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PROFESIONALIZAREA PEDAGOGICĂ 
A CADRELOR DIDACTICE: 

UN PREZENT RECUPERABIL?

LILIA POGOLŞA 
dr. hab., prof. univ., 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Abstract: The text addresses the process of pedagogical professionalization of 
teachers which has not yet been able to become a motivational technique at least 
or, at most, a functional science. The concept of pedagogical professionalization 
of teachers is revealed through the theory of human capital and through the con-
text of recovery of the present professionalization which requires that the teacher 
must have a vision and a new adaptation dynamics regarding the permanent 
changes of the contemporary society.

Provocările şi schimbările societale în lumea contemporană solicită edu-
caţiei să se alinieze la rândul ei în identificarea sa ca un sistem şi ca un proces 
dinamic şi reformator. Este adevărat că în condiţiile sociale şi politice actuale 
în care Republica Moldova îşi doreşte integrarea în Uniunea Europeană, for-
marea profesională a cadrelor didactice semnifică un obiectiv fundamental al 
politicilor de resurse umane în sistemul educaţional.

De-a lungul timpului numeroase studii internaţionale aduc în discuţie pro-
gramele şi strategiile cele mai eficiente privind procesul de formare competen-
tă a cadrelor didactice, conturând idei noi şi posibilităţi inovatoare de realizare 
a procesului de formare pentru cariera profesională. Literatura de specialitate 
ne oferă informaţii ample şi actuale cu referire la modelele de pregătire ale 
cadrelor didactice, standardele şi competenţele solicitate acestora, tipurile şi 
structurile motivaţionale specifice, factorii motivaţionali relevanţi statusurilor 
şi rolurilor profesiei de cadru didactic.

Analizând concepţiile teoretice şi practicile educative în diverse sisteme 
de învăţământ în ceea ce priveşte formarea viitorilor profesori, putem remarca 
elemente asemănătoare. Există, cu siguranţă, un punct comun, identificabil 
în concepţiile de formare, indiferent de paradigma care le fundamentează, 
fie umanistă, cu accentul pe dezvoltarea integrală a personalităţii viitorului 
educator, propunându-şi să-i cultive mai mult spiritul şi fiind mai puţin intere-
sat de câştigarea unor abilităţi specifice, fie tehnicistă, pragmatică, centrată pe 
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însuşirea unor tehnici, algoritmi, reguli de acţiune educaţională cu relevanţă 
practică imediată.

Prima propune o abordare holistică, cealaltă una analitică, pe părţi, şi 
o ocupare pentru explorarea oportunităţilor de acţiune eficientă pe secvenţe 
limitate. În fapt, două perspective ce nu pot fi decât complementare într-o po-
litică a formării, care să se dovedească coerentă şi viabilă. O nouă paradigmă 
educaţională îmbină în chip specific elementele celor două modele aminti-
te, depăşindu-le într-o formulă integratoare – un model dinamic, deschis, de 
formare continuă. Dimensiunile umaniste ale formării sunt astfel susţinute şi 
completate de o abordare aplicativ-interdisciplinară, pragmatică a curriculu-
mului. Intuiţia este dublată de instrumentare. 

Astfel, educaţia este influenţată de anumite provocări-cheie rezumate şi la 
procesul de profesionalizare pedagogică a cadrelor didactice, acestea semnifi-
când triada comportament–atitudine–valoare. De ce anume profesionalizare 
„pedagogică?”. Să investigăm puţin etimologia în ale cărei surse vom preciza 
că termenul „pedagogie” derivă din cuvintele greceşti pais, paidos, copil, şi 
agoge, acţiune de a conduce; sensul primar al combinaţiei celor două cuvinte 
a fost paidagogus, termen prin care era desemnată persoana care conducea 
copilul la şcoală. Ulterior termenul „pedagogie” a fost preluat şi este utilizat 
pentru a desemna ansamblul preocupărilor cu privire la problematica feno-
menului educaţional. Deci, obiectul de interogare al pedagogiei îl semnifică 
fenomenul educativ şi ea cercetează un aspect al activităţii sociale – educaţia 
– adică formarea omului pentru a deveni un bun membru competent al socie-
tăţii. Anume în aceste contexte trebuie profesionalizate cadrele didactice [2].

În sistemul educaţional din Republica Moldova s-au elaborat varia studii, 
cercetări, s-au investigat fenomene şi au fost susţinute doctorate cu privire la 
formarea profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice. Însă acest pro-
ces de profesionalizare pedagogică a cadrelor didactice nu a putut să devină, 
cel puţin, o tehnică motivaţională sau, cel mult, o ştiinţă funcţională.

Triada provocărilor-cheie „tramplinează” educaţia să pretindă la un loc 
central în societate, iar cadrul didactic să conştientizeze prezentul recuperabil 
al rolului esenţial de actor activ al societăţii [1]. În context, prezentul recupe-
rabil al profesionalizării cadrelor didactice ar trebui să devină constructul unei 
mişcări sociale misionare ca să ajute oamenii să poată înţelege locul şi rolul lor 
în societate şi să fie capabili a se adapta cerinţelor şi solicitărilor prezentului. 

Conform teoriei capitalului uman, educaţia are un rol instrumental pentru 
creşterea economică; educaţia le furnizează oamenilor aptitudinile producti-
ve solicitate de către un sistem economic modern şi complex; astfel educaţia 
constituie o investiţie ce poate produce beneficii economice [7, p. 12]. Aici se 
vădeşte şi relevanţa prezentului recuperabil al activităţii de muncă şi al calită-
ţii vieţii la nivel comunitar şi social.
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Aşadar, recuperarea prezentului de profesionalizarea pedagogică îi solici-
tă cadrului didactic o viziune şi o dinamică nouă de adaptare la schimbările 
permanente ale societăţii contemporane [10]. 

Din cele menţionate este lesne de înţeles că formarea profesională iniţială 
nu trebuie considerată ca fiind un stadiu sau ca o ipostază încheiate în procesul 
de profesionalizare pedagogică, ci ca o etapă ce urmează a fi continuată [5; 6]; 
astfel, liantul acestei perspective confirmă realitatea că orice activitate în ca-
drul paradigmei de profesionalizare pedagogică semnifică elementul corelativ 
al formării profesionalizării iniţiale, care statuează stadiul didactic începător, 
cu dezvoltarea viitoare a acesteia, care este permanentă şi continuă [9]. În 
această perspectivă, este peremptorie realitatea că educaţia nu se poate opri 
odată cu finalizarea studiilor obligatorii.

În sensul acesta nu pot fi abordate discuţii la nivel de competitivitate, de 
performanţă socioeconomică sau de integrare socioprofesională dacă nu se 
conştientizează la nivel teoretic şi praxiologic conceptul de profesionalizare 
pedagogică ce semnifică un continuum existenţial şi o zonă proximă de decizii. 
Această realitate configurează conceptul respectiv în procesul de etapizare de 
la meserie la profesie didactică unitară, standardizată şi cu relevanţă în siste-
mul educaţional naţional şi european [4]. Deşi se discută continuu despre pro-
movarea educaţiei de calitate ca oportunitate pentru profesionalizarea cadre-
lor didactice şi ca motivaţie în a fi atractivă şi a fi solicitată pe fondul dinamicii 
sociale, profesia didactică mai are încă multe redute de cucerit.

Problema motivării pentru profesia didactică este astăzi în vizorul socie-
tăţii, de aceea profesionalizarea cadrelor didactice semnifică una dintre prio-
rităţile politicilor de reformă în dezvoltarea resurselor umane în educaţie. Cu 
atât mai mult, instituţiile de învăţământ de niveluri diferite sunt şi ele motivate 
de atare profesionalizare deoarece performanţa fiecăreia dintre ele este direct 
dependentă şi de performanţa profesională a cadrelor didactice pe care le in-
tegrează în activitatea sa educativă. 

Atunci când este pusă în discuţii prioritaritatea şi periodicitatea profesi-
onalizării pedagogice şi că educaţia este cea mai preţioasă resursă pe care o 
deţine un stat, factorii decizionali încă mai manifestă reticenţe şi nu conşti-
entizează că formarea cadrelor didactice trebuie considerată şi evaluată ca o 
investiţie ce poate aduce un beneficiu major pentru instituţiile educaţionale şi 
pentru întreaga comunitate. Or, profesionalizarea didactică (iniţială şi conti-
nuă) a cadrelor didactice este încă prea insuficient „descoperită” în diversita-
tea barierelor structurale, procesuale, manageriale, culturale şi personale.

Interferenţa şi legăturile între nevoile de profesionalizare şi eficienţa actu-
lui educativ s-au evidenţiat de-a lungul timpului, iar relevanţa acestora poate fi 
„descoperită” în valorificarea „articulaţiilor interne ale formării profesionale” 
şi ale nevoilor de dezvoltare personală şi profesională anume în faza de proiec-
tare a acesteia [12].
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Analizând conceptul de profesionalizare pedagogică a cadrelor didacti-
ce prin prisma teoriei capitalului uman, putem evidenţia posibilitatea acestei 
„descoperiri şi deschideri” benefice pentru evoluţia comunităţii/a societăţii: 
atunci când cadrele didactice au preocupări ale profesionalizării personale şi 
profesionale cu tentă (auto)motivare pe toată durata desfăşurării lor, şansele 
ca tânăra generaţie să beneficieze de o educaţie adecvată cresc. Cu atât mai 
mult, puterea exemplului poate deveni un factor decisiv pentru perseverenţa 
cu care un copil sau un adolescent se implică în activităţile de învăţare. Aşa-
dar, mai mulţi adulţi educaţi eficient înseamnă mai mulţi tineri educaţi adec-
vat şi acest proces între generaţii poate asigura progresul social şi economic 
real, alimentat de resursa umană în cultura educaţiei.

În context se relevă aserţiunea că automotivarea, ca funcţie profesională, 
şi motivarea, ca funcţie administrativă şi managerială, acestea, ambele, ur-
măresc scopul de obţinere a performanţelor şi de recunoaştere a faptului că 
fiecare cadru didactic este unic şi că importanţa lui în liantul educaţional este 
deosebită [8, p. 140]. Astfel, actul de automotivare şi de motivare poate fi sin-
tetizat în următoarele demersuri:

• analiza teoriilor motivaţionale;
• elaborarea variantelor de strategii motivaţionale;
• autoevaluarea performanţelor la nivelul clasei;
• evaluarea activităţii profesionale la nivel instituţional;
• recompensa activităţii la nivel managerial;
• aplicarea şi reevaluarea permanentă a strategiei motivaţionale.
Aşadar, profesionalizarea pedagogică a cadrelor didactice este fundamen-

tată pe raportarea la formarea iniţială, la formarea continuă şi la autoformare 
(autoeducaţie), considerate în actul didactic drept îndatorire profesională. De 
aceea, adulţii se centrează mai mult pe imaginea de sine, au aşteptări ce se ba-
zează pe experienţa anterioară, pun în balanţă motivele intrinseci şi costurile 
personale implicate în activitatea de învăţare. Ca răspuns la această proble-
matică, profesorul Sorin Cristea propune o abordare inovatoare a procesului 
de educaţie a adulţilor prin „munca în grup, dezbateri organizate, participa-
re la activităţi productive şi de cercetare, seminare şi stagii de studiu etc.”  
[3, p. 240]. Aceste strategii active, centrate pe acela care învaţă, pot fi „o solu-
ţie pentru situaţiile sociale critice, rezultate adesea din relaţiile tensionate între 
diferite generaţii, dar şi între diferite categorii sociale” [ibidem].

Însă imaginea de sine a cadrelor didactice este în directă atenţie şi de re-
prezentarea socială a acesteia şi de aceea profesionalizarea pedagogică a cadre-
lor didactice trebuie abordată în context actual (nevoi emergente ale benefici-
arilor, diversificare de personal, accelerare a inserţiei profesionale, competenţe 
profesionale noi etc.). Toate acestea edifică soclul profesionistului în sistemul 
şi în procesul educaţional, vizualizat proiectiv în tabelul de mai jos.



Conferință Științifică Internațională

7

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

Tabelul 1. Modelul individual-conceptual al profesionistului în educaţie  
(apud: Léopold Paquai şi Marie-Cécile Wagner)

Cadrul didactic profesionist

Profilul profesionistului Caracteristici teoretico-aplicative 
ale profilului

Enciclopedist Competenţe disciplinare şi inter-, transdisciplinare
Competenţe didactice şi epistemologice

Artizan Utilizarea obişnuinţelor/demersurilor şi schemelor de acţiune 
contextualizate
Realizarea misionară a profesiei

Practician reflexiv Reflecţie asupra propriilor acţiuni şi acte
Producerea contextelor didactice noi

Persoană concretă Practicarea şi menţinerea relaţiilor de comunicare
Identificarea şi realizarea proiectelor de evoluţie personală
Permanentizarea strategiilor de dezvoltare personală

Persoană cu demnitate Conştientizarea valorii, cinstei / onorii, meritelor morale, gra-
dului de preţuire şi rangului atins de persoană în cadrul dome-
niului profesional şi în societate

Persoană loială şi devotată Analiza relevanţei sociale a educaţiei
Exercitarea cu pasiune şi calitativă a actului didactic în institu-
ţia angajatoare

Actor Analiza mizelor antroposociale ale situaţiilor cotidiene în actul 
educativ
Asumarea angajamentelor în proiecte educaţionale colective/
instituţionale

Tehnician Analiza şi aplicarea tehnicilor audio-vizuale
Competenţe digitale şi aplicarea tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţionale în educaţie

Mai sus am menţionat că profesionalizarea pedagogică a cadrelor didac-
tice este condiţionată de provocări-chei ale contextelor prezente în educaţie şi 
în societate. În mod principial recuperarea prezentului acesta se încadrează în 
triada comportament–atitudine–valoare.

Comportamentul elevilor în şcoală depinde în mare măsură de modul în 
care se percep pe ei înşişi. De aceea, modul de comportare al cadrului di-
dactic, modul cum reacţionează poate influenţa foarte mult percepţia de sine 
a elevilor. Încă în anul 1970, Purkey lansează mesajul „invitând la succesul 
şcolar” [Apud 11, pp. 21-22] şi semnalează încurajarea elevilor să-şi dezvolte 
şi să-şi utilizeze „atitudinile învăţării invitaţionale”. În context autorul iden-
tifică şapte atitudini ale cadrului didactic animat de solicitudine şi pe care  
„îl invită”:

1. să ia legătura cu fiecare elev (le învaţă numele, are relaţii mai strânse 
cu ei de tipul unul la altul);
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2. să asculte cu atenţie ceea ce îi spun/îi vorbesc elevii;
3. să se accepte aşa cu este;
4. să fie transparent faţă de elevi;
5. să invite la o bună disciplină;
6. să se descurce bine cu problema respingerii (nu ia în mod personal 

lipsa răspunsurilor elevilor);
7. să gândească pozitiv despre sine şi despre elevi.
În adolescenţă, efortul identitar joacă un rol capital în măsura în care 

permite individului să se integreze exigenţelor sociale, marcând diferite etape 
ale evoluţiei sale.

Afirmarea identităţii presupune următoarele dimensiuni [13, pp. 208-209]:
• continuitatea care dă sentimentul stabilităţii, integrării în context şi 

capacităţii de a elabora proiecte de viaţă; 
• unitatea sau coerenţa internă permite subiectului social să găsească 

elemente de liant între diversele activităţi şi evenimente pe care le 
traversează, să dea sens istoriei sale personale;

• diversitatea: articularea unor identităţi multiple (fizice, etnice, naţio-
nale, juridice, culturale), confruntarea acestora pe un „teritoriu” co-
mun;

• autonomia şi afirmarea: pentru a se forma, individul se opune adesea 
presiunii exterioare, se diferenţiază, se distinge de alţii. Diferenţierea 
cognitivă poate lua forma opoziţiei afective; opusul acestei atitudini 
este conformarea la aşteptările grupului, asimilarea pasivă;

• originalitatea: ea semnifică singularitatea, tendinţa individului de a-şi 
afirma unitatea;

• acţiunea este urmarea asumării responsabilităţii . Identitatea se afir-
mă şi se consolidează prin producerea unei „opere”, prin creaţia indi-
viduală;

• valorizarea. 
Prin acţiune şi depăşirea unor situaţii dificile, individul se valorizează în 

ochii altora şi în proprii săi ochi. El are nevoie şi face eforturi să fie recunoscut, 
iubit, admirat, acceptat, confirmat. Orişicare om nutreşte dorinţa să se afirme 
în context social, raportându-se la persoanele pe care le admiră. Dorinţa de 
schimbare, efortul pentru progres îşi are originea în aceeaşi nevoie de valori-
zare.

Astfel, pentru a respecta codul deontologic, cadrul didactic urmăreşte 
să valorifice experienţa spirituală a elevilor şi experienţa proprie, să creeze 
situaţii educaţionale de puternică responsabilitate pentru elevi, să utilizeze au-
toevaluarea şi să educe elevii spre o autoapreciere corectă, să prelucreze conţi-
nutul informativ în funcţie de particularităţile elevilor, să manifeste înţelegere, 
respect, umanism şi corectitudine faţă de elevi, în mod egal.
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Stabilind un nou referenţial al formării cadrelor didactice, bazat pe o di-
namică nouă de adaptare la schimbările permanente ale societăţii contempo-
rane, am adus în dezbatere problematica formării cadrelor didactice, capabile 
să concretizeze valorile comune europene în spaţiul profesionalizării carierei 
didactice.

Bibliografie:

1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova Nr. 152 din 17.07.2014. In: Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 24.10.2014, Nr. 319-324 (634). 

2. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iaşi, Ed. „Polirom”, 2010.
3. Cristea S. Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Teoria generală a educaţiei. 

Chişinău, Ed. „Litera Internaţional”, 2003.
4. Dumitru I.Al. (coord.). Calitatea formarii personalului didactic. Timişoara, 

Ed. „Mirton”, 2007.
5. Guţu Vl. Pedagogie. Chişinău, CEP USM, 2013.
6. Guţu Vl., Muraru E., Dandara O. Proiectarea standardelor de formare ini-

ţială în învăţământul universitar. Ghid metodologic. Chişinău, CEP USM, 
2003.

7. Otter T., Barbăroşie A., Gremalschi A. Educaţţie şi dezvoltarea umană. 
Provocări curente şi de perspectivă. Chişinău, Institutul de Politici Publice, 
2010.

8. Paloş R., Sava S., Ungureanu D. (coord.). Educaţia adulţilor: baze teoretice 
şi repere practice. Iaşi, Ed. „Polirom”, 2007.

9. Pogolşa L., Vicol N., Afanas A. et al. Formarea profesională continuă în 
Republica Moldova. Studiu comprehensiv privind sistemul de formare profe-
sională continuă a cadrelor didactice. Chişinău, IŞE (Tipogr. „Impressum”), 
2017.

10. Strategia sectorială dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educa-
ţia–2020”. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.11.2014, Nr. 345-
351 (1014).

11. Tomuleţiu E.-A. Pedagogie I. Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodolo-
gia curriculumului. Note de curs. Târgu-Mureş, 2009.

12. Vicol N. Articulaţii interne ale formării profesionale. In: Modernizarea învă-
ţământului superior în contextul integrării europene. Chişinău, Ed. „Evrica”, 
2007, pp. 317-321.

13. Vicol N. Personalitatea profesională şi demnitatea umană ale cadrului didac-
tic. Monografie. Chişinău, Tipogr. „Totex-Lux”, 2019.



10

Capitolul I  
ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ ÎN CONTEXTUL 

PROVOCĂRILOR SOCIETALE

CUNOAŞTEREA CA FUNCŢIE VITALĂ 
ÎN PROCESUL DE FORMARE/DEZVOLTARE  

A PERSONALITĂŢII
Nina PETROVSCHI  
dr. hab., conf. univ.,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Abstract: From the perspective of current epistemology, knowledge is the typical, 
human and cultural phenomenon, particularly vast and complex, in which it ma-
nifests in the relationship between man and the world. Knowledge refers to the act 
by which the thought tries to order, to define the perceptual results of an object on 
which senses are concentrated.

Există o mare varietate de activităţi şi de rezultate ale activităţilor umane 
cărora le aplicăm termenul cunoaştere. Diversitatea înţelesurilor cuvântului şi 
a cuvintelor lui înrudite – cunosc, ştiu, sunt informat, variaţia acestor înţelesuri 
sugerează că nu există unul sau mai multe atribute comune tuturor activităţilor 
şi produselor activităţilor cărora li se aplică acestea.

Cuvântul cunoaştere este utilizat pentru a desemna atât o activitate, adică 
activitatea prin care iau naştere sau sunt produse cunoştinţele, cât şi rezultatele 
acestei activităţi. În primul sens, sunt considerate facultăţile sau capacităţile de 
cunoaştere ale minţii şi funcţionarea lor, în al doilea sens, sunt avute în vedere 
cunoştinţele gata constituite, noţiuni, judecăţi, teorii. Cunoaşterea este produ-
să prin exercitarea unor competenţe ce reprezintă rezultatul dinamizării unor 
anumite capacităţi sau dispozitive de cunoaştere.

Conform paradigmei tradiţionale, producerea cunoaşterii este un proces 
care are loc în contexte bine delimitate şi în cadre teoretice clare, stabilite de 
disciplinele clasice şi de evoluţiile specializate ale acestora (subdiscipline). 
Omogenitatea instituţională şi conceptuală este bine reglementată de norme şi 
reguli structurate într-o ierarhie academică. 
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Cunoaşterea provine, în opinie filosofică, din două izvoare fundamentale 
ale simţirii: primul este capacitatea de a primi reprezentări (receptivitatea im-
presiilor), al doilea este capacitatea de a cunoaşte un obiect cu ajutorul acestor 
reprezentări (spontaneitatea conceptelor); prin cel dintâi ne este dat un obiect, 
prin cel de-al doilea el este gândit în relaţie cu acea reprezentare (ca simplă 
determinare a simţirii). Intuiţia şi conceptele constituie deci elementele întregii 
noastre cunoaşteri, astfel că nici conceptele fără o intuiţie care să le corespundă 
într-un mod oarecare, nici intuiţia fără concepte nu pot da o cunoaştere. Idei-
le (Gedanken) fără conţinut sunt goale, intuiţii fără concepte sunt oarbe, după 
cum afirmă Im. Kant [4, p. 95]. Conceptele se întemeiază deci pe spontaneitatea 
gândirii, aşa cum intuiţiile sensibile se întemeiază pe receptivitatea impresiilor. 
De aceste concepte intelectul nu se poate folosi altfel, decât să judece cu ajuto-
rul lor. Cum nici o altă reprezentare decât intuiţia nu se raportează nemijlocit 
la obiect, un concept nu se va raporta niciodată la un obiect, ci la altă reprezen-
tare oarecare despre el (fie ea intuiţie sau deja concept). Astfel, gândirea este 
cunoaşterea prin concepte. Iar în ceea ce priveşte conţinutul, nici un concept 
nu se naşte analitic [4, p. 106]. 

Putem afirma, aşadar, că cineva posedă cunoaştere, într-un sens mai re-
strâns al termenului, numai dacă poate produce temeiuri cu valoare intersu-
biectivă în sprijinul a ceea ce susţine. Demersul de susţinere a opiniilor prin 
raportare la temeiuri sau raţiuni este numit justificare.

Fireşte că nu putem să nu aderăm la diferenţierea pe care o propune F. Vo-
iculescu [6, p. 86] în raport cu tipologia cunoştinţelor, în care include:

• cunoştinţele declarative;
• cunoştinţele procedurale;
• cunoştinţele condiţionale sau strategice.
Cunoştinţele declarative sunt alcătuite din informaţii factuale (concepte, 

teoreme, enunţuri etc.), care, din punctul de vedere al învăţării, nu implică în 
mod necesar acţiunea, ele sunt asimilate ca informaţii de-a gata, prin comuni-
care verbală. Această particularitate generează riscul „declarativului”, asociat 
cu excesul de învăţare prin receptare, în detrimentul învăţării prin acţiune. Însă 
cunoştinţele declarative sunt un gen de iniţializare, de fază pregătitoare sau de 
sursă a cunoştinţelor procedurale.

Cunoştinţele procedurale sunt cele care corespund unui anumit mod de 
acţiune, ele intervin în realizarea unei activităţi, răspund obiectivelor de tipul 
„ facerii” şi cuprind ansambluri structurate de reguli, secvenţe de operaţii apli-
cabile într-o anumită situaţie. Ele răspund la întrebarea „a şti cum” şi sunt cu-
noştinţe despre acţiune. Structura cunoştinţelor procedurale este alcătuită din 
secvenţe de acţiune ce trebuie parcurse pentru realizarea unor sarcini reale. 
Deoarece nu se referă la informaţii, cunoştinţele procedurale se mai consideră 
necognitive, fapt care desemnează însă un raport de opoziţie cu cognitivul şi 
nici de excludere a cognitivului, ci relativa independenţă pe care o au acestea în 
învăţare faţă de procesele cognitive. Existenţa cunoştinţelor procedurale subli-
niază importanţa acţiunii nemijlocite a elevului, ca o condiţie esenţială pentru 
asimilarea acestui tip de cunoştinţe.
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Cunoştinţele condiţionale sau strategice se referă la condiţiile acţiunii, la 
posibilităţile şi la constrângerile de care elevul trebuie să ţină seama pentru a 
realiza o anumită sarcină, adică la ceea ce condiţionează realizarea eficientă a 
unei acţiuni. Aceste cunoştinţe răspund la întrebarea „când” şi „de ce”, ele per-
mit elevului să decidă în ce moment şi în ce context poate să utilizeze o anumită 
informaţie, o anumită procedură sau să angajeze o anumită acţiune. Aceste cu-
noştinţe sunt suportul flexibilităţii şi al adaptabilităţii achiziţiilor.

Prin urmare, stabilim că aceste tipuri de cunoştinţe sunt strâns legate în-
tre ele, depind unele de altele atât în procesul învăţării cât şi în cel al aplică-
rii. Însă în multe cazuri cunoştinţele sunt prezentate declarativ, dar se solicită 
elevului să fie apt de a le utiliza în mod funcţional. Din această perspectivă, 
constată F. Voiculescu, echilibrarea raportului dintre declarativ şi procedural 
în structura conţinuturilor ar reprezenta condiţia necesară pentru trecerea de 
la un învăţământ verbalist şi expozitiv, la un învăţământ acţional şi aplicativ, 
iar încorporarea cunoştinţelor declarative şi procedurale în strategii cognitive 
reprezintă condiţia realizării unui învăţământ strategic, adică un învăţământ 
centrat pe cunoştinţe strategice. 

În fond, în opina lui I. Cerghit [3, p. 9], cu care nu putem să nu fim de acord, 
principala misiune a învăţământului este „de-a aduce subiectul cunoscător, fie 
el copil, adolescent sau tânăr, în faţa adevărului, a ştiinţei, a culturii şi de a-l 
ajuta, pe această cale, să intre în posesia cunoaşterii, una dintre cele mai înalte 
categorii de bunuri ale omului, parte integrantă şi definitorie a fiinţei sale, cea 
care dă un sens şi un ţel vieţii”. Cunoaşterea constituie, evident, principala func-
ţie a capacităţii subiectului de a-şi reprezenta într-un anumit mod realitatea, de 
a-şi construi propriile reprezentări despre lumea obiectelor şi a fenomenelor 
reale. Împreună cu achiziţiile anterioare, competenţele subiectului cunoscător 
reprezintă potenţialităţile de care acesta se foloseşte pentru a stăpâni lumea lui 
internă şi pe cea externă, pentru a înţelege şi transforma realitatea. Ceea ce este 
cel mai important şi valabil pentru cel ce învaţă sau cunoaşte, este constatarea 
că, schimbând ceea ce cunoaşte din lucruri, omul schimbă lumea şi se schimbă 
pe el însuşi. Cum s-ar spune altfel, orice act de cunoaştere transformă nu nu-
mai obiectul de cunoscut, ci şi subiectul însuşi, cunoscător, subiectul ontologic 
[2]. Cunoaşterea se instituie deci ca o funcţie vitală, primordială şi decisivă în 
schimbarea calităţii fiinţei umane, care este şi o funcţie indispensabilă în pla-
nul afirmării sale.

Acelaşi lucru îl putem considera ca adevărat pentru ideea că acest edificiu 
al cunoaşterii individuale şi al personalităţii integrale devine posibil datorită 
faptului că produsele cunoaşterii umanităţii, concretizate în cunoştinţe, an-
samblul de conţinuturi şi valori ale culturii, care îi sunt propuse elevului în ca-
drul organizat al activităţii sale şcolare, vin înzestrate cu o încărcătură seman-
tică şi pragmatică, transformatoare, care ascunde în sine mari potenţialităţi 
modelatoare. O astfel de punere în valoare a produselor cunoaşterii istorice şi 
sociale create într-un cadru organizat şi favorabil asimilării şi integrării acestor 
valori în structurile mintale personale, ca cel oferit de învăţământ, are semnifi-
caţia unui vast proces de cognitivizare a elevilor. Şi este o cognitivizare care, în 
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mod necesar, trebuie să se raporteze la progresele cunoaşterii şi ale cunoaşterii 
ştiinţifice, în special, în cel puţin următoarele aspecte: cel al determinării con-
ţinutului în învăţământ şi cel al dezvoltării corespunzătoare a procesualităţii 
învăţământului, cu opţiunile ei tehnico-pedagogice, fundamentate psihologic, 
de care se leagă transformarea acestui conţinut în achiziţii personale. Ambele 
dimensiuni, privite într-o articulaţie care asigură cele mai favorabile condiţii 
producerii învăţării, reprezintă un moment intermediar între cunoaştere şi ne-
cunoaştere, o trecere dinamică de la una la cealaltă, care trebuie orientată, diri-
jată şi monitorizată cu multă grijă şi răspundere [3, p. 11].

Prin urmare, aderând realmente la opiniile expuse mai sus, putem afirma 
că a cunoaşte înseamnă a acţiona asupra realului, a-l transforma. A cunoaşte 
nu este un scop în sine, ci scopul constă în acţiunile pe care le permite cunoaş-
terea. Raportarea acţiunii la teorie vine să întărească astfel o mai veche idee 
exprimată, la vremea lui de Socrate, după care omul este, prin natura sa, prede-
terminat să acţioneze corect şi în acord cu cunoaşterea pe care o deţine. 

Privită într-un plan mai larg, cunoaşterea se leagă de tot ceea ce a realizat 
umanitatea mai important în lunga sa istorie. Şi, cu atât mai mult, în perspecti-
vă, se estimează că ştiinţa va deţine o poziţie-cheie în dezvoltarea economiei şi 
a tuturor celorlalte sectoare ale activităţii social-umane. Cunoaşterea este ceea 
ce dă sens vieţii, ea nu este doar o reprezentare, o reflectare activă şi înţelegere 
a realităţii, este şi acţiune asupra realului, o transformare a realului. Specific 
cunoaşterii este faptul că ea este idee şi acţiune în acelaşi timp, iar acţiunea este 
putere. Cunoaşterea deţine o poziţie-cheie în dezvoltare, fapt care explică de ce 
se pune un accent atât de hotărât pe dezvoltarea potenţialului de cunoaştere, 
cel care furnizează energia necesară unei activităţi depline, complexe şi asigură 
inovaţia şi creaţia în toate sectoarele activităţii umane [3, p. 90]. 

Calitatea cunoaşterii depinde de instrumentele conceptuale şi experimen-
tale utilizate pentru dobândirea şi folosirea ei. Convenţional putem separa cu-
noaştere concretă şi abstractă. Cunoaşterea concretă poate fi practică sau intui-
tivă. Cunoaşterea abstractă este acţiune corelantă între serii de familii de forme 
sau familii de proprietăţi, care conduc la o anume stare sau o dependenţă pre-
cisă între o serie de stări.

Cunoaşterea abstractă caracterizantă de obiect şi proces fenomenal sau so-
cial îşi defineşte componentele obiect, relaţie şi proprietate, precum şi proce-
durile specifice de manipulare distinctă a obiectelor, regulile de conectare între 
acţiunile operante şi traseul conexiunilor argumentate care indică posibilita-
tea realizării sau negarea posibilităţii realizării unei anume configuraţii într-un 
spaţiu obiectual determinat.

Cunoaşterea practică vizează realizarea directă a unei forme sau mulţimi de 
forme conectate funcţional, acesta este cazul proiectării şi realizării de obiecte, 
funcţii şi utilităţi prin unelte materiale. 

Cunoaşterea formală utilizează operatori şi interpretări cantitative, mate-
matice, şi este folosită pentru a modela precis, predictiv, utilizând funcţii ma-
tematice, un segment de fenomenalitate, un aspect metabolic sau conceptual 
al omului, sau a stabili parametrii şi dimensiona dinamic o acţiune socială, o 
instituţie, o anume agregat unealtă, cu o structură şi utilitate specifică.
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Putem de asemeni distinge cunoaşterea culturală, care operează cu varia-
bile ambigue precum valori, atitudini, legături sufleteşti, emoţii, contacte, coo-
perări şi conflicte umane. În cultură identificăm o cunoaştere concretă, defini-
bilă, asamblabilă şi comunicabilă gestual şi lingvistic, precum acea cunoaştere 
abstractă care construieşte principii şi metode de creaţie muzicală, picturală, 
regizorală sau literară, sau principii estetizante.

Fiecare domeniu al cunoaşterii are obiecte proprii, reguli generative pro-
prii şi proprii strategii evaluante şi utilizante, unele accesibile majorităţii, altele 
inaccesibile omului mediu.

Printre modelele cunoaşterii, elaborate ca rezultat al explorării ştiinţifice, 
se înscriu şi cele de mai de jos. 

Modelul Baxter-Magolda cuprinde patru etape ale dezvoltării capacităţii 
de reflecţie asupra cunoaşterii: absolută, de tranziţie, autonomă şi contextuală. 
Acestea sunt descrise din perspectivă pedagogică, punctându-se rolul subiec-
ţilor, al profesorului.

Absolutismul. Cunoaşterea este indubitabilă, absolută, rolul celui care în-
vaţă este de a obţine informaţia de la cel care-1 instruieşte. Profesorul comuni-
că adecvat şi se asigură că subiectul înţelege. Subiecţii examinează materiale şi 
se centrează pe faptul de a explica ce au învăţat unii de la alţii. Evaluarea este 
mijlocul prin care profesorul află ce a învăţat subiectul.

Tranziţia. Cunoaşterea este parţial certă, parţial incertă, rolul celui care 
învaţă fiind de a înţelege informaţiile, iar al profesorului de a folosi metode de 
predare care sunt menite să faciliteze înţelegerea şi permit aplicarea imediată 
a cunoştinţelor. Subiecţii realizează schimburi interactive de idei şi experienţe. 
Evaluarea măsoară ce a înţeles subiectul din materialul prezentat. 

Autonomia. Cunoaşterea este incertă, oricine are dreptul la o opinie per-
sonală. Rolul celui care învaţă este de a gândi pentru sine, de a exprima puncte 
de vedere şi de a crea din perspectivă personală, iar al profesorului este de a 
promova gândirea independentă şi schimburile de opinii. Subiecţii împărtă-
şesc puncte de vedere şi servesc, la rândul lor, drept surse de învăţare pentru 
ceilalţi. Evaluarea certifică şi apreciază gândirea independentă.

Contextualitatea. Cunoaşterea este contextuală şi poate fi judecată pe baza 
dovezilor din contextul respectiv. Rolul celui care învaţă este de a schimba şi 
compara opinii, de a reflecta asupra problemelor şi de a integra şi a aplica in-
formaţiile, iar al profesorului este de a încuraja aplicarea cunoştinţelor în aria 
lor de valabilitate şi de a încuraja discuţiile prin care se evaluează diferite per-
spective. Subiecţii contribuie la creşterea calităţii învăţării colegilor lor, iar pro-
fesorul apare ca un partener în învăţare. Evaluarea măsoară competenţele, în 
condiţiile în care profesorul şi cel care învaţă au obiective comune şi îşi moni-
torizează permanent progresul.

Modelul Belenky are în centru ideea de „voce”, care este considerată mai 
adecvată pentru a descrie trăsăturile cognitive corelate cu învăţarea şi compre-
hensiunea. Modelul include şase moduri de raportare la cunoaştere: tacit, prin 
receptare, subiectiv, procedural prin izolare, procedural prin integrare şi ela-
borat.
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Cunoaşterea tacită înseamnă acceptarea autorităţii, fără orice încercare de 
înţelegere şi este caracteristică persoanelor care consideră subiectivitatea im-
portantă până la maximum. Trăsăturile caracteristice sunt următoarele: 

– deprimare socială şi educaţională; 
– simţ difuz al identităţii; 
– lipsa „vocii” interioare;
– gândirea este ancorată în concret şi imediat; 
– capacitate de atenţie pe termen scurt; 
– perspectivă bipolară: câştig-pierdere, corect-greşit; 
– obedienţă faţă de autoritate din teama de pedeapsă; 
– dificultate de relaţionare. 
Cunoaşterea receptată vizează capacitatea de a auzi ce spun ceilalţi, fără 

exprimarea propriei „voci”. O astfel de persoană este deschisă pentru a primi ce 
oferă ceilalţi, dar nu se poate percepe pe sine drept egal acestora. Printre trăsă-
turile specifice ale acestei cunoaşteri se numără şi următoarele:

– ceilalţi sunt cei care deţin informaţii valoroase şi pot oferi orientare; 
– încredere în abilitatea de a stoca informaţii, dar reţinere în a le trans-

forma sau a produce ceva original cu ajutorul lor; 
– gândire bipolară şi intoleranţă faţă de ambiguitate; 
– încredere în autoritate; 
– căutarea unor modalităţi de adaptare şi conformare; 
– tendinţa de a evita provocările mediului;
– centrare pe ceilalţi, nu pe sine; 
– dificultăţi de comunicare.
Cunoaşterea subiectivă presupune faptul că sentimentul identităţii se în-

temeiază pe intuiţie, în defavoarea unei autorităţi externe. Aceste persoane nu 
recunosc influenţa altora şi iau deciziile pe baza unor simţuri interne. Acest tip 
de cunoaştere are ca trăsături distincte următoarele:

– credinţa că interpretările personale (niciodată autoritare) sunt valide;
– valorizarea sentimentelor în defavoarea ideilor şi a intuiţiei în defa-

voarea raţiunii;
– scepticism faţă de gândirea raţională şi abordările investigative; 
– centrare pe experienţa personală;
– vorbirea cu sine ca mod de exprimare a „vocii”.
Cunoaşterea procedurală izolată începe prin abandonarea subiectivităţii în 

favoarea unei atitudini sceptice, o dată cu folosirea investigaţiei ca mijloc de a 
evalua o situaţie sau de a lua o decizie. Stăpânirea capacităţii de investigare îl 
ajută pe cel care învaţă să depăşească subiectivismul. Printre trăsăturile deter-
minante se înscriu următoarele:

– preferinţă pentru confruntare şi abordare critică, exprimând îndoiala;
– nevoia de a fi pregătit şi decis înainte de a vorbi;
– abordare strategică în raport cu oamenii şi cu sarcinile;
– acceptarea unor standarde;
– accent pe procedură, metodologie, obiectivitate;
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– valorizarea lui „a şti cum”, a mijloacelor în defavoarea scopului, a for-
mei în defavoarea conţinutului;

– pragmatism în rezolvarea problemelor.
Cunoaşterea procedurală integrată implică limitarea cunoaşterii subiective 

pentru a dezvolta proceduri de acces la cunoştinţele şi punctele de vedere ale 
altora. Ca trăsături distincte are următoarele:

– eforturi pentru evidenţiere, încredere şi integrare;
– acceptarea mai multor perspective, fără a fi în mod necesar dominat 

de una dintre acestea;
– preferinţă pentru un comportament neconcurenţial şi care evită jude-

carea celorlalţi;
– orientare înspre formarea unei idei în prealabil pentru a fi negociată 

cu ceilalţi.
Cunoaşterea elaborată înseamnă integrarea tuturor modurilor anterioare 

pentru a construi cunoştinţe. În loc de a alege între extreme precum subiectivi-
tate/obiectivitate, raţional/emoţional etc., o persoană care a atins acest stadiu 
le va integra. Acest tip de cunoaştere are ca trăsături distincte următoarele:

– reflexivitatea, care se concretizează în direcţionarea eforturilor înspre 
abordarea exploratorie a înţelegerii;

– conştiinţa de sine combinată cu sensibilitate faţă de ceilalţi;
– acceptarea conflictelor, ambiguităţilor, stresului, contradicţiilor;
– flexibilitate generată de punerea în context a problemelor;
– preferinţă pentru mediile care valorizează diversitatea ideilor şi a per-

spectivelor [1, p. 118].
Cunoştinţele noi nu pot fi învăţate în mod conştient, după cum afirmă 

D. Ausubel, decât dacă în structura cognitivă există idei la care aceste cunoştin-
ţe să poată fi raportate. Randamentul elevului în activitatea de învăţare, capaci-
tatea sa de a face faţă cerinţelor învăţării sunt în strânsă legătură cu starea lui de 
pregătire cognitivă, care se referă la adecvarea bagajului de cunoştinţe de care 
dispune la un moment dat elevul în aşa fel încât el să poată face faţă cerinţelor 
învăţării precise [5, p. 270].

Cunoaşterea ca fenomen şi proces se află în centrul lumii de azi. Cunoaş-
terea înseamnă putere, la toate nivelurile, fie că e vorba de individ, instituţie, 
organizaţie, stat, pentru că ea produce resurse şi mobilizează resursele, ea ge-
nerează plusvaloare, fiind sursa dezvoltării şi a progresului. Cunoaşterea ilu-
minează şi emancipează fiinţa umană, ajutând-o să evolueze şi să se realizeze 
plenar, cunoaşterea susţine creşterea şi asigură dezvoltarea durabilă a unei ţări. 
Relaţia dintre cunoaştere şi educaţie este una de bază, de vreme ce Educaţia 
constituie sursa Cunoaşterii. La cunoaştere, ajungem prin educaţie, evoluăm 
spre cunoaştere pe lungul şi dificilul drum al educaţiei. Este un proces conti-
nuu, care nu se sfârşeşte. Ideea este conceptualizată în sintagma lifelong lear-
ning, învăţare permanentă, care sintetizează filosofia dominantă a educaţiei 
contemporane. 
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Abstract: This article presents the French didactic tradition approached from the 
perspective of four key characteristics, regarding the role of: a) mathematicians and 
mathematicians; b) theories about didactics of mathematics; c) designing training 
environments; d) empirical research in the field of theory and practice of mathe-
matics teaching. The analyzes undertaken are approached in an interdisciplinary 
context, with openings argued at the level of history of education and comparative 
pedagogy. In our study we will consider only the issue of points a) and b).

Introducere
Matematica este la baza tradiţiei didactice franceze. Unul dintre factorii 

care contribuie la această situaţie este de natură istorică,având în vedere tradi-
ţia implicării matematicienilor francezi în problemele educaţionale,încă de la 
momentul revoluţiei franceze. Savanţi cunoscuţi, precum Condorcet, Lagran-
ge, Laplace, Monge şi Legendre, au încercat să răspundă la cerinţele societăţii 
referitoare la implicarea educaţiei în general, a educaţiei prin matematică, în 
special, la progresul societăţii. Rolul matematicienilor a fost important şi la în-
ceputul secolului XX, în reforma din 1902, care a dus şi la apariţia ideii de ştiinţe 
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umaniste. Evoluţia acestora presupune recunoaştere modelului epistemologic 
al matematicii,pe baza căruia comisia pentru revizuirea programelor s-a bazat 
pe exemplul matematicienilor care au susţinut mişcarea de reformă, publicând 
cărţi, pilotând colecţiile de manuale şi oferind prelegeri cu contribuţia unor sa-
vanţi celebri, precum Borel şi Poincaré. 

Matematicienii s-au angajat şi în realizarea următoarelor reforme curricu-
lare iniţiate pe parcursul secolului XX. Datorită autorităţii modelului epistemo-
logic matematic şi a resurselor formative superioare ale acestuia, ei au avut, 
deseori, responsabilităţi în comisiile instituite pentru reconstrucţia planului de 
învăţământ şi a programelor şcolare în diferite contexte istorice reformatoare. 
Matematicienii au avut contribuţii esenţiale în zona didacticii aplicate, relevan-
te prin celebrele cărţi cu conţinut pedagogic (G. Choquet, J. Dieudonné) [5; 8], 
oferind viziuni constructive despre predarea geometriei sau despre organizarea 
de cursuri de perfecţionare pentru profesorii practicieni în medii sociale diferi-
te sau chiar contrastante.

Astăzi, în epoca postmodernă (contemporană), matematicienii sunt în 
continuare activi în zona abordării problemelor educaţionale, colectiv şi indivi-
dual, la nivel general (epistemologic) şi special (metodologic). Este de remarcat 
participarea din ce în ce mai mare la activităţile de popularizare a resurselor 
formative superioare ale matematicii, realizată prin societăţile academice, dar 
şi prin comisiile metodice din şcoli. Aceste contribuţii sunt importante în plan 
organizaţional prin activitatea pedagogică proiectată de Institutul de Cercetare 
pentru Educaţia Matematică (IREM), care reuneşte profesori din învăţământul 
primar, secundar şi superior pentru a realiza în comun cercetări privind edu-
caţia matematică, oferind astfel o pregătire a profesorilor bazată pe cerceta-
rea din domeniul educaţional. Prima generaţie de didacticieni francezi a fost 
constituită – cu excepţia lui Vergnaud – din matematicieni, cu statut academic, 
integraţi în departamentele de matematică şi care lucrează cu normă parţială 
într-un IREM. Cercetările didactice au găsit acolo un habitat natural, aproape 
de terenul învăţământului preuniversitar, pe de o parte şi de experienţele pe-
dagogice dezvoltate de departamentele de matematică. Pe acest fond, în mai 
puţin de un deceniu, s-au construit fundaţii instituţionale solide. Ele au creat 
terenul necesar şi atmosfera propice pentru promovarea studiilor de didactica 
matematicii la nivel de doctorat. Primele programe de doctorat au fost create 
în 1975 la Bordeaux, Paris şi Strasbourg. Ulterior a fost înfiinţat Seminarul na-
ţional de didactică a matematicii, activ de la distanţă şi în mod direct prin cele 
trei întâlniri (şedinţe de lucru), organizate anual. În 1980, s-au creat simultan:  
a) Revista Recherches en Didactique des Mathématiques; b) Şcoala bienală de 
vară de didactică a matematicii. Din 1992, a fost creată Asociaţia pentru Cerce-
tări în Didactica Matematicii (ARDM) care reuneşte cercetători de limba fran-
ceză de pe toate continentele, interesate de dezvoltarea şi influenţa cercetării 
în educaţia matematică, respectiv în educaţia şi instruirea prin matematică, 
realizată în învăţământul primar, secundar şi superior. Această nouă instituţie 
a completat procesul de instituţionalizare al didacticii matematicii în spaţiul 
pedagogic francez, dezvoltat la nivel naţional şi în areal cultural deschis. 
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Didactica matematicii – o tradiţie bazată pe trei piloni teoretici 
principali
În Franţa, didactica matematicii apare ca ştiinţă pedagogică sau ştiinţă a 

educaţiei, cu caracter aplicativ – Didactica generală aplicată în domeniul ma-
tematicii sau Teorie generală a instruirii aplicată în proiectarea şi realizarea 
matematicii la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ. Pe 
fondul paradigmei curriculumului şi a învăţării de tip constructivist (structu-
ralist-genetic / Piaget şi socio-cultural / Vîgotski, Bruner) didactica matema-
ticii în Franţa a evoluat continuu prin emergenţa scopului strategic propus –  
a construi un adevărat câmp de cercetare ştiinţifică şi nu doar un domeniu de 
aplicare pentru alte domenii ştiinţifice (precum matematica sau psihologia). 

O astfel de dezvoltare a necesitat apelul la teorii şi metodologii specifice. 
A avut în vedere, activismul inovator al perioadei New Math care a generat o 
schimbare dramatică a modului de predare a matematicii în şcolile americane 
şi, într-o măsură mai mică, în ţările europene, în anii 1950-1970. Efectele sale 
s-au reflectat în subiectele curriculumului şi în practicile didactice reformatoa-
re promovate în S.U.A., la scurt timp după criza Sputnik. Scopul general asu-
mat politic, a urmărit, în mod special, a stimula educaţia ştiinţifică şi abilităţile 
matematice ale elevilor pentru a face faţă ameninţării tehnologice a inginerilor 
sovietici, matematicieni cu înaltă calificare.

Pe acest fond, profesorii francezi au acordat prioritate înţelegerii interacţi-
unii complexe dintre învăţarea matematicii şi predarea ei în cadrul activităţii de 
instruire (concepută ca activitate de predare–învăţare–evaluare). Construirea 
bazelor teoretice solide ale domeniului didacticii matematicii a fost asigurată 
în strânsă interacţiune cu cercetarea empirică. Teoriile au fost, astfel, concepu-
te, pentru prima dată, ca instrumente necesare pentru înţelegerea practicilor 
şi proceselor de instruire, de predare, învăţare şi evaluarea matematicii, pen-
tru identificarea fenomenelor didactice semnificative. La acest nivel, didactica 
franceză are trei piloni teoretici principali, dezvoltaţi şi consolidaţi de-a lungul 
deceniilor: Teoria situaţiilor didactice (G. Brousseau); Teoria câmpurilor con-
ceptuale (G. Vergnaud); Teoria antropologică a didacticii, rezultată din teoria 
transpunerii didactice (Y. Chevallard). 

Teoria situaţiilor didactice (TDS)
Este promovată în anii 1960 de Brousseau [2 cap. 4], un profesor interesat 

de ideile New Math, preluate şi dezvoltate de el în practica didactică în învăţă-
mântul primar. La acest nivel, Brousseau împreună cu Lichnerowicz, au inves-
tigat iniţial „condiţiile limită pentru un experiment în pedagogia matematicii”. 
Această cercetare a dezvoltat o abordare pe care Brousseau a definit-o prin for-
mula de epistemologie experimentală, avansată special pentru a clarifica dife-
renţa faţă de epistemologia cognitivă a lui Piaget. În epistemologia experimen-
tală „experimentele în sălile de clasă, ne ajută să înţelegem ceea se întâmplă în 
contextul educaţiei şi al instruirii prin matematică”, ca efect al deciziilor profe-
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sorului. Pe acest fundal a apărut „ideea revoluţionară” conform căreia obiectul 
central al didacticii matematicii ar trebui să fie situaţia didactică propusă de 
profesor şi nu cel care învaţă, independent de context. Situaţiile didactice sunt 
concepute ca un sistem de interacţiuni între trei poli: studenţi, profesor şi cu-
noştinţe matematice.

Teoria situaţiilor didactice fost dezvoltată cu convingerea că proiectarea 
pedagogică ar trebui să fie susţinută de metodologii care să ofere un rol esenţi-
al contextului în care interacţionează profesor – elev– cunoştinţe matematice. 
Profesorul trebuie să creeze situaţiile didactice favorabile procesului de asimi-
lare a cunoştinţelor matematice în urma interacţiunilor elevilor cu un mediu 
adecvat în contextul social al sălilor de clasă. Metoda didactică principală devi-
ne observarea, iar metoda de evaluare relevantă devine analiza implementării 
situaţiilor la clasă. În contextul istoric creat,practica TDS a fost dezvoltată pe 
parcursul a 25 de ani, susţinută prin elaborarea unei metodologii originale ba-
zate pe un design special, definit prin formula de inginerie didactică. Aceasta va 
deveni rapid metodologia privilegiată în cercetarea empirică a TDS.

Brousseau susţine că dezvoltarea teoriei a fost favorizată şi de crearea pro-
gramului de doctorat la Bordeaux în 1975, care a avut ca rezultat necesar con-
struirea unui discurs didactic specific. În cadrul său sunt stabilizate, conform 
epistemologiei experimentale, conceptele de bază ale TDS. Sunt avute în ve-
dere, conceptele care definesc: a)situaţiile nedidactice şi didactice; b) mediul 
pedagogic (didactic); c) contractul didactic; d) transferul şi instituţionalizarea; 
e) modelarea diferitelor cunoştinţe matematice. Pe acest fond este analizată 
distincţia fundamentală în cadrul TDS, între „connaissance” şi „savoir”. Din 
acel moment, consolidat în anii 1980, teoria a evoluat, stimulată fiind de intro-
ducerea ierarhiei la nivelul mediului pedagogic sau de rafinarea conceptului de 
contract didactic, datorită contribuţiei multor cercetători. 

Teoria câmpurilor conceptuale (TCF)
Este promovată de Vergnaud, care are o poziţie divergentă faţă de demer-

sul teoretic al lui Brousseau în ceea ce priveşte conceptul de situaţie. Brousseau 
este interesat să identifice o situaţie fundamentală care să surprindă esenţa 
epistemologică a unui concept dat necesară pentru a organiza învăţarea. Verg-
naud introduce conceptul de proces de învăţare pe tot parcursul confruntării 
unui subiect cu un set de situaţii mai mare şi mai diferenţiat. Acest punct de ve-
dere a dus la dezvoltarea teoriei câmpurilor conceptuale. Această teorie aplicată 
în evoluţia didacticii matematicii are ca obiect de studiu specific „un spaţiu de 
probleme sau situaţii a căror prelucrare implică concepte şi proceduri de mai 
multe tipuri aflate în strânsă legătură” (G. Vergnaud) [9, p. 217]. 

Câmpurile conceptuale ale structurilor aditive şi multiplicative investigate 
în mod special au devenit exemple paradigmatice. În această perspectivă, dife-
renţa dintre „connaissance” (cunoaştere) şi „savoir” (ştiinţă) se estompează în 
favoarea noţiunii de conceptualizare. Conceptualizarea, noţiune-cheie în Teo-
ria Câmpurilor Conceptuale (TCF), este amplificată şi aprofundată epistemo-
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logic, metodologic şi praxiologic prin dezvoltarea de scheme logice, raţionale, 
care reprezintă modele de activitate cognitivă, invariante pentru o clasă de si-
tuaţii, identificate sau identificabile în contexte didactice şi sociale deschise.

Componentele epistemice ale schemelor includ invariantele operaţionale, 
conceptele în acţiune şi teoremele în acţiune. Ele susţin activitatea subiecţilor 
situată pe cale de conceptualizare a obiectelor şi procedurilor matematice. În 
context pedagogic deschis,TCF a lui Vergnaud şi-a extins influenţa dincolo de 
domeniul didacticii matematicii. Ea poate alimenta normativ şi metodologic, 
axiologic şi praxiologic, şi alte domenii ştiinţifice, cum ar fi didactica profesio-
nală, didactică activităţilor practice (în general şi în special), psihologia cogniti-
vă, pedagogia constructivistă etc. 

Teoria antropologică a didacticii (ATD) 
Este susţinută de Chevallard, cu raportare la teoria transpunerii didactice 

care a apărut mai întâi într-o prezentare susţinută la Şcoala de vară a didacticii 
matematicii (1980), urmată de publicarea unei cărţi (Chevallard, 1985). Viziu-
nea comună a cunoaşterii are ca premisă, identificarea cunoştinţelor simple 
elementare, aflate la baza proceselor durabile de însuşire în timp a conceptelor 
şi modelelor cognitive erudite. Această teorie are astfel o dublă origine: a) an-
tropologică, legată de nevoia omului de raportare a cunoştinţelor elementare 
la problemele reale ale existenţei sale; b) pedagogică, legată de nevoia profeso-
rilor de transpunere didactică a cunoştinţelor şi modelelor cognitive erudite la 
nivelul experienţei de viaţă a elevilor. O astfel de abordare integrată,i-a făcut pe 
cercetători să fie conştienţi de complexitatea proceselor şi transformărilor care 
au loc din momentul în care se decide că o anumită cunoştinţă predată trebuie 
raportată antropologic şi didactic la realitatea existentă în sălile de clasă.

Teoria antropologică a didacticii (ATD) este o extensie a teoriei pedagogice 
a transpunerii didactice. Chevallard clarifică acest lucru în contextul analizei 
cercetărilor întreprinse în spaţiul antropologic şi didactic al clasei de elevi, care 
a permis înţelegerea condiţiilor şi a rezultatelor specifice proceselor cogniti-
ve valorificate în cadrul unor activităţi de educaţie / instruire prin matematică 
(Chevallard & Bosch, 2014). 

Transpunerea didactică – după cum observă Chevallard – a conţinut în 
structura sa de funcţionare germenii ATD. Ea a evidenţiat faptul că modelarea 
obiectelor necesară pentru o predare eficientă, în anumite note sau grade, de-
pendente de context,nu poate fi explicată doar din motive matematice. În ra-
port de realitatea vie, concretă, psihologică şi socială a clasei de elevi, există şi 
alte constrângeri de ordin existenţial, etic sau estetic. Ele au o valoare metodo-
logică pe care profesorul trebuie să ştie să o exploateze pedagogic, prin încor-
porarea cunoştinţelor savante (matematizate prin generalizare şi abstractizare) 
în realitatea antropologică a clasei de elevi.

O astfel de abordare, conferă ATD, o perspectivă epistemologică, metodo-
logică şi praxiologică mai largă (M. Bosch & J. Gascón; Y. Chevallard & G. Sen-
sevy) [1; 4]. Instituţiile şi relaţiile instituţionale susţin un proces de cunoaştere 



22

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

mai amplu, mai profund şi complex. Ele devin construcţii epistemologice de 
bază, care asigură stabilitatea cunoştinţelor savante, dar în acelaşi timp şi re-
lativitatea acestora, dependentă de realitatea antropologică nu numai a clasei 
de elevi, dar şi a organizaţiei şcolare şi chiar a comunităţii educaţionale locale. 

Un model general de activităţi umane, care integrează în structura lor de 
funcţionare matematica şi practicile didactice, poate fi construit, şi dezvoltat în 
termenii unei praxiologii pedagogice eficiente. În această perspectivă, didacti-
ca matematicii însăşi devine o praxiologie pedagogică, adică o teorie pedago-
gică aplicată la realitatea concretă, antropologică a educaţiei şi a instruirii prin 
matematică. Cercetarea fundamentală în domeniul ATD a fost orientată către 
identificarea praxiologiilor (teoriilor pedagogice eficiente) cu impact socio-cul-
tural, psihologic şi antropologic amplu şi profund în zona didacticii matemati-
cii. Ele implică înţelegerea dinamicii învăţării matematicii şi condiţiile de exis-
tenţă a cunoştinţelor teoretice şi procedurale însuşite în evoluţia lor ecologică, 
într-un mediu educaţional natural, neviciat de nevoi artificiale.

Pentru a analiza modul în care praxiologiile „trăiesc” şi „mor” este nevoie 
de o astfel de abordare ecologică a proceselor de învăţare eficientă. Ele vizea-
ză înţelegerea modalităţilor în care schemele logice asimilate sunt modelate, 
modificate, diseminate, introduse, transpuse şi eliminate, în funcţie de diferite 
condiţii şi constrângeri instituţionale, existente la nivelul unui anumit subiect 
matematic în contextul unei culturi date, dezvoltată global şi naţional, pe fon-
dul valorilor societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere. Astfel de studii 
oferă profesorilor, dar şi elevii căi de predare şi de învăţare/autoînvăţare efi-
ciente în diferite medii instituţionale, care presupun valorificarea optimă a re-
surselor pedagogice existente sau disponibile, în condiţii strategice de instruire 
alternative. În ultimul deceniu, ATD a fost completată de o formă originală de 
inginerie didactică favorabilă unor astfel de abordări alternative care fac apel la 
„paradigma interogării lumii” (Chevallard, 2015).

Concluzii
Deşi la prima vedere poate părea deosebit de restrictivă cercetarea tradiţiei 

şcolii franceze de didactică matematică şi efectele ei la nivelul educaţiei, noi 
considerăm că pornind de la cei trei piloni teoretici TSD, TCF şi ATD, cu fun-
damentele lor epistemologice şi praxiologice puternice, se poate valorifica la 
nivelul unei cercetări din câmpul conceptual al educaţiei analize comparative 
între tradiţii şi culturi ale învăţământului de matematică.
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Abstract: The article shows the topicality of digital education in the context of the 
Covid-19 Pandemic, but also the need for digital education in preschool, early pre-
school and middle school, to ensure the normal life and activity of people in society 
and continuity in digital education at preschool, low preschool, middle preschool 
and high preschool ages. The issue of training specialists with higher education in 
the field of digital education at these ages according to UNESCO and European 
Union standards is formulated. 

Pandemia Covid-19 a scos la iveală multe şi diferite lucruri negative, proas-
te, rele, dar şi pozitive, bune, utile. Printre acestea de la urmă se numără şi ne-
cesitatea cunoaşterii şi posedării lucrului la calculator, prin intermediul căruia 
se evită contactul direct om-om şi, deci, îmbolnăvirea şi răspândirea bolii, a 
epidemiei, deceselor etc., dar şi desfăşurarea şi continuarea vieţii şi activităţii 
umane pe Terra, în societate. 

În acest context, capătă o importanţă deosebită educaţia digitală. Uniu-
nea Europeană a lansat Planul de acţiune pentru educaţia digitală 2018-2020, 
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care urmăreşte „să sprijine utilizarea tehnologiei în educaţie şi dezvoltarea 
competenţelor digitale” [10]. Digitalizarea, se arată în acest Plan, „oferă mul-
te oportunităţi noi, dar generează şi o serie de provocări sociale semnificati-
ve. Tehnologiile digitale pot spori flexibilitatea şi creativitatea, pot contribui la 
îmbunătăţirea eficienţei şi a rezultatelor învăţării. Cu toate acestea, fenomene 
precum dezinformarea reprezintă un pericol pentru societăţile democratice şi 
deschise, marginalizând şi mai mult grupurile vulnerabile”. Totodată, în acest 
Plan al UE este indicat în mod critic că „Integrarea tehnologiei în scopuri edu-
caţionale a rămas în urmă în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE). 
Divergenţele persistă în ceea ce priveşte furnizarea infrastructurii şi a echipa-
mentelor digitale şi disponibilitatea competenţelor în domeniu” [ibidem]. Este 
esenţial, se accentuează în Planul dat „ca cetăţenii să fie bine pregătiţi pentru 
un viitor din ce în ce mai interconectat şi mai globalizat, prin investiţii în apti-
tudinile şi competenţele necesare pentru a prospera şi participa în mod pozitiv 
la societate în era digitală”. 

Acest Plan de acţiuni pentru educaţia digitală prezintă măsuri, menite să 
ajute statele membre şi instituţiile de educaţie şi formare să valorifice oportu-
nităţile pe care le oferă era digitală şi să răspundă la provocările aferente. Pla-
nul dat prevede 11 acţiuni şi acoperă trei priorităţi. Prioritatea I „O mai bună 
utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare şi învăţare”: acţiunea 1 
– conectivitate în şcoli; acţiunea 2 – instrumentul de autoevaluare SELFIE şi 
programul de mentorat pentru şcoli; acţiunea 3 – calificări semnate digital. 
Prioritatea II „Dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor digitale”: acţiunea 
4 – platforma pentru învăţământul superior; acţiunea 5 – competenţe în ma-
terie de ştiinţă deschisă; acţiunea 6 – săptămâna europeană a programării în 
şcoli; acţiunea 7 – securitatea cibernetică în educaţie; acţiunea 8 – formarea în 
domeniul competenţelor digitale şi antreprenoriale pentru fete. Prioritatea III 
„Îmbunătăţirea educaţiei printr-o analiză mai bună a datelor şi o viziune pro-
spectivă”: acţiunea 9 – studii privind TIC în educaţie; acţiunea 10 – inteligenţă 
artificială şi analiză; acţiunea 11 – previziuni strategice [ibidem].

Actualmente, UE prevede să creeze „un spaţiu european al educaţiei până 
în 2025”. Comisia Europeană urmează să elaboreze şi să lanseze un nou plan 
de acţiune pentru educaţia digitală, solicitând „opiniile cetăţenilor, instituţiilor 
şi organizaţiilor cu privire la experienţele şi aşteptările lor în contextul crizei de 
COVID-19 (atât la ora actuală, cât şi în perioada de redresare), precum şi vizi-
unea acestora pentru viitorul educaţiei digitale” [12]. Cu această ocazie, consi-
derăm că e necesar de a proiecta educaţia digitală ca o nouă şi utilă paradigmă 
a educaţiei în creşele şi grădiniţele din Republica Moldova. Vorba e că la noi 
în Curriculumul pentru educaţie timpurie este stipulată educaţia digitală înce-
pând cu vârsta de 5 până la 7 ani [2]. Desigur, acesta e un lucru bun, necesar, 
folositor, dar deja nu mai e şi suficient. În curriculum-ul dat nu este prevăzută 
educaţia digitală a copiilor la vârsta preşcolară de la 3 până la 5 ani şi la vârsta 
antepreşcolară de la 1 până la 3 ani. Probabil, acest lucru nu era necesar la tim-
pul respectiv şi nu se cerea. Acum, însă, în viziunea noastră, în condiţiile pan-
demiei acest lucru a devenit necesar şi, deci, trebuie proiectat, realizat în cores-
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pundere cu particularităţile de vârstă şi individuale ale acestor copii, începând 
cu vârsta antepreşcolară şi continuând cu vârsta preşcolară mică şi preşcolară 
medie, asigurând astfel continuitatea spre vârsta preşcolară mare. Pandemia 
ne obligă să trăim şi să activăm acum atât în viaţa reală cât şi în cea virtuală. De 
aceea, trebuie să ne obişnuim şi să-i obişnuim, să-i educăm pe copii încă de la 
vârsta fragedă cu viaţa şi activitatea în aceste două lumi, care, de acum încolo, 
se vor intercala şi se vor condiţiona reciproc.

În elaborarea curriculum-ului la vârstele antepreşcolară, preşcolară mică 
şi medie va trebuie să se ţină cont de activităţile primordiale la aceste vârste, 
şi anume de acţiunile cu obiectele la vârsta antepreşcolară şi de joc/jocul cu 
subiect pe roluri la vârstele preşcolară mică şi medie. Cunoaştem cu toţii că 
antepreşcolarii comunică cu cea mai mare plăcere cu cei din jur sau cu cei pe 
care şi-i reprezintă în lipsa lor cu ajutorul diferitor gadgeturi – aparate mici, 
mecanisme, cu largi întrebuinţări în gospodărie şi în viaţa de toate zilele, de 
folos practic şi în măsură să satisfacă un capriciu uman oarecare [3]. Astăzi, 
după cum este constatat, „numărul gadget-urilor de specialitate sporeşte ceas 
de ceas şi în proporţie geometrică” [ibidem]. Concomitent, în condiţiile pan-
demiei, coronavirusul, acest „agent patogen invizibil cu microscopul obişnuit, 
care se reproduce numai în interiorul celulelor vii şi provoacă diverse boli in-
fecţioase” [idem], aşa cât e el de mic şi invizibil, înaintează o mare şi evidentă 
„cerere” pentru întreaga omenire/societate, iar noi, cât de mari şi tari suntem, 
sau ne credem astfel, trebuie să pregătim şi să satisfacem „oferta” acestui agent 
patogen invizibil. Deocamdată, nu avem încotro şi altă ieşire nu există.

Vorbind despre educaţia digitală ca despre o paradigmă nouă a educaţi-
ei la vârsta antepreşcolară (în familie, creşe) şi preşcolară (în grădiniţe), mai 
întâi de toate, trebuie să ţinem cont de Clasificarea Internaţională Standard a 
Educaţiei (ISCED) [5]. În cadrul ISCED, şi anume în ISCED 0, programele de 
dezvoltare educaţională timpurie vizează copiii între 0 şi 2 ani, iar programele 
de învăţământ preşcolar vizează copiii cu vârsta de 3 ani până la vârsta de în-
cepere ISCED 1 [ibidem, paragr. 108]. Limita superioară de vârstă pentru cate-
goria învăţământului preşcolar, deci, depinde în fiecare caz de vârsta teoretică 
de intrare în ISCED 1, de exemplu, învăţământul primar. Aici, însă, trebuie să 
facem următoarea remarcă: dacă programele de dezvoltare educaţională tim-
purie vizează copiii între 0 şi 2 ani, iar programele de învăţământ preşcolar se 
referă la copiii cu vârsta de 3 ani până la vârsta de începere ISCED 1, atunci nu 
este clar, sub incidenţa căror programe cad copiii de la 2 spre 3 ani? De aceea, 
vorbind de vârsta timpurie/fragedă, noi vom avea în vedere copiii de la 1 până 
la 3 ani, incluzând în această categorie şi copii de la 2 spre 3 ani, care, spre re-
gret, nu figurează în clasificarea ISCED 0. Vom menţiona că în ştiinţa psihologi-
că contemporană vârsta de la 1 până la 3 ani se numeşte vârsta antepreşcolară 
sau prima copilărie, iar vârsta de la 3 la 6/7 ani poartă denumirea de vârstă 
preşcolară sau a doua copilărie [11, p. 45; 15, pp. 43-44]. După cum este arătat 
în Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED) UNESCO, „Progra-
mele integrate de educaţie timpurie care se întind pe cele două sub-categorii 
ale ISCED 0 (de ex., programele educaţionale pentru copiii de la 0 ani la cei 
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cu vârsta potrivită de începere a ISCED 1) au nevoie de o atenţie specială pen-
tru clasificare” [5, paragr. 109]. „Pentru programele împărţite pe ani, etape sau 
cicluri: cele ce corespund criteriilor din paragraful 105 ar trebui clasificate ca 
dezvoltare educaţională timpurie (subl. ne aparţine – P.J., D.J.), fiind „caracte-
rizate de un mediu de învăţare stimulator din punct de vedere vizual şi cu un 
vocabular bogat. Aceste programe favorizează auto-exprimarea, cu accent pe 
dezvoltarea limbajului şi folosirea acestuia în comunicarea semnificativă. Aces-
tea sunt oportunităţi pentru joaca activă, astfel încât copiii să-şi poată exersa 
coordonarea şi funcţiile motorii sub supraveghere şi prin interacţiune cu per-
sonalul. Programele ce oferă numai îngrijire (supraveghere, nutriţie, sănătate) 
nu sunt cuprinse în ISCED” [ibidem, paragr. 105]. Programele „ce corespund 
crietriilor din Paragraful 106 ar trebui clasificate ca făcând parte din învăţă-
mântul preşcolar (subl. ne aparţine – P.J., D.J.)”, proprietăţile educaţionale fiind 
caracterizate „de interacţiunea cu colegii şi educatorii, interacţiune prin care 
copiii îşi îmbunătăţesc utilizarea limbajului şi aptitudinile sociale, încep să-şi 
dezvolte abilităţi logice şi de raţionare şi vorbesc prin intermediul proceselor de 
gândire. Ei sunt de asemenea familiarizaţi cu concepte alfabetice şi matematice 
şi încurajaţi să exploreze mediul înconjurător. Activităţile motorii supraveghea-
te (exerciţii fizice prin jocuri şi alte activităţi) şi activităţile bazate pe joacă pot 
fi văzute ca oportunităţi de învăţare pentru a promova interacţiunea socială cu 
colegii şi pentru a dezvolta aptitudini, autonomie şi pregătirea pentru şcoală” 
[5, paragr. 106]. ISCED recomandă, de asemenea, următoarea durată şi inten-
sitate minimă pentru a îmbunătăţi comparabilitatea internaţională: programe-
le educaţionale trebuie să însumeze cel puţin echivalentul a 2 ore pe zi şi 100 
de zile pe an de activităţi educaţionale pentru a putea fi clasificate în ISCED  
[ibidem, paragr. 110].

Aşa cum spuneam, în RM este elaborat şi se traduce în viaţă Curriculumul 
pentru educaţie timpurie, în care este stipulată şi educaţia digitală începând cu 
vârsta de 5 până la 7 ani [2, pp. 10, 70, 96]. Este elaborat şi pus în aplicare Ghidul 
de implementare a Curriculumului pentru Educaţie Timpurie, a Standardelor 
de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani din perspectiva 
Cadrului de referinţă pentru educaţie timpurie, aprobat la Consiliul Naţional 
pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 
283 din 20.03.2019) [4]. Vom menţiona că la elaborarea acestor documente im-
portante s-a ţinut cont de multiple teorii psihologice, cum ar fi teoria stadia-
lă a dezvoltării cognitive a copilului (J. Piaget), teoria învăţării socioculturale 
şi zona proximei dezvoltări (Л.С. Выготский), teoria dezvoltării psihosociale  
(E. Erikson), teoria jocului (Д.Б. Эльконин), teoria privind învăţarea şi dezvolta-
rea socială (J. Bowlby), teoriile privind dezvoltarea comportamentală şi învăţării 
sociale (И.П. Павлов, J.B. Watson, B.F. Skinner, A. Bandura), teoria inteligen-
ţelor multiple (H. Gardner), teoria învăţării umaniste (A. Maslow, C.B. Rogers), 
teoria învăţării experienţiale (J. Dewey) [4, p. 6]. Concomitent, ar fi bine să se 
ştie că de rând cu marele merite ale acestor savanţi notorii, astăzi se vorbeşte 
în mod critic şi tot mai frecvent de anumite lacune ale acestor teorii, exagerări 
şi chiar cult (a se vedea Wikipedia online accesând numele autorilor respec-
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tivi). La acest fapt se referă savanţii contemporani din (în ordine alfabetică –  
P.J., D.J.) Africa de Sud, Argentina, Brazilia, Canada, China, Coreea, Franţa, 
Germania, Grecia, Israel, Italia, Marea Britanie, Mexic, Olanda, Federaţia Rusă, 
SUA, Ucraina. În particular, în Republica Moldova unele idei/postulate ale lui 
Л.С. Выготский şi ale elevilor săi, dar şi ale lui J. Piaget, J. Bruner ş. a. au fost 
obiectul discuţiei în lucrările lui P. Jelescu / П.С. Желеско [7; 8; 9; 13; 14]. După 
mai multe cercetări teoretice, experimentale şi practice, efectuate de-a lungul 
anilor, P. Jelescu / П.С. Желеско a formulat concepţia rezultantei, efectului îm-
binat al unor cauze multiple ca necesare şi suficiente, potrivit căreia dezvoltarea 
psihică generală, dar şi dezvoltarea oricăror facultăţi psihice particulare, inclu-
siv digitale, este rezultatul inter-acţiunii active multifactoriale omogene şi etero-
gene flexibile permanente a individului şi grupului pe tot parcursul vieţii sau la 
acea sau altă vârstă a dezvoltării ontogenetice în cadrul activităţii, comunicării 
şi comportamentului/conduitei umane. Această concepţie este o continuare şi 
o variantă dezvoltată a concepţiei acţional-sistemice, elaborată şi demonstrată 
în contextul studiului teoretico-experimental al genezei negării şi afirmării la 
copii, preadolecenţi, adolescenţi şi adulţi [7; 8; 13]. Concepţia rezultantei este 
una dinte concepţiile posibile existente cu privire la factorii dezvoltării psihice 
şi formării personalităţii. De ea, de această concepţie, ne ghidăm la moment 
în abordarea teoretico-metodologică a diverselor probleme în domeniul edu-
caţiei, inclusiv a educaţiei digitale ca o paradigmă nouă a educaţiei la vârstele 
antepreşcolară, preşcolară mică şi preşcolară medie.

În acelaşi context, vom aminti că încă în anul de învăţământ 2005 la Uni-
versitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” de către primul dintre autorii aces-
tui articol, fost decan, şi administraţia Facultăţii de Pedagogie a fost elaborat şi 
implementat Programul de studii privind pregătirea specialiştilor pentru Edu-
caţia digitală, care ulterior, din motive necunoscute, a fost suspendat, iar acum, 
în legătură cu Pandemia Covid-19, a fost anunţat din nou la Admiterea-2020. La 
restabilirea acestui Program a contribuit, credem, şi discuţia purtată de primul 
autor al acestor rânduri la Conferinţa Regională „Cea mai bună Educaţie pen-
tru Europa” din 11.07.2016 la Chişinău, la care au participat miniştrii, adjuncţii 
de miniştri din ţările UE, lucrătorii Ministerului Educaţiei din RM, directorii de 
licee etc. [1; 6]. Acum, în condiţiile impuse de Pandemie, am vrea să credem 
că, fiind înţeleşi corect, de data aceasta lucrurile se vor mişca mai rapid şi că 
implementarea Educaţiei digitale la vârstele antepreşcolară, preşcolară mică şi 
preşcolară medie nu va fi tergiversată, aşa după cum şi pregătirea specialiştilor 
pentru acest domeniu însemnat la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei.
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Abstract: The challenges that currently mark the evolution of the educational sys-
tem place in front of the teacher a series of objectives: multilateral development 
of the learner’s personality, training through research, interdisciplinary integra-
tion, implementation of information technologies etc. The use of computational 
calculations allows the determination of the spatial configuration of molecules, 
the energy stability of some systems, the direction of chemical reactions etc., which 
are necessary in the chemistry course to motivate students for chemistry training. 
The paper examines a process in organic chemistry, namely the condensation of 
an aldehyde with a ketone in a ratio of 2:1. The study of the energy profile of the 
whole mechanism confirmed that this is an exothermic reaction with an energy 
gain equal to 18.58 kcal/mol.

Introducere
Condiţiile actuale de organizare a procesului de instruire plasează în faţa 

profesorului de chimie sarcina de a identifica metode eficiente bazate pe fun-
damente argumentate ştiinţific, integrate cu tehnologiile informaţionale. Aceste 
circumstanţe se încadrează în tendinţele actuale privind promovarea instruirii 
cu caracter interdisciplinar, integrarea metodelor de cercetare din domeniile în-
rudite pentru a realiza studii aprofundate în domeniul chimiei. Totodată reali-
tăţile pieţii muncii solicită formarea unor competenţe transversale bazate pe in-
tegrarea cunoştinţelor şi metodelor din diferite ştiinţe pentru a identifica soluţii 
în rezolvarea problemelor de diversă complexitate. Aceste necesităţi sunt stipu-
late clar şi în Curriculumul la Chimie (2019), care prevede o serie de activităţi cu 
scopul integrării interdisciplinare şi aplicării practice a cunoştinţelor acumulate 
cu scopul rezolvării sarcinilor concrete [1; 2]. Această strategie în mare parte se 
regăseşte şi în metodologia STEM, care are misiunea de a transfera achiziţiile co-
gnitive spre procesul de formare a competenţelor funcţionale, orientate spre re-
alizarea unor obiective ce solicită o abordare creativă, bazată pe elaborarea unor 
produse noi. Unul dintre obiectivele majore ale educaţiei contemporane este 
dezvoltarea competenţei de cercetare, care permite exersarea competenţelor în 
dezvoltare într-un context motivant. Instruirea prin cercetare creează premise 
pentru formarea unei personalităţi autodidacte cu stil original în analiza şi sin-
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teza informaţiei, capabile să ia decizii, să acţioneze şi să transforme obiectivele 
în finalităţi cu impact. Realizarea cu succes a integrării armonioase, a instruirii 
cu cercetarea implică profunde conexiuni inter- şi transdisciplinare care susţin 
procesul de autoformare a personalităţii în dezvoltare [3]. 

Studiile anterioare au permis formularea unor propuneri privind utilizarea 
tehnologiilor informaţionale specializate atât la nivel universitar, cât şi preuni-
versitar (pentru persoanele cointeresate) în studiul unor reacţii de condensare 
[4], substituţie [5], studiu al configuraţiei geometrice a unor molecule organice 
[6] etc. – activităţi care consolidează procesul de asimilare conştientă a materiei 
în baza unor modele noi.

Metode computaţionale
Rezultatele obţinute la modelarea structurilor geometrice a izomerilor stu-

diaţi s-au realizat în baza Teoriei Funcţionalei de Densitate (DFT/TFD) cu func-
ţionala hibridă de schimb-corelaţie B3LYP (Becke cu corelaţia funcţională a trei 
parametri: Lee, Yang şi Parr) [7; 8]. 

Calculele au fost realizate folosind setul de programe moderne GAUSSIAN 
09. Pentru toate calculele efectuate s-a utilizat simetria spaţială C1. La optimi-
zarea procesului mecanismului de condensare s-a folosit funcţionala hibridă 
de schimb-corelaţie B3LYP şi seturile de bază standard 6-31G. În calitate de 
obiect de studiu a servit procesul de condensare a 4-piridinaldehidei cu car-
bohidrazina.

Rezultate şi discuţii
Studiul teoretic al procesului de condensare.
În cadrul cursurilor universitare de Chimie organică, Tehnici de sinteză chi-

mică, Modelare computaţională la chimie, Mecanisme de reacţii în chimia orga-
nică etc. se studiază diverse procese de interacţiune între moleculele organice 
şi pentru o înţelegere mai aprofundată a acestor procese se propun unele me-
tode de cercetare bazate pe tehnologiile informaţionale adaptate în domeniul 
chimiei (în cazul dat a modelării chimice), care permit o investigare complexă a 
caracteristicilor moleculare [9] cu dovezi în baza calculelor privind stabilitatea 
unor sisteme chimice sau probabilitatea din punct de vedere energetic a desfă-
şurării unor procese.

Printre procesele chimice întâlnite în cadrul cursului de Chimie organică 
este şi condensarea. Cu scopul organizării unor studii profunde se propune 
analiza unui model de aplicare integrată instruire-cercetare, în care reacţia de 
condensare a moleculelor organice este studiată cu ajutorul modelării chimice 
bazate pe soft-uri specializate, care permit determinarea energeticii proceselor 
studiate şi a probabilităţii decurgerii reacţiei de condensare a două molecu-
le organice cu diverse grupe funcţionale. S-a analizat procesul de condensare 
a 4-piridinaldehidei cu carbohidrazina în raport de 2:1, în rezultatul căruia se 
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obţine un produs organic nou – N’,2-bis (piridin-4-ylmetilen)hidrazin-1-car-
bohidrazidă.

Setul de metode aplicat permite analiza detaliată a unor particularităţi ce 
ţin de structura şi proprietăţile reactanţilor şi a noilor compuşi chimici şi se re-
comandă pentru aplicare la nivelul cursurilor universitare, iar pentru elevii care 
manifestă interes – şi la nivel preuniversitar.

Toate stările intermediare de-a lungul procesului cercetat au fost localizate 
şi verificate prin analiza vibraţională. Pentru aceste stări de tranziţie s-a obţinut 
câte o frecvenţă imaginară, fapt care ne demonstrează prezenţa acestor stări 
activate ale sistemelor cercetate. Valorile frecvenţelor imaginare sunt descrise 
în text şi în figurile prezentate mai jos.

Schema generală a mecanismului reacţiei este prezentată în Figura 1.

Fig. 1. Reacţia generală a procesului de condensare

Au fost optimizate structurile geometrice ale reactanţilor şi produşilor de 
reacţie cu determinarea parametrilor geometrici şi a energiilor totale ale speci-
ilor participante la reacţie. Datele obţinute sunt prezentate în Tabelul 1. Pentru 
toate moleculelor studiate, s-a considerat că configuraţia nucleară spaţială co-
respunde grupului de simetrie C1. Valorile parametrilor geometrici şi energiile 
totale pentru speciile studiate, obţinute ca rezultat al optimizării, într-o mare 
măsură corelează cu cele din literatură.

Tabelul 1. Energiile totale ale sistemelor calculate
Specii Calculul energiei Energia totală

Reactanţi (R) 2•(-361,4982)+(-335,7335) -1058,7299
Produşi (P) -905,9872+2•(-76,3861) -1058,7594

∆E(u.a.e) -0,0295

În baza energiilor obţinute (Tabelul 1) s-a calculat câştigul energetic pen-
tru procesul de condensare, obţinându-se un câştig de energie de -18,58 kcal/
mol. Reieşind din aceasta, ne-am propus să calculăm toate speciile implicate în 
reacţie (reactanţii, produşii de reacţie, intermediarii şi stările de tranziţie) şi să 
obţinem profilul energetic al mecanismului studiat. Aspectul general al acestui 
proces, modul de interacţiune a particulelor şi desfăşurarea mecanismelor re-
acţiilor sunt descrise şi analizate mai jos.

După cum s-a menţionat anterior, scopul acestui studiu a fost de a elabora 
mecanismul de condensare a 4-piridinaldehidei cu carbohidrazina, care poate 
fi redat în două etape, conform schemelor din figurile 1 şi 2.
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I etapă a reacţiei de condensare:

Fig. 2. Schema primei etape a reacţiei de condensare

A II-a etapă a reacţiei de condensare. 

Fig. 3. Schema etapei a doua a reacţiei de condensare



Conferință Științifică Internațională

33

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

Procesul de optimizare decurge în mai multe etape, pentru fiecare modifi-
care a coordonatelor calculându-se energia electronilor în configuraţia dată a 
nucleelor (Tabelul 2).

Tabelul 2. Energiile totale ale reactanţilor, produşilor, stărilor de tranziţie şi frecvenţele 
imaginare a intermediarilor studiaţi

Speciile Calculul energiei Energia totală Frecvenţa imaginară
R1 2•(-361,4982)+(-335,7335) -1058,7299
ST1 -697,2280-361,4982 -1058,7262 -1464,27i
P1 -697,2935-361,4982 -1058,7917
ST2 -697,2070-361,4982 -1058,7052 -670,85i
P2=R2 -697,2323-361,4982 -1058,7305
ST3 -982,3300-76,3861 -1058,7161 -1479,50i
P3 -982,3941-76,3861 -1058,7802
ST4 -982,3105-76,3861 -1058,6966 -685,02i
P4 -905,9872+2•(-76,3861) -1058,7594

Pentru toţi complecşii intermediari (ST1, ST2, ST3 şi ST4), mai exact pentru 
geometriile optimizate ale acestora au fost calculate frecvenţele vibraţionale cu 
scopul de a ne asigura că există doar o singură frecvenţă imaginară, care cores-
punde unui minim local pe suprafaţa de energie potenţială.

Studiul profilului energetic al mecanismului în întregime a confirmat că 
aceasta este o reacţie exotermă cu un câştig de energie egal cu 18,58 kcal/mol.

Concluzii
Utilizarea metodelor de cercetare contemporane bazate pe calculul stării 

energetice ale sistemelor moleculare permite promovarea studiilor interdisci-
plinare (chimie, fizică, matematică, informatică). Este important ca profesorul 
şcolar să dispună de mecanisme eficiente ştiinţific argumentate pentru a de-
monstra elevilor în baza aplicaţiilor practice justeţea afirmaţiilor teoretice. În 
cadrul cursului de chimie organică pot fi realizate o serie de calcule în baza 
soft-urilor specializate care determină în ce direcţie este convenabil din punct 
de vedere energetic deplasarea unui proces chimic. În cazul analizei procesu-
lui de condensare a 4-piridinaldehidei cu carbohidrazina în raport de 2:1 s-a 
stabilit că reacţia este exotermă. Aceste exerciţii favorizează consolidarea com-
petenţelor transversale, transferul cunoştinţelor spre aplicaţiile practice şi mo-
tivarea pentru o instruire conştientă pentru rezolvarea unor probleme concrete 
din activitatea cotidiană şi profesională.
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PERSPECTIVE DE RECONFIGURARE  
A PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE LA DISCIPLINELE  
ARIEI CURRICULARE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
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Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Abstract: Learning is a continuous process that accompanies us throughout life 
and determines our existence. Effective school learning respects the three dimensi-
ons: emotional, cognitive and social. D. Kolb develops the theory called experienti-
al, which indicates that learning starts from personal experience. The experiential 
learning model is based on 4 stages Concrete experience, Reflective observation, 
Abstract conceptualization, Active experimentation. The stages of experiential 
learning can be correlated with the dimensions of learning so that learning beco-
mes motivating and lasting. We recommend this approach for the subjects of the 
Mathematics and Sciences curricular area.

Învăţarea ne determină genetic, este un proces continuu care influenţează 
propria adaptare, dezvoltare şi schimbare. Învăţarea abordată drept adaptare, 



Conferință Științifică Internațională

35

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

permite organismului să se acomodeze pe măsură ce primeşte informaţia din 
mediu. La acest nivel de analiză, mecanismul învăţării coincide cu mecanismul 
adaptarii individuale, bazat pe formarea legăturii condiţionate: stimul-răspuns. 
Dezvoltarea produsă prin învăţare se realizează la nivelul structurilor cognitive 
şi conduce la schimbări comportamentale ca urmare a unei experienţe proprii. 
Deci, fenomen universal în viaţa organismelor vii – învăţarea este o activitate de 
însemnătate fundamentală pentru adaptarea la mediu, dezvoltarea şi schimba-
rea psihocomportamentală. 

Conştient sau inconştient, spontan sau sistemic învăţarea este parte com-
ponentă a vieţii fiecăruia care dezvoltă, transformă şi creează, generând cu-
noaştere, expansiune şi evoluţie umană. Expansiunea cunoaşterii ne provoacă 
continuă să interacţionăm şi deci să învăţăm. Actualmente posibilităţile de în-
văţare sunt foarte vaste, mult mai puţine însă sunt cele care ne învaţă cum să 
învăţăm, de aceea formarea unei culturi a învăţării în şcoală devine un mod 
necesar de formare şi dezvoltare a personalităţii elevului. 

Deşi învăţarea este profund personală totodată este şi ineret socială: „Toţi 
copii sunt curioşi şi dornici să exploreze mediul”. Stimulul pentru cunoaştere la 
această etapă este de natură intrinsecă. „Intrăm în viaţă într-o stare natural de 
învăţăcei dornici de cunoaştere”, susţine P. Senge [7, p. 14].

Dar, odată cu transpunerea învăţării în mediul şcolar, aceasta devine mai 
puţin interesantă, iar cu înaintarea în şcolaritatea învăţarea devine plictisitoare 
şi apăsătoare. De ce dispare curiozitatea naturală? Un răspuns la această între-
bare ar fi, poate, lipsa conexiuni dintre viaţă şi învăţare. 

Autorii Cosmovici şi Iacob abordează două forme ale învăţării: 
– spontană, care este neorganizată, nonformală se întâmplă fără a fi pla-

nificată. 
– sistemică, dezvoltată prin educaţia formală, se realizează printr-o acti-

vitate proiectată şi organizată în vederea realizării anumitor schimbări 
comportamentale ale personalităţii [Apud 6, p. 17].

Neuroştiinţa este domeniul care încearcă să explice cum are loc învăţarea 
în creierul uman şi se apropie mult de fundamentele educaţiei oferind suport 
metodologic esenţial pentru profesori şi elevi. 

Creierul este un organ dinamic, plastic, dependent de experienţa socială şi 
afectivă; nu este doar angajat în învăţare, ci conduce învăţarea. „A învăţa este 
un fel de state of art a creierului” adică starea de artă a creierului [6].

Potrivit cercetărilor recente (2018) un copil se naşte cu 100 de miliarde de 
neuroni şi doar 10% dintre sinapse/conexiuni sunt active, restul potenţialului 
de 90% se dezvoltă progresiv după naştere prin stimulări natural sau progra-
mate [4].

Neuroştiinţa ne oferă soluţii şi pentru optimizarea modului de învăţare. 
În acest sens, L. Davachi profesor la universitatea din New York, accentuează 
patru trăsături importante pentru realizarea unei învăţări eficiente, şi anume:

– atenţia asupra noului material (Attention);
–  generarea unor conexiuni cu propria experienţă de cunoaştere (Gene-

ration);



36

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

– moderarea emoţiilor (Emotions)
– revenirea regulate la acea informaţie (Spacing) [5].
În lucrarea coordonată de Illeris Knud sunt evidenţiate trei dimensiuni ale 

învăţării: cognitivă, emoţională şi socială [2].
• Dimensiunea Cognitivă, (conţinut, cunoştinţe, abilităţi) cel care în-

vaţă îşi construieşte activ propriile structuri cognitive pentru învăţare. 
astfel dezvoltând sistemul de capacităţi specifice domeniului cognitiv: 
memorarea, înţelegerea, aplicarea, analiza, reflecţia, evaluarea;

• Dimensiunea Emoţională (emoţie, motivaţie, voinţă) se referă la sfera 
emotiva, starea de pregătire pentru învăţare, care stimulează procesul 
de învăţare. emoţia generează învăţarea, orice proces de învăţare este 
generat de un stimul motivational ce determină voinţa pentru învăţa-
re. Plăcerea unei idei este ceeace ne motivează să explorăm. Studiile 
imagistice au demonstrate că exprimarea unor convingeri din orice 
domeniu activează zonele creierului implicate în procesarea recom-
penselor sau în adicţie [6, p. 23].

• Dimensiunea Socială (acţiune, comunicare, cooperare) mediul are 
un rol semnificativ în realizarea învăţării şi asigură cooperare, relaţio-
nare, comunicare. Valoare elementului social este importantă. 

Raportând dimensiunile învăţări la personalitatea elevului, schematic pot 
fi prezentate astfel: 

Fig. 1. Dimensiunile procesului de învăţare 

Orice achiziţie de învăţare nu este doar de natură cognitivă, dar are şi va-
loare emotivă. La o lecţie de chimie într-o situaţie de învăţare şcolară obişnuită 
atenţia este îndreptată asupra conţinutului de învăţare sau mai bine zis cum a 
înţeles elevul natura procesului chimic explicat. Cel mai semnificativ este cum a 
trăit elevul situaţia de învăţare, ce fel de sentimente şi motivaţie au fost stimula-
te, iar prin urmare acest proces determină natura şi cantitatea energiei mentale 
mobilizate pentru învăţare. Un alt exemplu în clasele gimnaziale la disciplina 
Biologia pentru studierea temei: Clasa peştii, la etapa de evocare profesorul ar 
stimula curiozitatea elevilor prin realizarea unor observaţii directe asupra or-



Conferință Științifică Internațională

37

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

ganismului unui peşte, fie prin prisma unui acvariu unde sunt mai multe specii 
de peşti, iar etapa de realizare a sensului poate fi realizată printr-un studiu de 
caz prezentat video.

Deci, conţinutul, stimularea sunt foarte dependente de procesul de interac-
ţiune dintre cel care învaţă şi mediul său social, relaţional, cultural şi material.

O abordarea a învăţării privind legătura cu viaţa este experienţa. Modelul 
învăţării experenţiale este dezvoltată de către D. Kolb, şi îşi are originile în teo-
ria învăţării pragmatice a lui J. Dewey. psihologia socială a lui K. Lewin şi epis-
temologia genetică a dezvoltării cognitive a lui J. Piaget. 

Învăţarea experienţială pune accent pe dezvoltarea de noi concepte în 
baza experienţei. „Învăţarea este procesul în care cunoaşterea este creată prin 
transformarea experienţei” (David Kolb, 1984) [11].

Învăţarea experienţială intervine atunci când o persoană se implică într-o 
activitate, o revizuieşte în mod critic, trage concluzii utile şi aplică rezultatele 
într-o situaţie practică. O astfel de abordare permite participanţilor să-şi asume 
responsabilitatea învăţării. 

Modelul învăţării experienţiale are 4 etape:
1. Experienţa concretă, presupune o nouă experienţă sau o reinterpreta-

re a celor existente.
2. Observarea reflexive, a experienţei sau a noii experienţe. pentru a de-

termina neconcordanţa între experienţă şi înţelegere. 
3. Conceptualizare abstractă, reflecţia dă naştere unei noi idei sau unei 

modificări a unei existenţe concept abstract.
4. Experimentarea active, elevul le aplică în lumea din jurul lor pentru a 

vedea ce rezultate încercând ceea ce ai învăţat.

Fig. 2. Modelul învăţării experienţiale conform teoriei lui Kolb



38

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

Conform teoriei lui D. Kolb, învăţarea eficientă este văzută atunci când o 
persoană progresează printr-un ciclu de patru etape: având (1) o anumită ex-
perienţă, urmată de (2) observarea şi reflectarea asupra acelei experienţe care 
duce la (3) formarea de concepte abstracte (analiză) şi generalizări (concluzii) 
care sunt apoi utilizate (4) pentru a testa ipoteza în ¼ situaţii viitoare, rezultând 
experienţe noi [12].

D. Kolb (1974) consideră învăţarea ca un proces integrat, cu fiecare etapă 
care se sprijină şi se hrăneşte reciproc în următorul. Este posibil să intraţi în 
ciclu în orice etapă şi să-l urmaţi prin secvenţa sa logică.

Cu toate acestea, învăţarea eficientă are loc numai atunci când un formabil 
este capabil să execute toate cele patru etape ale modelului. Prin urmare, nici 
o etapă a ciclului nu este eficientă ca procedură de învăţare de unul singur. 
Avantajele învăţării experienţiale le găsim în abilităţile pe care le pot dobândi 
elevii. Învaţă să-şi reorganizeze informaţiile cu privire la anumite subiecte şi 
discipline de studiu, pot să facă singuri raţionamente şi să-şi susţină punctele 
de vedere prin argumente logice, au o mai mare claritate în stabilirea obiecti-
velor, îşi dezvoltă abilităţile de autogestionare a lucrului individual sau în grup. 
Elevii devin conştienţi de regulile ce guvernează disciplinele pe care le studiază, 
sunt deschişi spre comunicare şi colaborare cu persoanele care au puncte de 
vedere diferite, îşi pot controla emoţiile şi reacţiile cu uşurinţă [Apud 6, p.174].

Etapele învăţării experienţiale pot fi corelate cu dimensiunile învăţării, şi 
anume: 

Tabelul 1. Corelarea dintre dimensiunile învăţării şi etapele învăţării experienţiale
Dimensiunile învăţării Etapele învăţării experienţiale 
1. Dimensiunea afectivă 1. Experienţa concretă
O anumită experienţă de învăţare poate genera o emoţie pozitivă şi stimula procesul de 
învăţare a anumitor conţinuturi educaţionale.
2. Dimensiunea cognitivă 2. Observarea reflexivă

3. Conceptualizarea abstractă
Dimensiunea cognitivă se referă la dezvoltarea structurilor cognitive prin reflecţia la 
experienţa personală şi învăţarea prin această experienţă.
3. Dimensiunea socială 4. Experienţa activă
Aplicarea experienţei de învăţare în diferite situaţii pentru a vedea rezultatul, prin ac-
ţiune comunicare şi cooperare.

Învăţarea şcolară este procesul de formare a personalităţii la bază căruia 
stă ceea ce învaţă şi devine elevul. 

La moment învăţarea este o problemă la nivelul şcolii ca comunitate, dar 
şi la nivelul societăţii, care pentru a fi realizată eficient este nevoie de climat 
corespunzător, atmosferă de descoperire, cooperare, dezvoltarea capacităţilor 
de reflecţie şi autoînvăţare, dar şi de stimularea dimensiunii emoţionale prin 
valorificarea experienţei sociale a elevilor. 

În acest sens am realizat un sondaj privind realizarea procesului de învă-
ţare la disciplina biologia din învăţământul general. Criteriile ce stau la baza 
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acestui studiului sunt: Dimensiunile învăţării (emotivă, cognitivă, socială); Mo-
tivaţia pentru învăţare, Funcţionalitatea metodelor; Relevanţa învăţării.

Deoarece, emoţiile pozitive sunt legate de o serie de beneficii cognitive, 
precum şi o mai bună atenţie sau memorie de lucru, reglarea nivelului de stres, 
toate influenţând învăţarea ne vom axa în ceea ce urmează pe criteriul motiva-
ţia învăţării. Plăcerea unei idei este ceea ce ne motivează să explorăm. Studiile 
imagistice au demonstrat că exprimarea unor convingeri din orice domeniu ac-
tivează zonele creierului implicate în procesarea recompenselor sau în adicţie 
[6, p. 23].

Elevul cu o motivaţie pozitivă va învăţa mai uşor decât cel nemotivat. 
Problema controlului, dezvoltării şi utilizarea motivaţiei existente este cea 

mai serioasă dintre cele cărora învăţământul trebuie să le facă faţă”, susţine 
Gagne. Astfel şcoala nu este un loc în care fiecare copil învaţă, mai bine zis, un 
loc în care copii motivaţi ar putea să înveţe. 

În cele ce urmează vom prezenta criterial: Motivaţie pentru învăţare din 
perspectiva profesorilor, părinţilor, elevilor, dar şi aspiraţiile elevilor privind in-
teresul pentru disciplina biologia. 

I. Viziunea cadrelor didactice de la disciplina Biologia:
1. Ce îi motivează pe elevi cel mai mult în activitatea de învăţare:

Fig. 1. Viziunea cadrelor didactice privind motivaţia elevilor pentru învăţare

Din perspectiva cadrelor didactice motivele pentru care elevii învaţă sunt: 
• Utilizarea tehnologiilor educaţionale – 27,3%, 
• Dorinţa personală pentru cunoaştere – 22,7%, 
• Stilul de predare a profesorului – 22,7%, 
• Interesul pentru un anumit domeniu – 18,2%, 
• Dorinţa de autorealizare – 9,1%, 
• Insistenţa părinţilor – 2%, 
• Insistenţa profesorului – 1%, 
Concluzionăm: Profesorii consideră că utilizarea tehnologiilor educaţio-

nale este un factor care motivează cel mai mult învăţarea elevilor la disciplina 
biologia.

II. Viziunea Părinţilor 
2.1. Ce îi motivează, în opinia Dvs., pe copii cel mai mult în activitatea de 

învăţare:
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Fig. 2. Viziunea părinţilor privind motivaţia pentru învăţare a elevilor

Analiza datelor ne indică că 40,7% din părinţi consideră că îi motivează 
pentru învăţare pe elevi dorinţa personală de cunoaştere, 33,9% din părinţi 
pun accent pe stilul de predare a profesorului, 32,2% de respondenţi – interesul 
pentru un anumit domeniu, 20,3% – dorinţa de autorealizare, 13,6% – insis-
tenţa părinţilor, şi doar 8,5% din respondenţi au bifat – insistenţa profesorilor. 
Deci, majoritatea părinţilor consideră că pe elevi îi motivează pentru învăţare 
interesul pentru cunoaştere. 

Considerăm relevant să prezentăm şi itemul cu referire dificultăţile de în-
văţare ale elevilor prezentate din perspectiva părinţilor.

2.2. Care ar fi, în opinia dvs., cauza dificultăţilor de învăţare ale elevilor? 
Bifaţi variantele selectate!

Fig. 3. Viziunea părinţilor privind cauzele dificultăţilor în învăţare a elevilor

Din răspunsurile furnizate de subiecţi putem constata că: 54,2% dintre pă-
rinţi consideră că cauza dificultăţii de învăţare este curriculum şcolar supraîn-
cărcat, 47,5% din respondenţi consider motivaţia scăzută a elevilor pentru în-



Conferință Științifică Internațională

41

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

văţare, 39% dintre respondenţi consideră conţinutul complicat al manualului, 
33,9% dintre părinţi consideră asigurarea insuficientă a procesului educaţional, 
32,2% – atitudinea nefavorabilă a elevilor pentru învăţare, iar 10,2% dintre pă-
rinţi consideră nivelul de pregătire a cadrelor didactice.

Deci părinţii consideră că curriculum şcolar supraîncărcat este una dintre 
cauzele primare privind dificultăţile de învăţare la elevi.

În concluzie părinţii consideră că pe elevi îi motivează pentru învăţare do-
rinţa de cunoaştere, dar una dintre dificultăţile în învăţare este curriculum su-
praîncărcat. 

III. Viziunea Elevilor
3.1. Ce te motivează cel mai mult ca să înveţi?

Fig. 4. Viziunea elevilor ce îi motivează pentru învăţare

Analiza datelor cu privire la motivele ce îi determină pe elevi să înveţe ne 
permit stabilirea următoarei ordini:

• Dorinţa personală de cunoaştere – 41,2%;
• Insistenţa părinţilor – 5,9%;
• Insistenţa profesorilor – 17,5%;
• Stilul de predare a profesorului – 5,9%;
• Dorinţa de autorealizare – 11,8%;
• Dorinţa de a te manifesta în faţa colegilor – 5,9%;
• altele – 11,8%.
Conchidem că la elevi predomină dorinţa naturală de cunoaştere, motiva-

ţia intrinsecă care este factorul numărul unu pentru învăţare. 
3.3. Cum ţi-ai dori să fie lecţiile la disciplina Biologie?
– Să experimentăm cât mai multe lucruri noi.
– Mi-aş dori ca lecţiile de biologie să nu fie atât de profunde pentru că nu 

toţi vom deveni medici. 
– Mi-aş dori mai multe lecţii interactive. 
– Aş dori să realizăm mai multe activităţi practice. 
– Mi-aş dori ore vesele. 
– Mai multe ore în aer liber, mai multe activităţi legate de viaţă. 



42

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

– Doresc să achiziţionez informaţii care sunt interesante. Utilizând exemple 
din viaţă tema nouă este mai bine înţeleasă şi rămâne în mintea elevilor. 

– Tema predată prin intermediul exemplelor a fost captivantă şi înţelea-
să mai bine. 

– Îmi place când lecţiile ies de sub tipar, o prezentare Power Point, o lecţie 
în natură fac ca experienţa de învăţare să fie memorabilă. 

–  Asocierea lecţiei cu momente din viaţă face ca învăţarea să fie durabilă. 
– Înţeleg mai bine tema când sunt activităţi practice. Curiozităţi despre 

natură şi animale.
– De la teorie trebuie să trecem la practică pentru că este cel mai eficient 

mod de a învăţa. 
– Mai multe experimente, mai multe activităţi practice
Deci la elevi predomină dorinţa naturală de cunoaştere, dar aspectul te-

oretic al disciplinei inhibă dorinţa de cunoaştere. Elevii îşi doresc mai multe 
activităţi practice, exemple legate de experienţa socială, lecţii petrecute în aer 
liber, în natură.

Promovând teoria lui D. Kobalt, procesul de învăţare la disciplina biologia, 
dar şi din cadrul disciplinelor ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe pot fi pro-
iectate în jurul experienţei celui care învaţă, şi nu în jurul expertizei celui care 
facilitează învăţarea. Cei care învaţă reţin doar ceea ce-şi doresc cu adevărat să 
înveţe”, susţine P.Singer. „Mai mult decât atât, cei care învaţă construiesc cu-
noştinţe pe un soclu format din experienţele individuale şi sociale, din emoţii, 
dorinţe, aptitudini, credinţe, valori, conştiinţă de sine, scop şi altele [7]. Pentru 
că învăţarea are loc înăuntrul elevului şi gradul de interes depinde de cadrul di-
dactic adică de stimulul din mediul exterior, elevul face alegerile care în ultimă 
instanţă hotărăsc dacă învăţarea are loc sau nu [8]. Deci elevul este responsabil 
faţă de alegerile legate de învăţare, iar profesorul este responsabil de stimuli din 
mediului exterior de studiu. 

Stimularea elevului adică accentuarea dimensiunii emoţionale va contri-
bui la concentrarea asupra a ce urmează să înveţe elevul urmând dezvoltarea 
dimensiunii cognitive şi aplicarea în diferite situaţii din viaţă, dimensiunea 
socială. Literatura neuroştiinţelor demonstrează că experienţele semnificative 
creează multiple reţele în creier care să ne ajute să le înţelegem [4]. 

Învăţăm mai repede când suntem atenţi şi vedem lumea aşa cum este cu 
adevărat, nu cum ar fi trebuit să fie. Învăţarea devine o funcţie mai degrabă de 
conştientizare decât de instruire. Învăţarea înseamnă să vezi clar ce se întâmplă 
în jurul tău, să vezi pur şi simplu, fără să faci aprecieri, fără emoţii, judecăţi şi 
fără să dai curs instinctului de a controla şi a da forma pe care o vrei tu fiecărui 
lucru pe care îl atingi [8].

Atunci când ţinem în braţe un nou-născut, nu vedem un copil deştept sau 
un copil nerod. Vedem miracolul vieţii care se creează singură. Pierderea acelui 
sentiment este cel mai mare preţ pe care îl plăteşte sistemul educaţional prin 
modul de organizare şi realizare a procesului de învăţare. „Seminţele nu pro-
duc copacii. Ele organizează procesul de creare a copacilor”, susţine P. Singer 
[7]. Un sistem viu are capacitatea de a se creea singur. Deci şi sistemul nostru 
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educaţional ar trebui să ghideze procesul de devenire personal a elevului prin 
învăţare. O cultură a învăţării formată/dezvoltată în învăţământul general va fi 
cheia succesului în viaţa de adult. 
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Abstract: The paper opens a values-based conversation on relevant challenges for 
the education system in an unprecedented pandemic context, as experienced fir-
st-hand by the authors. Integrity, competence, and leadership aspects are discus-
sed, with relevant, at times uncomfortable, examples. Lessons on resilience, and 
the courage to learn, un-learn, re-learn, and change are drawn.



44

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

COVID-19. Primul test dur. Testul de INTEGRITATE
Adevărul incomod despre integritate este că ea, integritatea – valoarea de 

căpătâi, cheia de boltă a conduitei noastre umane – reprezintă crucea pe care 
fiecare avem a ne-o purta, în parte. Noi nu putem fi integri pentru nici o per-
soană care citeşte acest text, după cum nimeni dintre dumneavoastră nu poate 
acoperi, cu integritatea proprie, eventuala noastră lipsă de integritate. Această 
stare de fapt generează disconfort maxim, pentru că, prin definiţie, nu putem 
fi puţin integri. Ori suntem, ori nu. Zonă de gri nu există în materia integrităţii. 
Ca o mică notă de subsol, încrederea, de pildă, este o chestiune de percepţie, 
putând fi jucată abil, cu sânge rece, la ruleta rusească a duplicităţii lipsite de 
caracter. Pe scurt, la final ceea ce are relevanţă este curajul curat ne a ne privi în 
oglinda propriei noastre judecăţi morale, cu inima împăcată că oglinda nu se va 
face ţăndări, dându-ne în fapt impostura drapată în orice fel, în locul integrităţii 
pure şi simple, grăitoare de la sine.

Schimbarea de paradigmă în interacţiunile de învăţare, prin trecerea bru-
tală, masivă, de la lucrul în sălile de clasă la lucrul online, începând cu luna 
martie a.c., a pus la grea încercare valoarea numită integritate, pe toate paliere-
le. Ne-am furat căciula, ori nu? Ne-am îmbătat cu apă rece, ori nu? Ne-am făcut 
că facem şcoală, ori nu? 

Mai pe româneşte, nefilozofic:
• Noi, elevii, am fost prezenţi la orele online şi ne-am îndeplinit obliga-

ţiile şcolare aşa cum se cuvine, sau am şmecherit procesul, invocând 
scuze mai mult sau mai puţin plauzibile (nu merge netul, nu am mi-
crofon, nu pot trimite emailuri etc. ...), absentând la peste 70-80% din 
ore şi apoi, evident, nedându-ne acordul – noi şi/sau părinţii – să fim 
evaluaţi, că doar ordinul ministerial ne-a dat liber la a decide noi ce şi 
cum, în locul profilor?

• Noi, profesorii, am desfăşurat orele online cu profesionalism, con-
form orarului şcolii, predând, lucrând interactiv, evaluând corect şi 
făcând până la capăt managementul clasei aşa cum se cuvine, sau am 
şmecherit procesul, nepunând absenţe de nici un fel, trimiţând pe 
whatsapp PDF-uri când şi când, făcând orele din două în cinci, şi dând 
note de nouă şi zece pe linie că, deh, maică, timpurile sunt grele şi co-
piii sunt stresaţi?

• Noi, directorii de şcoli, am făcut managementul cancelariilor aşa cum 
se cuvine, cu profesionalism, fără indulgenţe şi complicităţi, sau am 
lăsat lucrurile vraişte, scapă cine poate, fiecare se descurcă pe cont 
propriu, o mână spală pe alta, şi o reglăm din planurile de continuitate 
săptămânale, scriem acolo ce trebuie, copy-paste, nu contează că am 
făcut ore din două în cinci, forma să fie, că fondul!...

• Nouă, părinţilor, ne-a păsat până în vârful unghiilor de soarta şi şcoa-
la copiilor noştri, ţinându-i din scurt cu prezenţa la ore, cu învăţatul 
şi cu făcutul temelor aşa cum se cuvine, sau am şmecherit procesul, 
nepăsători, lăsându-i în plata domnului că doar şcoala trebuie să aibă 
grijă de ei, nu noi?
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• Noi, diriguitorii de sistem, generăm formă cu fond în Educaţie, sau 
deschidem şcoala online cu mesaje din categoria „Suspendarea cursu-
rilor reprezintă o perioadă în care vom valorifica activitatea pe care am 
desfăşurat-o în sala de clasă, prin modalităţi de fixare a cunoştinţelor şi 
de recapitulare a temelor predate, fără a preda noi cunoştinţe şi fără 
a evalua elevii.” şi dăm lumină verde unui examen de Evaluare Naţio-
nală cu subiecte trivial de simple, drept pentru care numărul mediilor 
de 10 devine neverosimil de mare, iar media minimă de admitere în-
tr-un liceu urcă aberant peste 9,90?!...

Nu facem câtuşi de puţin procese de intenţie. Suntem convinşi că (foarte) 
mulţi elevi, părinţi, profesori, directori, birocraţi au acţionat cu integritate. Lă-
săm doar, aici, întrebările fundamentale:

Ne-am furat căciula, ori nu? 
Ne-am îmbătat cu apă rece, ori nu? 
Am acţionat cu integritate, ori nu?

COVID-19. Al doilea test dur. Testul de COMPETENŢĂ
Acum ne referim doar la breasla profesorilor şi focalizăm atenţia pe două 

instanţieri ale contextelor în care competenţa acestora a fost pusă la test cu 
asupra de măsură, în timpurile învăţării online: utilizarea infrastructurii infor-
matice şi, respectiv, evaluarea – atât în sensul formulării unor cerinţe în vederea 
verificării cunoştinţelor, cât şi al şi corectării şi aprecierii prin note a răspunsu-
rilor formulate. 

În materia punerii la lucru a competenţelor informatice, lunile de interacţi-
une educaţională la distanţă au probat o plajă extrem de dispersată a calităţii re-
ale a actului didactic operaţionalizat online. Practic, forma fără fond – pe româ-
neşte, tonele de adeverinţe şi certificate probând absolvirea de cursuri TIC fără 
acoperire reală în capacitatea utilizării cunoştinţelor şi competenţelor de către 
mulţi dintre posesorii acelor hârtii – ne-a explodat în faţă de mult prea multe ori, 
generând frustrare şi furie la ciocnirea nedorită cu neputinţa TIC dată în fapt. 
Acolo unde aveam nevoie de profesionalism digital autentic am pus de multe ori 
improvizaţie, fuşereală, ori abandon de-a binelea. Zona performanţei pedagogi-
ce bazate pe competenţe digitale a fost (şi este) una în care polarizarea şi-a făcut 
prezenţa hiper-acut, iar decalajele între competenţa şi lipsa ei s-au adâncit, cei 
performanţi în mod real (10-15%) găsind mediul prielnic în care au putut deveni 
şi mai performanţi, iar ceilalţi realizând inconfortabil, sub duşul rece nemilos 
al realităţii, nevoia critică de a se pregăti cum se cuvine, pe bune, nemediocru, 
pentru a nu se trezi şomeri pe mână proprie, inadecvaţi şi inutili în mod natural 
într-o realitate ce nu mai are deloc răbdare cu şi indulgenţă faţă de angoasele, 
scuzele şi jumătăţile noastre de măsură călduţe, realitate a cărei mantră e fără 
echivoc: swim or die. De aici, nevoia imperioasă de formare solidă a tuturor pro-
fesorilor, pentru a fi capabili să livreze educaţie digitală de secol XXI.

În fine, cu subiecte triviale de tip „60 – 20:2 este egal cu…”, ori „1/4 din 120 
înseamnă…”, ori „desenaţi un cub şi notaţi vârfurile sale cu A, B, C, D, A’, B’, C’, 
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D’ ”, prezente impardonabil din belşug cel puţin la Evaluarea Naţională, avem 
o problemă mare de tot, pentru că astfel de exemple nefericite aruncă în ridi-
col însăşi ideea de educaţie pentru învăţare autentică. O provocare de cel mai 
relevant grad pentru breasla profesorală este şi va fi formularea competentă a 
subiectelor de examinare, astfel încât să nu cădem în hăul grotesc al formelor 
fără fond din clasa „cosorul lui Moceanu” („Co-so-rul lui Mo-cea-nu a fost in-
ven-tat de Mo-cea-nu şi are două părţi: partea FIER–... – OASĂĂĂ!... (sic!...) şi 
partea LEMN–... -OASĂĂĂ!... (sic!...) Vedeţi, d-aia-mi place mie să lucrez cu inte-
lectualii, că ştie!...” – vă mai aduceţi aminte secvenţa antologică din filmul „Cel 
mai iubit dintre pământeni”, ecranizarea excepţională a romanului lui Marin 
Preda?).

În materia evaluărilor făcute de ochii lumii, ca să dăm bine, să-fie-bine-
să-nu-fie-rău, şi să nu ne punem pe nimeni în cap, nici elevi / nici părinţi / nici 
directori / nici inspectori, linia de separare între incompetenţă şi impostură 
este extrem de fină uneori. Ce spunem limpede este că nu credem în ruptul 
capului că „autorii” unor subiecte de tip „desenaţi un cub” nu ştiu să propună 
probleme ca lumea şi/sau nu-şi dau seama cât rău fac şcolii coborând cu acte 
în regulă conversaţia de evaluare la un asemenea nivel inacceptabil. Lăsând la o 
parte discuţia despre lipsa de caracter, dorim să prezentăm aici succint un stu-
diu de caz în materia evaluării, care nouă ne-a plăcut foarte mult şi care invită la 
practicarea artei şi măiestriei superb de frumoase a profesiei didactice într-una 
din manifestările sale cele mai elegante, anume în formularea unor subiecte 
relevante, ce generează deopotrivă bucuria de a le rezolva, dar şi consolidează 
durabil cunoştinţele specifice testate.

Am preluat exemplul din Ghidul SAT 2020-2021, secţiunea Latină (p. 65). 
Candidaţii care susţin examinarea SAT primesc textul în care apare sintagma 
octavo decimo anno, iar una din întrebări le cere să aleagă sensul corect al sin-
tagmei.
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Pentru conformitate, prezentăm şi traducerea în limba română a textului 
în limba latină, realizată de o firmă specializată.

În fine, tot cu titlu de exemple relevante, oferim spre reflecţie şi alte între-
bări, formulate să testeze atât cunoştinţele de limbă, dar, mai ales, gândirea 
critică. De pildă, întrebarea 13 sună aşa:

„Primele două propoziţii (Cum … dixit) ne spun că
(A) Antoninus şi-a pregătit propriile funeralii înainte de a muri
(B) Toţi au celebrat funeraliile lui Antoninus timp de optsprezece zile
(C) Un zeu a spus Senatului şi poporului să celebreze funeraliile lui Anto-

ninus
(D) Antoninus a fost proclamat zeu, de Senat şi popor”
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Ce părere aveţi? Parcă sună altfel decât „cosorul lui Moceanu” şi „desenaţi 
un cub”, nu-i aşa?

Cât despre finalizarea evaluării prin note, povestea urâtă a diferenţelor 
de două-trei-patru (?!...) puncte între primele corectări şi corectările în urma 
contestaţiilor – atât la Evaluarea Naţională, cât şi la examenul de bacalaureat 
– vorbeşte de la sine despre cum somnul raţiunii / al competenţei naşte mon-
ştri. Indiferent de motiv – neatenţie şi nepăsare la corectare, superficialitate în 
transcrierea notelor, frica de asumare a notării cu întregul punctaj a unei soluţii 
care e altfel decât scrie în barem, copierea notelor de către un profesor corector 
de la celălalt profesor corector etc. – situaţia e, în opinia noastră, total inaccep-
tabilă, caz clar de malpraxis, adică incompetenţă sancţionabilă prin desface-
rea contractului de muncă, cu atât mai mult cu cât finalizarea evaluării prin 
notă reprezintă, de departe, etapa cea mai sensibilă din tot procesul complex 
al învăţării, din raţiuni de toleranţă zero la erori. Feedback-ul corect, riguros, 
incontestabil, cuantificat prin notă constituie o ancoră de fond a nivelului de 
performanţă la care am ajuns, şi mă ajută să-mi planific realist paşii următori. 
Dacă notarea dă rateu (patru puncte diferenţă la contestaţii?!...), atunci ancora 
încetează sa existe, iar deriva incertitudinii mă va împiedica să conştientizez 
eficient câtă carte ştiu pe bune.

Nu facem câtuşi de puţin procese de intenţie. Suntem convinşi că (foarte) 
mulţi profesori au acţionat cu competenţă. Pledoaria noastră este pentru a nu 
ne îmbăta cu apă rece şi a nu ne fura căciula singuri, creând anticorpii institu-
ţionali eficienţi care să prevină parazitarea sistemului educaţional cu contexte 
deloc dorite, precum cele exemplificate mai sus.

COVID-19. Al treilea test dur. Testul de LEADERSHIP
În noiembrie 2019, conversaţia politică şi de politici publice despre şco-

li-pilot nu exista. În august 2020, subiectul e fapt public, consacrat. Pe bune, cu 
acte în regulă. În 12 august 2020, a apărut ORDINUL nr. 4.811 din 30 iulie 2020 

 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimenta-
le şi de aplicaţie, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 (tot din 12 august).

Aplicat, la obiect, în materia marilor proceselor de transformare pe care le 
reglementează, metodologia-cadru are, la extreme:

• O prevedere slabă, scrisă cu teamă, parcă să nu deranjeze prea tare 
status quo-ul (art. 3 alin. 2, lit. a – prima exemplificare de obiect al 
pilotării: elemente inovative la nivel de curriculum (noi modele/tipuri 
de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/ evaluărilor naţionale, 
modalităţi de organizare/predare-învăţare a unor discipline de studiu 
din trunchiul comun, o nouă disciplină în oferta de curriculum la de-
cizia şcolii, o nouă disciplină de studiu care propune abordări trans-
versale, alte documente curriculare care necesită calibrare); esenţial-
mente, aceste acţiuni rămân prizoniere cadrului revolut de proiectare 
curriculară existent, care şi-a probat în nenumărate circumstanţe ina-
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decvarea structurală în raport cu nevoile reale ale Şcolii ca sistem.
• Două prevederi tari, inspirat plasate în cadrul metodologic ce dă viaţă 

art. 26 LEN, respectiv (în ordinea preferinţei mele), art. 5 (şcolile de 
aplicaţie pentru practică pedagogică) şi, respectiv, art. 4 (şcolile experi-
mentale, păstorite de comunităţi universitar-academice).

• O prevedere FOARTE TARE (în fapt, cea mai tare, după gustul nostru), 
explicitată în art. 13, ce face referire direct, cu subiect şi predicat la 
şeful turmei elefanţilor din încăperea Educaţiei, anume „inovaţii cu 
grad mare de complexitate la nivelul curriculumului naţional (pla-
nuri-cadru de învăţământ noi, programe şcolare noi etc.”).

Există o secvenţă antologică în filmul lui Steven Spielberg, în care Abraham 
Lincoln rosteşte următorul discurs:

The part assigned to me is to raise the flag, which, if there be no fault in the 
machinery, I will do, and when up, it’ll be for the people to keep it up. 

That’s my speech.
Pe româneşte:
În noiembrie 2019, conversaţia politică şi de politici publice despre şco-

li-pilot nu exista. Din iulie-august 2020 începând, subiectul e fapt public, con-
sacrat. Pe bune, cu acte în regulă. AVE!... 

Dragi şcoli de peste tot din România, nu e deloc lipsit de sens să chiar înce-
peţi pilotări de la 14 septembrie a.c., dacă vreţi cu adevărat. 

Zburaţi în cerul vostru cel mai înalt cu putinţă!
ACUM!

OPERA DE ARTĂ ŞI ACTIVITATEA ARTISTICĂ: REMANIERI 
CONCEPTUALE CU DESCHIDERI SPRE EDUCAŢIE

Marina MORARI 
dr., conf. univ.,  

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Abstract: The definition of the work of art and the conception of the role of music 
contain openings for education. The four types of human activity are ubiquitous 
in artistic activity: cognition, communication, transformation, value orientation. 
The work of art is directly linked to the whole society, through aesthetic and ex-
tra-aesthetic values. The principles of organizing the work of art provide models 
for life.

Relaţia dintre muzică şi viaţă este luminată în arcul evoluţiei gândirii pe-
dagogice din Antichitate până în prezent şi cuprinde suficiente dovezi despre 
impactul resurselor şi potenţialul artelor asupra procesului de educaţie şi învă-
ţământ. În scrierile sale, Aristotel menţionează, că dacii învăţau legile statului 
cântând. Anume în Antichitate se zidesc temeiurile culturii muzicale modeme. 
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Factorul hotărâtor în dezvoltarea artei muzicale de-a lungul timpului este cel 
spiritual. A ignora splendorile muzicii clasice e un semn că omenirea se află în 
pericol [4, p. 82]. 

Concepţia despre rolul muzicii, în anul 1800 o defineşte J.G. Herder, con-
siderând-o „filosofie, un spirit al lumii, o energie intimă şi ultimă a naturii ste-
lare”, datorită „vibraţiei şi mişcării” ei. În diferite perioade istorice rolul mu-
zicii s-a particularizat în raport cu caracterul complex al societăţii umane. Pe 
parcursul ultimilor trei sute de ani, dezbaterile despre esenţa şi rolul artelor în 
viaţă au gravitat de la o abordare la alta, în funcţie de viziunea savanţilor, refe-
rindu-se la (1) mijloc de cunoaştere a sinelui şi lumii, (2) exprimare prin arte; 
(3) modelarea idealurilor; (4) limbaj de comunicare interumană; (5) joc al for-
melor etc. În acest sens, este importantă acceptarea puterii transformatoare/ 
edificatoare, prin care artele se deosebesc de alte produse ale culturii – ştiinţă, 
tehnologii, limbaj etc. 

După M. Kagan [12, p. 19], activităţile umane se categorisesc în: (a) activi-
tate obiectuală, în cadrul căreia se creează valori materiale şi spirituale, obiec-
tivate prin necesităţi, idealuri, aptitudini, cunoştinţe, valori etc. şi (b) activitate 
de comunicare, scopul căreia reprezintă achiziţionarea material-practică, prac-
tic-spirituală sau spiritual-teoretică. Diferenţa principială dintre aceste două 
forme de activitate umană se atestă anume prin natura atitudinilor omului ca 
subiect faţă de obiectele activităţii. Activitatea obiectuală, la rândul său, se di-
vide în trei: transformare materială/ spirituală a datelor obiective, cunoaşte-
rea lumii obiective, conştientizarea valorilor. Reprezentarea activităţii umane 
ca sistem integru, presupune patru tipuri de activitate: cognitivă, axiologică, 
transformatoare/ edificatoare, comunicativă. Care este locul activităţii artis-
tice în sistemul activităţilor umane? În comparaţie cu alte forme de activitate 
umană: ştiinţifică, tehnologii, politică, sportul etc., artele nu se subordonează 
unui scop anumit, comportă „polifuncţionalitate”. M. Kagan explică, că în ac-
tivitatea artistică sunt omniprezente cele patru tipuri de activitate umană şi ele 
se interpătrund, se pliază, se integrează, se complementează, interacţionează. 
Periodic, un tip de activitate sau altul, iese în prim plan, se evidenţiază. Prin ur-
mare, toate tipurile de activitate reprezintă diferite faţete ale activităţii artistice 
– plasată în centrul acestora (vezi Figura 1). 

Activitatea artistică este produsul spiritului uman, iar rezultatul acestei ac-
tivităţi – imaginea artistică, îmbogăţeşte lumea reală şi poate să se manifeste 
concomitent ca trăire, concept, ideie, ideal etc. – descoperită şi re-trăită în pro-
cesul de comunicare om – artă. 

Principiile de diferenţiere şi de integrare a formelor de activitate artistică au 
evoluat de-a lungul istoriei, fiind mereu raportate la „exterior” – ceva material, 
formal şi „interior” – conţinut spiritual, exprimat cu ajutorul acestuia. Aşa cum 
afirmă J.W. Goethe în „Epirrhema”: Nichts ist drinnen, nichts ist draußen; Denn 
was innen, das ist außen (Nimic nu-i înăuntru, nimic nu e afară, căci orice ar fi 
înăuntru, acesta e şi-afară). Prin urmare, aceste laturi ale activităţii artistice sunt 
strâns legate una de alta, artele fiind considerate construcţii ale spiritului. Forma 
exterioară a artei se naşte din elementul constructiv al materiei şi cel semiotic, 
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iar forma internă se cucereşte prin înţelegerea imaginii artistice în temeiul ele-
mentelor cognitiv şi axiologic (valoric). Reprezentăm grafic înţelegerea multila-
terală a structurii artei după modelul lui M.S. Kagan [6, pp. 234-235], dezvoltat 
de noi pe dimensiunea legăturii organice a laturilor (exterior/ interior), cu toa-
te elementele de constituire a structurii operei de artă şi caracterul dinamic al 
proceselor spirituale ca mişcări ale gândurilor şi sentimentelor psihicului uman 
(vezi Figura 2). Structura activităţii artistice demonstrează caracterul său unical, 
irepetabil şi de neînlocuit în procesul de cunoaştere a sinelui şi lumii.

Fig. 1. A – activitatea artistică, Cg – activitatea cognitivă, Ax – Activitatea axiologică, 
Cm – Activitate de comunicare, T – activitate de transformare [12, p. 21]

Fig. 2. Legătura laturilor exterioară şi interioară în structura activităţii artistice
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Căutând răspuns la întrebările: ce şi cum este o operă de artă, unde şi cum 
există arta, M. Heidegger crede, că esenţa artei nu poate fi dobândită printr-o 
cercetare comparată a operelor de artă existente, ci prin determinarea realită-
ţii nemijlocite în care se creează, există. Însă, comparând opera de artă cu un 
lucru, M. Heidegger ajunge cu claritate la două idei [5, p. 45]: 1. Mijloacele cu 
care opera de artă surprinde realitatea sunt cu totul deosebite, par „a nu fi adec-
vate”; 2. Acel ceva ce constituie conţinutul operei nu aparţine operei, deoarece 
artistul transpune în structura operei „felul în care el concepe lucrul”. De aici, 
opera de artă este „deschiderea fiinţării întru fiinţa ei” [ibidem, p. 44]. 

Cuvântul deschiderea în accepţiunea heideggeriană corespunde obliga-
toriu fiinţei, iar descoperirea se cuvine neapărat fiinţării. Fiinţa se deschide în 
vreme ce fiinţarea se descoperă. Ca o realitate să fie descoperită de om ea tre-
buie să intre obligatoriu în sfera de deschidere a fiinţei omului. Un om care 
descoperă un lucru / o operă este cel care atrage lucrul/ opera în câmpul de 
deschidere al fiinţei proprii, şi astfel, absorbindu-l în propriul câmp de interes, 
îi conferă lucrului o fiinţă (adică un sens, o valoare) pe care acesta abia acum 
o capătă. În context educaţional, opera de artă poate oferi multiple posibilităţi 
de a descoperi valorile artei, valorile lumii reale/ imaginate şi trăire/ re-trăire a 
imaginii artistice.

În altă ordine de idei, Tudor Vianu dezvăluie opera de artă ca nucleu al sis-
temul său estetic, conturând opera de artă privită în sine, procesul producerii 
şi al receptării ei. În esenţă, „creaţia artistică este de fapt intenţională. Ea se în-
dreaptă conştient către producerea operei” [10, p. 217], a unei lumi cu totul noi 
în raport cu ceea ce avem în premisele naturale şi existenţiale în genere. Opera 
de artă este rezultatul unei prelucrări, „un mod special de organizare a mate-
riei şi de compunere a datelor conştiinţei”. Cu trimitere la exigenţele actului 
educaţional, devine importantă cercetarea şi deosebirea materiei artei (sunet, 
cuvânt, mişcare, culoare etc.), care generează limbajul de expresie artistică şi 
actul organizării conţinutului artistic (formă, gen, stil etc.).

Potrivit observaţiei lui T. Vianu, „materialul” artei nu este inexpresiv, ci „lu-
minat şi pătruns de semnificaţia anumitor valori”, a căror origine e „în sufletul 
artistului, în felul său de a înţelege şi resimţi lumea şi viaţa”: trăirile artistului 
nu sunt nişte simple acumulări de fapte şi imagini, ci şi apreciere, şi selecţie a 
acestora, căci „înainte de a fi artist, creatorul de artă este un om capabil de a 
răsfrânge lumea într-un mod personal şi fiecare dintre experienţele lui are un 
sens moral sau politic, teoretic sau religios” [ibidem, p. 234]. T. Vianu menţi-
onează despre „adâncimea spirituală” a unei opere, care se dobândeşte prin 
intermediul valorilor întreţesute în unitatea structurii. „Opera are o viaţă a 
ei” nu pentru că „se dirijează după un scop ales de creator”, dirijare posibilă 
tocmai pentru că valoarea este „un alt atribut caracteristic al operei” [ibidem,  
pp. 521, 529]. 

O contribuţie notabilă constituie definiţia cuprinzătoare dată operei de 
artă de T. Vianu, fiind foarte generală, ea poate fi aplicată tuturor artelor: arta 
este un mod de organizare a materiei şi a datelor conştiinţei [10, p. 137]. Ope-
ra de artă înţeleasă ca totalitate, un „cosmos definitiv şi desăvârşit”, căruia nu i 
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se poate nici adăuga, nici sustrage nimic, T. Vianu recunoaşte o existenţă eternă 
a operei de artă, asigurată de însuşirea sa estetică. Această însuşire dă operei 
puterea de a transgresa timpul cronologic şi a se instaura în timpul cronologic 
şi a se instaura în timpul ca atare, înţeles ca formă a universalităţii prin ceea ce 
Platon numea „tabloul aionic”, adică prin eternitate. Totodată, opera de artă 
este nemijlocit legată de întreaga societate, prin valorile extraestetice pe care 
le însumează şi le supune unităţii sale. Anume conţinutul extraestetic dă ex-
presivitate artei şi o face participantă la dinamismul vieţii istorice şi exercită o 
mare forţă de influenţă asupra societăţii. În rol de principii de organizare ale 
operei de artă, după T. Vianu, sunt recunoscute [ibidem, p. 137]:

a) Izolarea. Primul moment constitutiv al operei de artă, izolarea – de-
curge din caracterizarea valorii estetice ca un scop în sine şi permite 
izolarea operei din complexul fenomenelor care alcătuiesc câmpul ex-
perienţelor practice. Modalităţile izolării variază cu fiecare artă. Astfel, 
tăcerea care precede începutul unei creaţii muzicale sau al unei repre-
zentaţii teatrale lucrează în aceste arte ca un cadru izolator. Tăcerea 
care anticipează muzica nu este numai o condiţie psihologică pentru 
buna ei receptare, dar şi un moment estetic constitutiv. Ceea ce este 
tăcerea şi întunericul în muzică, este rama în pictură. Nu există operă 
de artă care prin felul în care se înfăţişează să nu manifeste însuşirea 
de a fi izolată faţă de restul realităţii. 

b) Ordonarea. Pentru o conştiinţă care nu este călăuzită nici de disci-
plina ştiinţifică, nici de aceea a artei, impresiile pătrund în ea într-un 
mod cu totul întâmplător. „Icoana lumii” poate fi ordonată, dar spre 
deosebire de ştiinţă, arta nu are nevoie să-şi sacrifice calităţile sensi-
bile. Se poate spune, „că arta rămâne în toate împrejurările ordonarea 
lumii ca imagine”. Elementele care ordonează opera d artă sunt: for-
ma, limbajul, dramaturgia.

c) Clarificarea. În cunoaşterea lumii putem distinge un conţinut per-
ceptiv şi unul normativ, aspectul şi semnificaţia lui. Clarificarea, ca un 
moment constitutiv al artei, nu implică pentru operele ei obligaţia de 
a înfăţişa numai plăsmuiri clare, adică bine conturate şi bine luminate. 
În pictură, spre exemplu, reprezentarea clar-obscurului se desprinde 
din elemente sugerate, iar în muzică şi poezie stările de spirit sunt ex-
primate fără o formă bine determinată. Clarificarea a ceea ce are în 
sine opera de artă se deschide prin receptare şi descoperirea semnifi-
caţiilor.

d) Idealizarea. Prin operaţia izolării, ordonării şi clarificării, fragmentul 
de materie sau grupul de fapte ale conştiinţei prelucrat de artist poate 
dobândi o însuşire ideală, care alcătuieşte un al patrulea moment con-
stitutiv al operei de artă. Opera de artă poate fi considerată neatârnat 
de conştiinţa care o reflectă, pentru a putea determina pe această cale 
particularităţile structurii ei obiective. Arta rămâne totdeauna core-
laţionată cu spiritul omenesc. Particularităţile structurii operei sunt, 
în mod permanent, adaptate funcţiunilor conştiinţei. Izolată din mij-
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locul lumii, necondiţionată de ea, opera este o simplă aparenţă. Prin 
izolare putem să-i recunoaştem însuşirea ideală.

În căutarea unei definiţii a operei de artă, Roger Prouvet a stabilit trei con-
diţii [9, p. 10]: 1. Condiţia de inteligibilitate, când definiţia este comprehensibi-
lă, fără medierea unei teorii a artei; 2. Condiţia de neutralitate, când definiţia 
nu constituie o judecată de valoare (artistică/ estetică) prealabilă; 3. Condiţia 
de universalitate, când definiţia se aplică majorităţii lucrurilor pe care le denu-
mim opere de artă. Preocupat de găsirea unei definiţii raportate la condiţiile sus 
numite, R. Prouvet identifică proprietăţile extrinseci şi relaţionale în opera de 
artă [ibidem, pp. 43-63], clasificând toate încercările de a defini opera de artă în 
mai multe grupări (vezi Tabelul 1). 

Tabelul 1. Clasificarea definiţiilor date operei de artă, după R. Prouvet
Nr. d/o Încercările de a defini opera de artă Reprezentanţi

1. Definiţii prin reprezentare, formă 
sau expresie

Teoria operei ca reprezentare – Platon; 
teoria expresivităţii a artei – Aristotel, 
Robin George Collinwood

2. Definiţia prin intermediul experien-
ţei estetice

Monroe Beardsley, Noel Carroll

3. Definiţia procedurală şi instituţională teoria instituţională a artei – George 
Dickie, Arthur Danto, Stephen Davies

4. Definiţia istorică şi intenţională Jerrold Levinson
5. Definiţie deterministă (tentativă de a 

echivala arta cu natura, complet lip-
sită de orice încărcătură metafizică)

Hippolyte Taine

6. Definiţie funcţională şi substanţială Nelson Goodman, Roger Prouvet
7. Definiţie ca substanţă artefactuală Gerard Genette, David Amstrong,  

A. Denken, George Dickie

Impunând ca filtru metodologic inteligibilitatea, neutralitatea şi univer-
salitatea, R. Prouvet descrie, analizează şi testează principalele definiţii date 
operei de artă aflate în circulaţie: unele evocând proprietăţi extrinseci şi rela-
ţionale, definiţii prin reprezentare, formă sau expresie, definiţii în termeni de 
experienţă estetică, altele încadrate în argumente procedurale şi instituţionale, 
istorice şi intenţionale. Pentru a parveni la o definiţie rezonabilă, R. Prouvet 
consideră, că trebuie depăşite trei dificultăţi care cer (1) să evităm de a elimina 
rolul contextului şi a dizolva ontologia operei de artă, (2) să utilizăm conceptul 
operei de artă în termeni evaluativi; (3) să nu excludem obiectele şi evenimen-
tele din categoria a ceea ce numim artă.

În arta contemporană opera este înţeleasă, pe de o parte, ca propunere ce 
poate fi acceptată, schimbată ori chiar respinsă de contemplatori, în calitatea 
lor de participanţi la „co-creaţie”, arta transformându-se într-o acţiune esen-
ţialmente socială şi comunicaţională [3, p. 69]. Pe de altă parte, se cade în ex-
trema opusă, se absolutizează opera în caracterul său reic şi se vorbeşte în loc 
de „operă de artă” de Stück sau Pièce [2, p. 63]. Alţii avansează prudent soluţii 
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vagi, de genul, că acest concept devenit problematic trebuie să fie limitat, extins 
sau eliminat. Altfel spus, trebuie să se aleagă între a-l îngrădi, prin folosirea lui 
numai pentru arta europeană în perioada dintre Renaştere şi a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, şi a-l utiliza îıntr-un sens foarte larg (şi cel puşin aparent 
nebulos), drept „tot ceea ce ţine de istoria şi de prezentul oricărei culturi¸ şi 
care este expus în muzee şi expoziţii sau este studiat în ştiinţe”; în fine, el ar 
putea fi eliminat când se descrie arta contemporană [idem, p. 187]. În literatura 
de specialitate nu găsim aprecieri privind nevoia unor astfel de soluţii radicale. 
Probabil, transformările actuale în domeniul artei privesc conceptul operei de 
artă nu în modul general, ci pentru o variantă a sa. În secolului al XX-lea s-a 
abandonat în bună măsură încercarea de a găsi o definiţie absolută a artei. 

Definirea operei de artă dată de Vasile Morar [8, p. 193] aduce noi parti-
cularităţi: opera de artă – produs unitar şi multiplu, înzestrat cu valoare, obţi-
nut prin cauzalitate finală al unui creator moral, dintr-un material, constituind 
un obiect calitativ nou, original imutabil şi ilimitat simbolic. Menţionăm, că în 
această definiţie, arta este cea mai determinată şi întruneşte numărul cel mai 
mare de atribute. Dacă se retrage unul sau altul din aceste atribute, atunci de-
finiţia parcurge drumul invers: de la artă, la tehnică şi la natură. Prin urma-
re, există posibilitatea de a preciza graniţele domeniilor conexe şi clarificarea 
unor controverse care pot apărea cu această ocazie. Prezentăm comentariile lui  
V. Morar pentru fiecare din atributele cuvântului „operă” identificate în defini-
ţie (vezi Tabelul 2.).

Este de reţinut observaţia lui V. Morar [ibidem, p. 193], potrivit căreia în 
operele de artă, dincolo de substituitul format de cuvinte, sunete, mişcări, li-
nii, forme, volume, culori etc., regăsim un înţeles pe care nu-l putem subordo-
na unui concept sau unei legături de concepte precise, un înţeles mai bogat şi 
care, debordând necontenit conceptul, provoacă lucrarea niciodată limitată a 
restabilirii înţelesului. Simbolul artistic este, deci, limitat. Originalitatea artis-
tică este nu numai imutabilă, dar şi ilimitat-simbolică. Putem spune, că opera 
este produsul finalist şi înzestrat cu valoare al unui creator moral care, întrebu-
inţând un material şi integrând o multiplicitate, a introdus în realitate un obiect 
calitativ nou. Acest obiect calitativ nou este original şi simbolic în cazul opere-
lor filosofiei şi ale ştiinţei. El este imutabil original şi limitat simbolic în cazul 
operelor filosofiei şi ale ştiinţei. El este imutabil original şi ilimitat simbolic în 
cazul operelor artei.

Din cele spuse până aici, rezultă că o definiţie a artei este dificilă, deoarece 
depinde de epocă, de şcoală, de direcţie culturală (esenţialism, istoricism, func-
ţionalism, pragmatism, structuralism, esteticism etc.). După cum menţionează 
Morris Weitz, operele de artă sunt legate printr-o reţea de asemănări, dar nu 
atât de esenţiale şi comune încât să permită o definiţie [11, pp. 27-39]. Atunci 
când optăm pentru o direcţie sau alta, riscăm să reducem potenţialităţile operei 
de artă. Arta este un concept variat, imprevizibil, schimbător şi o definiţie abso-
lută în termenii unei ştiinţe exacte i-ar limita mult sfera de manifestare.
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Tabelul 2. Analiza atributelor cuvântului „operă”, după V. Morar

Nr. d/o
Atributele sintagmei 
„opera de artă” din 

definiţie
Comentarii

1. produs Prin singurele prime două atribute, nu ne găsim încă 
în domeniul operelor. 

2. unitar şi multiplu Natura cunoaşte şi ea produse de integrare, unitare 
şi multiple.

3. înzestrat cu valoare Evident, aceste produse posedă adeseori o valoare, 
totuşi aceasta nu apare decât prin munca omului 
care trebuie să opereze cel puţin pentru a le extrage 
şi a le transporta, dacă nu pentru a le da un început 
de transformare. Arborele de pădure nu devine o va-
loare decât abătut şi transportat, dacă nu şi transfor-
mat în material de construcţie. Intrăm în domeniul 
operelor, dar deocamdată în acel al operelor tehnice. 
Orice operă tehnică este un produs material de inte-
grare, valoros, finalist, datorit unui creator, înscriind 
în realitate un obiect nou.

4. obţinut prin cauzalitate 
finală

Intervenţia muncii unui om, adică a unui agent mo-
ral, valorifică produsele naturii şi le dă caracterul 
unor opere.

5. al unui creator moral În ipoteza unei metafizici spiritualiste, teiste sau 
panteiste, produsele naturii pot fi considerate şi ele 
ca opere, valoarea provenindu-le atunci din alt izvor 
decât acel al muncii omeneşti, dar tot din activitatea 
unui agent moral.

6. dintr-un material Putem oare recunoaşte operelor tehnice noutate ori-
ginală? Desigur, prima operă tehnică dintr-o serie 
omogenă, primul telefon, primul avion, primul post 
de radio-emisiune şi radio-recepţie au fost opere 
originale. Toate celelalte opere tehnice de acelaşi fel, 
repetând modelul iniţial, n-au mai avut decât o nou-
tate cantitativă, deopotrivă cu a tuturor operelor pe 
care le numim bunuri economice sau mărfuri. 

7. constituind un obiect 
calitativ nou

8. original imutabil Prin atributul originalităţii, intrăm în domeniul ştiin-
ţei, ca şi al filosofiei.
Prin originalitatea imutabilă şi prin simbolismul ili-
mitat pătrundem în regiunea artei.

9. limitat simbolic

După Petru Bejan [1, pp. 181-183], „opera de arta ar trebui să funcţioneze 
ca un artefact (construcţie simbolică, intenţională), să fie atribuită unui autor, 
supusă receptării (evaluării) publice şi recunoscută (legitimată) ca atare de re-
prezentanţii autorizaţi ai „lumii artei”. Nici o definiţie nu răspunde exigentei 
universaliste, întrucât lasă în afară experienţa artistică în care important este 
mesajul şi nu calitatea „operală” a acestuia. 
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Operele de artă sunt „depozite culturale valoroase” pentru educaţie atâta 
vreme cât scopul lor este să releve cele mai importante rezultate ale creaţiei ar-
tistice naţionale [7, p. 35]. George Breazul a menţionat, că educaţia muzicală a 
copiilor trebuie să poarte un „parfum” naţional. În lumina acestui filon de gân-
dire şi acţiune pedagogică, arta tradiţională trebuie să fie poziţionată în centrul 
conţinutului educaţiei artistice timpurii. 

În concluzie, din varietatea definiţiilor identificăm câteva caracteristici co-
mune tuturor artelor, care pot fi valorificate în praxiologia educaţiei artistice:

– capacitatea de a reconstrui realitatea;
– capacitatea de a încorpora sensibilitatea specifică artistului, timpului 

în care trăieşte;
– capacitatea de a exprima viziunea personală a autorului despre lume 

prin ceea ce creează;
– capacitatea de a implica o judecata de valoare. 
Opera de artă este „produsul acţiunii spiritului” (Hegel), prin urmare re-

ceptarea operei de artă şi educaţia artistică se va întemeia pe valorificarea/ 
cultivarea spiritualităţii subiecţilor. În consens, „adâncimea spirituală” a unei 
opere (T. Vianu), se dobândeşte prin intermediul valorilor pe care le însumează 
şi le supune unităţii sale. Astfel, arta devine din scop în sine, un instrument al 
împlinirii existenţiale, în primul rând a artistului şi apoi, eventual, a recepto-
rului. Activitatea artistică a omului, precum şi produsul acestei activităţi, pot 
deveni cauze determinante în educaţie.
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Abstract: The objective of this article is to highlight the societal challenges and 
the trends as regards the development of education and training in the context of 
an information-based society, grounded on knowledge as well as their impact on 
education; trends which the author believes are highly topical for pedagogical the-
ory and practice in the Republic of Moldova. These trends may serve as a basis for 
reconfiguring the current educational process with a view to enhancing its align-
ment to the individual and social requirements of development, in the context of 
a learning society.

Introducere. Analiza problematicii lumii contemporane, a tendinţelor de 
dezvoltare a sistemelor de învăţământ, precum şi a perspectivelor de reconfigu-
rare, în pedagogia postmodernă, a teoriilor şi practicilor de învăţare constituie 
astăzi teme de mare interes pentru cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţi-
ei, inclusiv pentru cei din Republica Moldova. 

Or, este cert faptul că globalizarea economică şi dinamica socială a ulti-
melor două decenii au adus în faţa lumii contemporane o serie de provocări, 
la care domeniul educaţiei nu poate rămâne indiferent. Încă în 2006, un docu-
ment european avansa următoarea idee: în timp ce globalizarea continuă să 
confrunte Uniunea Europeană cu noi provocări, fiecare cetăţean va avea nevo-
ie de un registru de competenţe-cheie, care să-i asigure adaptarea flexibilă la o 
lume în rapidă schimbare şi profundă interconectare [5].

În opinia cercetătorului român L. Ciolan, noul tip de economie bazată pe 
cunoaştere şi pe competitivitate, care funcţionează în societatea contempora-
nă, produce schimbări importante de perspectivă atât la nivelul solicitărilor de 
pe piaţa forţei de muncă, impunând ca oamenii să aibă competenţe mai rele-
vante şi la un nivel mai ridicat, precum şi în ceea ce priveşte abordările educa-
ţionale, iar tendinţele configurează emergenţa unui nou mod de producere a 
cunoaşterii, în care aceasta este creată în contexte socioeconomice mai largi, de 
natură transdisciplinară [1].

În contextul acestor schimbări, transformările de tip reformă realizate în 
domeniul educaţiei în primele două decenii ale secolului XXI au fost puternic 
influenţate de problemele majore cu care se confruntă pretutindeni oamenii în 
societatea contemporană – globalizarea economică, geopolitică şi socială, dez-
voltarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, migraţia unor popula-
ţii, crizele din domeniile ecologic şi sanitar etc., aceste noi provocări solicitând 
anumite răspunsuri şi din partea sistemelor educaţionale.

Urmare a evoluţiilor economice şi sociale, la finele secolului XX, s-au 
dezvoltat şi au fost introduse în curricula şcolare aşa-numitele noile educaţii 
– educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, educaţia pentru mediu, educaţia 
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economică etc., considerate drept răspunsuri ale sistemelor educative la noile 
provocări, pentru o mai bună adecvanţă a conţinuturilor învăţării la noul con-
text socio-cultural. Totodată, la nivel european, a fost conturat un nou profil 
de formare pentru cetăţeanul secolului XXI, concretizat în setul de competen-
ţe-cheie necesare pentru realizarea personală, angajabilitate şi incluziune so-
cială. Astfel, s-a prefigurat tendinţa spre o învăţare centrată pe rezolvarea de 
probleme, o atenţie specială fiind acordată formării şi dezvoltării permanente 
a competenţelor de bază, investiţiilor în dezvoltarea competenţelor lingvistice, 
îmbunătăţirea competenţelor digitale şi antreprenoriale, considerate ca valori 
educaţionale relevante pentru funcţionarea societăţilor contemporane. 

De menţionat, un rol decisiv în demararea acestor schimbări privind pro-
iectarea cunoaşterii educaţionale, implicit şi a învăţării, au servit cei patru pi-
loni ai dezvoltării sistemelor de educaţie, evidenţiaţi de J. Delors în raportul 
pentru UNESCO [2], care orientează clar spre o reconceptualizare a concep-
tului de învăţare pe următoarele direcţii: a învăţa să ştii/să cunoşti, a învăţa să 
faci, a învăţa să munceşti împreună cu alţii şi a învăţa să fii, la care Shaeffer 
şi colaboratorii săi au mai adăugat una – a învăţa să te transformi pe tine şi să 
schimbi societatea [7].

Anume aceste direcţii de dezvoltare a educaţiei în secolul XXI au constituit 
liniile de forţă care au influenţat covârşitor întreg câmpul educaţional (atât cel 
şcolar, cât şi cel universitar) şi au remodelat evoluţiile procesului educaţional 
în funcţie de provocările ridicate de fenomenul globalizării, întrucât au vizat 
direct reorientarea învăţării spre o instruire mai funcţională, mai pragmatică, 
centrată pe formarea competenţelor-cheie, de care au nevoie oamenii pentru a 
activa cu succes în societatea actuală [1].

Cercetarea pedagogică din Republica Moldova s-a angajat plenar în di-
recţia adoptării acestor direcţii strategice de dezvoltare a învăţământului au-
tohton, în vederea sincronizării cu măsurile de reformă întreprinse la nivel eu-
ropean, concentrându-se, mai ales, asupra reconceptualizării curriculumului 
naţional şi a eficientizării procesului educaţional, identificând noi perspective 
de reformare continuă a educaţiei şi formării (parteneriatul dintre şcoală şi fa-
milie, legătura cu lumea muncii, evaluarea rezultatelor şcolare ş.a.), elaborând 
noi standarde educaţionale etc.

Drept urmare, documentele curriculare din Republica Moldova orientea-
ză cadrele didactice spre formarea competenţelor-cheie stabilite deja în Codul 
educaţiei (7, art. 11) [5], iar, în plan general, obiectivele de dezvoltare sectorială 
a educaţiei vizează asigurarea calităţii educaţiei, definite prin prisma Strategi-
ei „Educaţia-2020”. Astfel, Republica Moldova a stabilit ca indicator creşterea 
graduală până în 2020 a rezultatelor elevilor la PISA (Program pentru Evaluarea 
Internaţională a Elevilor) de la 78% la 93% din media OECD (Organizaţia pentru 
Cooperare Economică şi Dezvoltare). 

Totuşi, pentru învăţământul general din Republica Moldova (dar şi pen-
tru cel din România) marea problemă o constituie astăzi nu atât achiziţionarea 
competenţelor-cheie, considerate ca fiind indispensabile individului trăitor în 
secolul XXI, cât, mai ales, contradicţia dintre tradiţia învăţării monodisciplina-
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re realizată la clasă în condiţiile când instruirea în bază de competenţe-cheie 
solicită o abordare transdisciplinară a activităţii de învăţare. Acest fapt impune 
regândirea sau chiar răsturnarea tiparelor învăţării disciplinare şi instaurarea, 
printr-un curriculum integrat, a unei învăţări de tip integrat / transdisciplinare, 
capabilă să conducă la formarea de competenţe-cheie, opinează L. Ciolan. Cât 
priveşte formarea, provocarea principală la care educaţia trebuie să răspundă 
din acest punct de vedere este următoarea: cum se pot forma în acelaşi timp 
profesionişti cu o pregătire solidă în specializarea în care vor lucra, dar şi sufici-
ent de flexibilă şi adaptabilă pentru a permite reconversia, recalificarea, specia-
lizarea ulterioară? [1, p. 62].

Perspective de reconfigurarea procesului de învăţare. S-a constatat: într-o 
societate a cunoaşterii, în care accelerarea schimbărilor şi globalizarea în ritm 
alert transformă radical relaţia fiecărui individ cu timpul şi spaţiul, tocmai în-
văţarea continuă, realizată pe tot parcursul vieţii devine o constantă şi este una 
esenţială, pentru că numai astfel oamenii pot să rămână stăpâni pe propriul 
destin, iar a învăţa să ştii/să cunoşti înseamnă, în fapt, a stăpâni instrumentele 
cunoaşterii. La fel, se consideră că pedagogia bazată pe obiective şi-a consumat 
posibilităţile teoretice şi practice în modelul proiectării didactice, model foca-
lizat pe transmiterea cunoaşterii (pe activitatea profesorului) şi aproape deloc 
pe activitatea de învăţare a elevului [idem].

Respectiv, cercetările făcute în acest sens asupra eficienţei procesului ac-
tual de învăţare, în special, cele realizate de OCDE prin testările internaţionale 
(PISA, PIRLS ş.a.), au demonstrat că modul tradiţional în care elevii/studenţii 
de astăzi sunt învăţaţi în şcoli şi universităţi cum să înveţe s-a dovedit a fi ine-
ficient şi contraproductiv, prin urmare, trecerea de la logica exhaustivutăţii (a 
obiectivelor) la o logică a relevanţei şi pertinenţei (a competenţelor) a fost justi-
ficată pe deplin, doar cu remarca: această schimbare de paradigmă la noi a fost 
mai mult declarată decât implementată. 

În aceste condiţii, programele de formare iniţială şi continuă, precum şi 
practicile de învăţare trebuie regândite din perspectiva competenţelor-cheie 
necesare de format astăzi în şcoală trebuie revăzute, precum şi modurile în care 
se aşteaptă să înveţe elevii. Iar acolo unde conţinutul curriculumului se schim-
bă, modul în care acesta este predat trebuie să se schimbe corespunzător. În-
văţarea şcolară trebuie, aşadar, regândită, refocalizată pe probleme, încluzând 
contextul lor istoric şi epistemologic, conchide L. Ciolan. 

Deşi se consideră că toate competenţele-cheie sunt egale şi la fel de impor-
tante, totuşi, se pare că astăzi anume abilitatea a învăţa să înveţi ar trebui iden-
tificată drept prima şi principala competenţă-cheie, dacă ne dorim cu adevărat 
să ne transformăm într-o societate a învăţării, învăţarea fiind asociată tot mai 
des cu un mecanism de schimbare şi dezvoltare a persoanei, dar şi a societăţii, 
în general, iar cele mai importante tendinţe de schimbare în domeniul învăţării 
sunt următoarele: 

a) accentul pus pe abilităţile de ordin înalt (în engleză learning skills) şi 
pe capacităţile cross-curriculare;

b) integrarea curriculară a disciplinelor de învăţământ;
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c) relevanţa rezultatelor şcolare;
d) legăturile constante în planul învăţării cu comunitatea;
e) intensificarea învăţării prin cooperare;
f) importanţa acordată evaluării performanţelor ş.a.
Anume în acest context, paradigmă educaţională abordarea instruirii în 

bază de competenţe s-a impus ca cea mai puternică tendinţă de dezvoltare a 
educaţiei, care a vizat centrarea procesului de predare-învăţare-evaluare pe 
formarea aşa-numitelor competenţe-cheie, considerate ca abilităţile de ordin 
înalt, despre care se crede că sunt necesare tuturor indivizilor pentru a se pu-
tea dezvolta cu succes în societatea actuală. Respectiv, învăţarea permanentă a 
devenit principiul de bază al dezvoltării societăţilor contemporane, iar sistemul 
de competenţe-cheie stabilit la nivel european reprezintă astăzi ţintele învăţării 
sau achiziţiile de bază, cu care trebuie înzestraţi toţi elevii până la finalul şcola-
rităţii obligatorii.

Spre această nouă abordare au fost orientate să se dezvolte sistemele de în-
văţământ printr-o serie de documente europene, cum ar fi: Memorandum pri-
vind învăţarea permanentă (2000), Recomandarea privind competenţele-cheie 
pentru învăţarea permanentă (2006), Programul de lucru Educaţie şi Formare 
2010 (2002), Programul OECD pentru evaluarea elevilor PISA (2006) ş.a., în baza 
cărora sistemele de învăţământ, inclusiv cel din Republica Moldova, au contu-
rat noul model educativ pentru formarea personalităţii în societatea cunoaş-
terii, concretizat în cele 8, apoi 10 competenţe-cheie, între care şi competenţa  
a învăţa să înveţi [6].

Totuşi, trebuie să recunoaştem, reorientarea, prin curriculumul şcolar, a 
activităţii de predare spre formarea de competenţe-cheie s-a produs mai mult 
la nivel teoretic şi mai puţin la nivel de implementare, întrucât nu a fost rezol-
vată contradicţia dintre pregătirea monodisciplinară a cadrelor didactice, pe 
de o parte, şi necesitatea realizării unei abordări integrate a învăţării, solicitată 
expres de instruirea în bază de competenţele-cheie, ceea ce a pus şcoala faţă în 
faţă cu însăşi complexitatea, fapt constatat în numeroase studii şi rapoarte eu-
ropene, în care se recunoaşte eşecul şcolii în ceea ce priveşte pregătirea tinere-
lor generaţii pentru a trăi şi a se dezvolta cu succes în societatea contemporană

De aceea, la sfârşitul anului 2012, Comisia Europeană a adoptat o nouă 
strategie în domeniul educaţiei, intitulată mai mult decât sugestiv: Regândirea 
educaţiei: investiţii în competenţe pentru rezultate socioeconomice mai bune, în 
care se atrage atenţia asupra necesităţii regândirii educaţiei, implicit şi a învăţă-
rii, tocmai pornind de la marile provocări cu care se confruntă astăzi omenirea 
– globalizarea, explozia informaţională, migraţia, sărăcia, crizele economice, 
sociale, culturale, din mediul natural, sanitar etc. 

Mai recent, Comisia Europeană a publicat o analiză efectuată la sfârşitul 
anului 2019 de EPSC (European Political Strategy Centre) pe tema: 10 trends 
transforming education as we know it, conform căreia educaţia se schimbă şi 
se transformă în continuare cu rapiditate, fiind dependentă mai mult ca ori-
când de contextele social şi economic ale societăţii contemporane. Prezentăm 
în continuare şapte dintre cele 10 tendinţe privind învăţarea şcolară identifi-
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cate în această analiză şi care se referă concret la posibilităţile de dezvoltare şi 
transformare a domeniului:

1. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine – debutul învăţării coboară în 
preşcolaritate, considerându-se că educaţia primită în copilăria tim-
purie modelează adesea perspectivele vieţii.

2. Absolvirea şcolii nu constituie sfârşitul învăţării – învăţarea se extinde 
dincolo de pereţii şcolii şi continuă pe tot parcursul vieţii, iar compe-
tenţa a învăţa să înveţi devine cea mai importantă aptitudine dintre 
toate.

3. Digitalizarea este noua alfabetizare – competenţele digitale fac parte 
din educaţia de bază, iar tinerii şi adulţii care deţin această competen-
ţă sunt în avantaj.

4. Oamenii nu sunt singurii care învaţă – inteligenţa artificială la fel se 
dezvoltă, iar oamenii vor concura din ce în ce mai mult cu maşinile în 
dezvoltarea de idei noi.

5. De la standardizare la customizare – de la educaţia standardizată, obli-
gatorie pentru toţi, la strategii de învăţare individualizată, adaptată la 
nevoile personale de dezvoltare.

6. De la silozuri la un amestec – învăţarea devine tot mai amestecată, tre-
ce dincolo de disciplinele şcolare şi se transformă într-o învăţare tran-
sdisciplinară, bazată pe tehnologie.

7. Mulţi peşti noi în lacul educaţiei – furnizarea de educaţie formală este 
completată de cea nonformală şi informală, prin noi proiecte antre-
prenoriale.

Considerăm că orice strategie naţională de dezvoltare a educaţiei sau de 
reconfigurare a sistemului şi procesului educaţional, fie la nivel şcolar sau uni-
versitar, trebuie să ia în considerare aceste direcţii şi tendinţe, dacă se doreş-
te cu adevărat reformarea sistemului şi asigurarea unei educatii de calitate în 
Republica Moldova. Totodată, transformarea societăţii actuale într-o societate 
a învăţării ar putea fi considerată direcţia strategică de bază în proiectarea şi 
realizarea acţiunii educative de formare-dezvoltare a personalităţii umane în 
societatea informaţională, bazată pe cunoaştere. 

Concluzii. În societatea cunoaşterii, abilitatea de a învăţa (oricând şi ori-
unde) este asociată succesului personal şi profesional, de aceea astăzi învă-
ţarea, ca proces şi produs, a căpătat noi semnificaţii, însăşi percepţia asupra 
conceptului de învăţare s-a schimbat foarte mult, astfel că predarea-învăţarea 
tradiţională nu mai răspunde exigenţelor societăţii contemporane. La fel, or-
ganizarea învăţării pe criteriul disciplinelor clasice se consideră insuficientă 
într-o lume atât de dinamică şi de complexă, în care învăţarea devine într-o 
tot mai mare măsură un proces social, centrat pe formarea unor competenţe 
capabile să-i asigure tânărului premise cât mai solide pentru succesul personal, 
social şi profesional.

Din perspectiva tendinţelor evidenţiate mai sus, cercetarea pedagogică din 
Republica Moldova ar trebui să se angajeze într-un nou proces de dezvolta-
re a curriculumului naţional, de astă dată pornind chiar de la bază, adică de 
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la reforma planului de învăţământ, cu accent pe integrarea unor domenii de 
conţinut şi pe inovarea procesului de învăţare, considerat déjà un mecanism 
de dezvoltare a entităţilor individuale, organizaţionale şi sociale, plecând de la 
identificarea noilor perspective de abordare a învăţării, astfel încât aceasta să 
devină mai relevantă şi să ofere noi soluţii la provocările lumii contemporane.

Prin urmare, ceea ce se cere astăzi de la cercetarea pedagogică este o nouă 
viziune asupra învăţării, fundamentată teoretic şi metodologic, în baza căreia 
să fie elaborată o nouă concepţie privind învăţarea şi cunoaşterea educaţiona-
lă, care să ţină cont de nevoile şi interesele individuale. Între acestea, o nouă vi-
ziune asupra învăţării, o pedagogie reînnoită în toate aspectele, centrată direct 
pe formarea-dezvoltarea integrată a competenţelor şi pe valorificarea tuturor 
oportunităţilor de învăţare.
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Abstract: This article addresses the topic of service learning. It is important that the 
school provides students with the opportunity to apply the knowledge and skills 
acquired in the classroom in everyday contexts. This is a sound method to deve-
lop skills in students. The article highlights the characteristics and stages of ser-
vice learning, as well as its typology. The role of the teacher in carrying out service 
learning is also described. The article contains some examples of service learning 
activities that can be applied in the classroom.

Este binecunoscută aserţiunea că educaţia are un rol primordial în con-
struirea viitorului şi reflectă lumea pe care vrem să o pregătim pentru gene-
raţiile următoare. Prin urmare, răspunsul la întrebarea cum va fi societatea în 
care vor trăi mâine copiii noştri depinde în mare parte de educaţia pe care le-o 
oferim astăzi.

Însă pentru a oferi educaţie de calitate, centrată pe formarea de compe-
tenţe necesare unei lumi în continuă schimbare, nu este suficient ca şcoala să 
valorizeze doar experienţe de învăţare care au loc în incinta acesteia, ci este 
important să-şi reorienteze strategiile educaţionale inclusiv spre contextul ex-
tern, asigurând corelarea conţinuturilor curriculare şi a tehnologiilor didactice 
cu realitatea socială şi experienţa/ mediul de viaţă al elevilor.

În acest context, învăţarea prin activităţi în beneficiul comunităţii oferă 
elevilor şansa de a relaţiona cunoştinţele şi capacităţile dobândite în clasă cu 
acţiuni semnificative raportate la situaţii din lumea reală. Prin această legătu-
ră nu numai că se consolidează achiziţiile obţinute într-un cadru formal, ci se 
demarează şi procese care stimulează dezvoltarea şi conştientizarea critică a 
atitudinilor şi valorilor. 

Menţionăm, în această ordine de idei, că actualele curricula la disciplinele 
istoria românilor şi universală şi educaţie pentru societate recomandă mai mul-
te activităţi de învăţare care să se desfăşoare în contexte din cotidian, cum ar fi: 
realizarea interviurilor despre bogăţiile spirituale ale neamului, elaborarea pli-
antelor de promovare a obiectelor de patrimoniu, alcătuirea unei expoziţii cu 
obiecte vechi, organizarea acţiunilor de promovare a tradiţiilor, obiceiurilor şi a 
personalităţilor notorii din comunitate, îngrijirea unor monumente istorice etc. 
[mai detaliat a se vedea: 3; 4], iniţierea unor acţiuni de sprijin a unor copii aflaţi 
în dificultate, elaborarea de demersuri în vederea soluţionării unor probleme 
din comunitate, realizarea de sondaje cu referire la funcţionarea mecanisme-
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lor de luare a deciziilor cu implicarea elevilor, elaborarea spoturilor publicitare 
care ar motiva cetăţenii să-şi onoreze obligaţiunile cetăţeneşti, elaborarea unor 
pliante despre anumite probleme ale localităţii/societăţii, acordarea unor ser-
vicii persoanelor cu nevoi speciale, organizarea de evenimente la nivel de co-
munitate pentru a prezenta o propunere de politică publică etc. [5; 6]. 

Care sunt caracteristicile învăţării prin activităţi în beneficul 
comunităţii?
Învăţarea prin activităţi în beneficiul comunităţi are câteva caracteristici 

care contribuie la dezvoltarea întregii game de valori, atitudini, abilităţi, cunoş-
tinţe şi înţelegere critică incluse în modelul de competenţe pentru o cultură 
democratică: 

− dezvoltarea spiritului civic, dar şi a responsabilităţii, deschiderii, em-
patiei, abilităţilor de observare, precum şi a cunoştinţelor şi înţelegerii 
critice referitoare la lume: prin abordarea unor aspecte semnificative, 
răspunzând la nevoi reale ale comunităţii; 

− dezvoltarea auto-eficacităţii, a abilităţilor de gândire critică şi analiti-
că: prin acţiuni şi decizii care să îi capaciteze pe elevi să planifice şi să 
organizeze diferitele elemente ale procesului; 

− dezvoltarea abilităţilor de învăţare autonomă şi de gândire critică: prin 
faptul că permite elevilor să exploreze şi să experimenteze diferite opţi-
uni, să înveţe din greşelile lor şi să găsească singuri cele mai bune soluţii; 

− dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi gestionare a conflictelor, îm-
preună cu flexibilitatea şi adaptabilitatea şi abilităţile de comunicare: 
elevii trebuie să lucreze împreună, să se sprijine unii pe alţii şi să-şi 
depăşească neînţelegerile;

− dezvoltarea cunoştinţelor şi a înţelegerii critice referitoare la lume: 
prin legătura explicită dintre conceptele, cunoştinţele şi abilităţile 
dezvoltate în clasă şi nevoile legate de intervenţia în comunitate; 

− dezvoltarea deschiderii spre alteritatea culturală, a abilităţilor de as-
cultare şi a abilităţilor lingvistice şi de comunicare: prin crearea de 
oportunităţi de comunicare cu diferiţi reprezentanţi locali şi prezen-
tarea publică a realizărilor; 

− reflectarea asupra valorilor şi dezvoltarea cunoştinţelor şi înţelegerii 
critice referitoare la sine: profesorii trebuie să se asigure că toţi elevii 
sunt sprijiniţi în reflectarea asupra a ceea ce le-a adus acest proces, 
asupra propriilor motivaţii şi a felului în care pot transfera ceea ce au 
învăţat în experienţele viitoare [2, p. 40]. 

Care este tipologia formelor de învăţare prin activităţi  
în beneficul comunităţii? 
S. Velea menţionează câteva tipuri de forme ale învăţării prin activităţi în 

beneficul comunităţii [10, pp. 31-32]:
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– acţiuni ecologice; 
– campanii de informare şi sensibilizare a populaţiei;
– festivităţi; 
– ajutorarea elevilor sau a persoanelor aflate în situaţii dificile;
– acţiuni de voluntariat;
– etc. 

Care sunt etapele în învăţarea prin activităţi în folosul 
comunităţii?
În confortmitate cu Cadrul de referinţă pentru o cultură democratică  

[2, pp. 39-40], învăţarea prin activităţi în beneficiul comunităţii reprezintă un 
proces structurat în următoarele etape:

•  evaluarea nevoilor comunităţii şi identificarea îmbunătăţirilor sau 
schimbărilor avute în vedere; 

• pregătirea sarcinilor care vor fi realizate prin colectarea de informa-
ţii, identificarea şi contactarea reprezentanţilor-cheie ai comunităţii, 
analizarea opţiunilor de abordare a problemei şi planificarea interven-
ţiei; 

• realizarea de acţiuni prin implicarea într-o activitate în beneficiul co-
munităţii care are sens pentru elevi şi care contribuie la procesul de 
învăţare şi dezvoltare a valorilor, atitudinilor, abilităţilor, cunoştinţe-
lor şi înţelegerii critice. Acţiunile pot fi de mai multe tipuri, incluzând:

• sprijin direct oferit unui grup de beneficiari care are nevoie de acesta 
(de exemplu, vizitarea unui centru de bătrâni, organizarea unor activi-
tăţi educaţionale pentru copiii mai mici dintr-o zonă defavorizată); 

• sprijin sau schimbări realizate în mod indirect în comunitate (de 
exemplu, colectarea de jucării pentru un ONG care sprijină copiii dez-
avantajaţi, zugrăvirea unui zid din apropierea unui loc de joacă pentru 
a-l face mai atractiv pentru copii, strângere de fonduri pentru a sprijini 
o iniţiativă locală); 

• promovarea schimbării (de exemplu, promovarea unor politici publi-
ce care să fie adoptate de autorităţile locale, atenţionarea cetăţenilor 
din zonă cu privire la anumite riscuri sau promovarea unor schimbări 
de comportamente);

• prezentarea acţiunilor realizate şi a rezultatelor obţinute în comunita-
te şi celebrarea realizărilor; 

• reflectarea asupra experienţei de învăţare, de preferat de-a lungul în-
tregului proces, şi evaluarea acţiunilor desfăşurate, trăgând concluzii 
şi formulând recomandări pentru a îmbunătăţi eficacitatea unor acti-
vităţi similare viitoare. 

Participarea elevilor în activităţi în beneficul comunităţii se realizează pe 
trei nivele: informarea, consultarea şi luarea deciziilor. 

La nivelul de informare gradul de implicare a elevilor este minim, ei fiind 
informaţi de către profesori asupra unor oportunităţi de participare. Informaţia 
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trebuie să fie clară şi accesibilă pentru toţi, or, utilizarea unui limbaj sofisticat 
poate limita măsura în care elevii înţeleg informaţia şi îi poate exclude din pro-
cesul de luare a deciziilor. 

La cel de-al doilea nivel profesorii consultă elevii asupra problemelor şi ac-
ţiunilor ce urmează a fi implementate. Consultarea elevilor duce la îmbunătăţi-
rea calităţii serviciilor sau a activităţilor care urmează a fi întreprinse.

Al treilea nivel constă în luarea deciziilor şi este foarte important ca acestea 
să aparţină elevilor. Este acel nivel de participare în care elevii nu numai că de-
cid ce trebuie făcut, dar şi acţionează în vederea realizării deciziei [7, pp. 6-8]. 

Care este rolul cadrului didactic în organizarea activităţilor  
în beneficiul comunităţii?
Ca facilitator, cadrul didactic trebuie să fie preocupat de [9, p. 24]:
• crearea unui mediu favorabil acţiunilor de participare a elevilor, bazat 

pe încredere, respect, solidaritate şi responsabilitate; 
• crearea ocaziilor de valorificare eficientă a ideilor, opiniilor, iniţiative-

lor elevilor privind diferite nevoi ale comunităţii;
• integrarea beneficiilor acţiunii în comunitate cu cele de învăţare ale 

elevilor;
• demonstrarea abilităţii de a conduce un grup către obiectivul urmărit, 

de a-i facilita monitorizarea şi evaluarea acţiunii.
Orice activitate/acţiune în folosul comunităţii desfăşurată de elevi porneş-

te de la identificarea problemei care ulterior va fi soluţionată. În acest scop este 
recomandabil de organizat cu elevii o şedinţă, în cadrul căreia se va decide, 
de comun acord, care ar fi cea mai actuală/relevantă problemă ce ar putea fi 
rezolvată prin implicarea lor. Şedinţa va fi moderată de un facilitator (poate fi 
un profesor sau un elev din clasele superioare care are deja experienţă în dome-
niu). Prezentăm paşii de urmat în cadrul unei asemenea şedinţe: 

1. Cuvânt de inaugurare a şedinţei, evidenţiindu-se care este scopul 
acesteia.

2. Desfăşurarea unei activităţi de brainstorming, pornind de la enunţul: 
cum credeţi, care sunt problemele în legătură cu...?

 Exemplu: Facilitatorul a formulat următoarea întrebare:

Care sunt problemele legate de participarea cetăţenilor din comunitatea noastră la 
procesul de elaborare a politicilor publice?
Elevii oferă diferite răspunsuri, acestea fiind notate sub forma unor probleme pe car-
tonaşe separate. (Posibile răspunsuri: indiferenţa cetăţenilor faţă de perspectivele 
comunităţii; participarea cetăţenească se acceptă doar la nivelul societăţii civile; nu 
există consultanţă la nivel local; lipsa de transparenţă în procesul de elaborare a poli-
ticilor publice etc. [1, p. 31]. 

3. Notarea pe flipchart a tuturor problemelor identificate de elevi.
4. Ierarhizarea, prioritizarea problemelor în funcţie de anumite criterii 
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(caracterul real, relevant al problemei, posibilitatea soluţionării cu im-
plicarea elevilor etc.).

5. Selectarea, de comun acord, a problemei care corespunde cel mai 
mult criteriilor. 

În cadrul altei şedinţe va fi elaborată o schemă (arborele problemei), conţi-
nând posibile cauze care au generat problema şi posibile soluţii care ar condu-
ce la rezolvarea ei. Soluţiile propuse vor sta ulterior la baza elaborării planului 
de acţiuni în vederea implementării acestora. 

În cele ce urmează, descriem succint trei exemple de învăţare prin activi-
tăţi în folosul comuniăţii, care ar putea fi valorificate în practica educaţiona-
lă. Exemplele sunt relative la cele trei tipuri de acţiuni în folosul comunităţii, 
specificate mai sus: acţiuni care vizează sprijin sau schimbări realizate în mod 
direct în comunitate, acţinui care vizează sprijin în mod indirect şi acţiuni de 
promovare a schimbării. 

Activitatea în folosul comunităţii „Fapte mici pentru bătrânii 
noştri”
Nevoia identificată: În localitatea noastră un număr de X persoane de vâr-

sta a treia (trecuţi de 75 de ani) au rămas singuri şi neajutoraţi, fapt care îşi lasă 
o amprentă negativă asupra sănătăţii şi stării lor de spirit

Obiective educaţionale: 
• educarea la elevi a spiritului de solidaritate, a empatiei şi a atitudinii 

de sprijin pentru persoanele de vârsta a treia din localitate, aflate în 
dificultate;

• ajutorarea a X persoane în etate din comunitate.
Discipline de studii implicate: Educaţie civică / Educaţie pentru societate, 

Limba şi literatura română, Biologie, Istoria românilor şi universală, Educaţie 
muzicală, Educaţie tehnologică.

Materiale: pungi pentru colectarea deşeurilor, material săditor, produse 
alimentare

Plan de activităţi
Nr. 
crt. Activitatea

1. Identificarea a X persoane în etate din comunitate, care au nevoie de ajutor. 
2. Campania „Nouă ne pasă”, de implicare a elevilor în activităţile gospodăreşi de 

ajutorare a persoanelor în etate (elevii ar putea face ordine în curte, în grădină, 
ar putea să planteze material săditor etc.; dacă este cazul, ar putea deritica în 
casă). 

3. Târg de caritate organizat în curtea şcolii pentru comercializarea unor obiec-
te/articole confecţionate de elevi la orele de educaţia tehnologică. Cu banii 
colectaţi se vor procura produse alimentare de primă necesitate pentru per-
soanele în etate.

4. Repartizarea coletelor cu produse alimentare personelor în etate.
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5. Vizitarea persoanelor în etate cu scopul de a conversa cu acestea pe diferite 
teme (de exemplu, despre copilăria lor, despre cum era localitatea când ei erau 
adolescenţi, despre familia lor, ocupaţiile etc.). 

6. Reflecţie (elevii vor avea ocazia să reflecte asupra a ceea ce au realizat, să iden-
tifice punctele forte şi posibilele probleme cu care s-au confruntat, să propună 
soluţii pentru depăşirea în viitor a problemelor, să stabilească ce au învăţat 
personal ca urmare a implicării în activităţile date. Este foarte important ca în 
cadrul reflecţiei elevii să identifice situaţiile când au aplicat în practică achizi-
ţiile de la ore. De exemplu: obiectele confecţionate la educaţia tehnologică au 
fost comercializate la târgul de caritate, au putut planta corect materialul sădi-
tor, deoarece la lecţia de biologie au învăţat cum se face acest lucru, la educa-
ţia civică/educaţia pentru societate au învăţat despre importanţa solidarităţii, 
respectului faţă de semeni, având acum oportunitatea de a demonstra „pe viu” 
aceste valori, la lecţiile de istorie, limba şi literatura română au învăţat care 
este structura unui interviu etc.

Activitatea în folosul comunităţii „Buletinul informativ – o carte 
de vizită a instituţiei noastre”
Nevoia identificată: Şcoala noastră este o instituţie importantă din comu-

nitate, dar care, spre regret, nu dispune de un pliant de prezentare 
Obiective educaţionale: 
• educarea la elevi a sentimentului de apartenenţă la o comunitate edu-

caţională;
• promovarea de către elevi a prestigiulul şcolii în comunitate prin dis-

tribuirea pliantelor instituţiei. 
Discipline de studii implicate: Istoria românilor şi universală, Geografie, 

Informatică, Limba şi literatura română.
Materiale: Hârtie colorată, calculator, imprimantă

Plan de activităţi
Nr. 
crt. Activitatea

1. Crearea grupurilor de elevi care se vor implica în activitate respectivă:
gr. 1 – cercerarea unor aspecte cu privire la istoria şcolii, prin valorificarea resur-
selor mass-media
gr. 2 – intervievarea unor cadre didactice care au activat/activează în instituţie, 
în scopul colectării unor informaţii relevante despre instituţie
gr. 3 – intervievarea unor foşti absolvenţi ai instituţiei care au devenit personali-
tăţi de succes în varia domenii
gr. 4 – redactarea proiectului/schiţei buletinului informativ
gr. 5 – elaborarea/tehnoredactarea buletinului informativ
gr. 1-5 – distribuirea buletinului informativ în comunitate

2. Grupurile nr. 1-3 desfăşoară activităţile conform planului, colectând informaţii 
despre instituţie.
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3 Eveniment de prezentare a rezultatelor investigaţionale pentru elevii din gru-
purile 4-5.

4 Elevii din grupul 4 realizează sarcina conform planului, redactând proiectul/
schiţa buletinului informativ.

5. Elevii din grupul 5 elaborează/tehnoredactează buletinul informativ.
6 Elevii implicaţi în activitate elaborează un plan de distribuire a buletinelor in-

formative în comunitate şi îl pun în aplicare.
7. Reflecţie (elevii vor reflecta asupra celor realizate, identificând plusul de învă-

ţare, dar şi anumite probleme cu care s-au confruntat şi modul cum le-au de-
păşit. Se va face legătura cu disciplinele şcolare istoria românilor şi universală, 
geografia, limba şi literatura romană, informatica, reliefându-se achiziţiile de la 
aceste discipline care au fost valorizate pentru realizarea cu succes a sarcinilor. 
În aşa mod, elevii se vor convinge că ceea ce învaţă în sala de clasă este funcţio-
nal şi poate fi aplicat în situaţii de viaţă reală etc.). 

Activitatea în folosul comunităţii „Cine-şi uită trecutul,  
riscă să nu aibă viitor”
Nevoia identificată: Mai multe familii de oameni gospodari din localitatea 

noastră au fost deportaţi în anii 1941 şi 1949 în Siberia, acest fapt, spre regret, fi-
ind puţin cunoscut sau nesemnifactiv pentru locuitorii din comunitate, astfel că 
pe acest segment tragic al istoriei noastre se aşează vălul uitării şi al indiferenţei 

Obiective educaţionale: 
• exprimarea de către elevi a unor judecăţi de valoare privind necesita-

tea şi importanţa comemorării victimelor deportărilor din localitatea 
natală, prin edificarea unui monument; 

• manifestarea de către elevi a respectului faţă de trecutul istoric al loca-
lităţii natale.

Discipline de studii implicate: Istoria românilor şi universală, Limba şi li-
teratura română, Educaţie pentru societate, Dezvoltare personală.

Materiale: hârtie A4, calculator, imprimantă

Plan de activităţi
Nr. 
crt. Activitatea

1. Identificarea persoanelor / familiilor din comunitate care au fost deportate.
2. Cercetarea surselor bibliografice despre personele/familiile deportate din loca-

litate, realizarea unor interviuri cu persoanele deportate din comunitate, care 
mai sunt în viaţă sau cu descendenţii acestora.

3. Elaborarea unor texte sumare despre deportaţi în baza informaţiilor din sursele 
bibliografice şi a interviurilor realizate.

4. Redactarea şi expedierea unor scrisori de motivare privind necesitatea edifi-
cării unui monument consacrat victimelor deportărilor adresate: primăriei lo-
cale; agenţilor economici din localitate; unor agenţi economici, băştinaşi din 
localitate, dar care activează în alte părte, cu rugămintea de a susţine material 
edificarea monumentului. Scrisorile vor fi însoţite de textele sumare despre de-
portaţi, elaborate anterior. 
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5. Organizarea unei vizite la primărie şi purtarea unor discuţii cu primarul, consi-
lierii despre importanţa edificarii unui monument în localitate, consacrat victi-
melor deportărilor.

6. Organizarea unor vizite la agenţii economici, cărora le-au fost expediate scrisori 
de motivare şi iniţierea unor discuţii privind posibilitatea de finanţare a monu-
mentului.

7. Desfăşurarea unui eveniment în căminul cultural sau sala de festivităţi a şcolii 
cu tema „Cine-şi uită trecutul, riscă să nu aibă viitor”, cu invitarea unor persoa-
ne resursă (foşti deportaţi, istorici etc.), a factorilor de decizie din comunitate şi 
a mai multor locuitori, în scopul promovării ideii de edificare în comunitate a 
monumentului consacrat victimelor deportărilor staliniste. 
Reflecţie. În cadrul reflecţiei elevii vor analiza ce acţiuni au desfăşurat pentru 
sensibilizarea factorilor de decizie, a agenţilor economici şi a opiniei publice 
privind necesitatea inagurării unui monument consacrat victimelor deportă-
rilor staliniste din localitate. Vor fi menţionate punctele forte ale acţiunilor de 
sensibilizare desfăşurate, dar nu vor fi lăsate în umbră nici cele slabe. Vor con-
stata la ce etapă se află ideia pe care au lansat-o şi care ar fi următorii paşi care 
i-ar apropia de realizarea acesteia. Elevii vor menţiona ce cunoştinţe, capacităţi 
dezvoltate la orele de istoria românilor şi universală, limba şi literatura româ-
nă, educaţie pentru societate, dezvoltare personală le-au fost de ajutor pentru a 
desfăşura activitatea respectivă.

Prezentăm în continuare câteva exemple de bune practici de învăţare prin 
activităţi în beneficiul comunităii de la Liceul Teoretic „George Călinescu” din 
capitală. Astfel, în anul 2019, un grup de elevi din clasele gimnaziale au parti-
cipat activ la un eveniment cultural organizat de Direcţia Generală Educaţie, 
Tineret şi Sport cu genericul „Moldova mea, eu te cânt – te văd aşa”. Elevii au 
realizat un videoclip, reprezentând o dramatizare reuşită, în care ei au fost ac-
torii, a cântecului Satele Moldovei mele. Menţinăm că filmările au avut loc în 
contexte din cotidian. Produsul a fost apreciat înalt, elevii obţinând locul I [11].

Se afirmă că nu este greu să faci o faptă bună, trebuie doar să-ţi doreşti 
acest lucru. Anume această dorinţă i-a determinat pe mai mulţi elevi din liceu 
să se reîntâlnească, la 1 martie 2019 şi în ajun de 1 iunie 2019, cu prietenii lor 
de la Instituţia Publică Centrul educaţional pentru copii bolnavi de cancer, iar la 
sfârşit de an să organizeze un târg de caritate pentru o cauză nobilă şi să prezin-
te un concert de binefacere pentru elevii de la şcoala auxiliară nr. 7. 

Cu zâmbetul pe buze au fost întâmpinaţi un grup de elevi ai liceului şi de 
către micii pacienţi de la Institutul Mamei şi Copilului. Cărţile colectate de elevi 
în cadrul campaniei organizate în liceu cu genericul „Dăruieşte bucuria lectu-
rii” au fost donate Secţiei Chirurgie Septico-Purulentă al acestui Institut, com-
pletând astfel sala de lectură cu un lot semnificativ de carte, de care beneficiază 
şi micii cititori.

În lunile martie-aprilie al acestui an, mai mulţi elevi din clasele V–XII au 
participat, online, la o serie de activităţi ecologice, în scopul educării respectu-
lui pentru mediul înconjurător şi implicării în generarea ideilor creative pentru 
protejarea mediului. Cele mai importante activităţi au vizat: desfăşurarea unei 
conferinţe dedicate soluţionării problemelor ecologice, organizarea unor con-
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cursuri de postere, eseuri, poezii cu tematică ecologică, precum şi desfăşurarea 
unui concurs de prezentare a produselor din deşeuri reciclate [12]. 

Acestea şi alte activităţi desfăşurate la liceu, dar şi în cadrul altor instituţii 
de învăţământ din Republica Moldova, demonstrează odată în plus că învăţa-
rea prin activităţi în folosul comunităţii reprezintă o abordare modernă a pro-
cesului didactic, care se poate solda cu rezultate palpabile nu doar pe termen 
scurt, dar şi pe termen lung.

Concluzie. În abordările contemporane, învăţarea se sprijină pe patru 
„piloni” aflaţi într-o conexiune directă: „a învăţa să ştii”, „a învăţa să faci”, „a 
învăţa să lucrezi împreună”, a „învăţa să fii”. În cadrul unei realităţi aflate în 
schimbare, la acestea se adaugă „a învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi 
societatea”. Considerăm că învăţarea prin activităţi în folosul comunităţii re-
prezintă o posibilitate reală pentru elevi de a învăţa să fie şi să lucreze împreună, 
dar şi o oportunitate relevantă de a schimba lucrurile în mai bine în comuni-
tate. Deprinderile şi atitudinile necesare funcţionării cu succes într-o societate 
modernă (rezolvare de probleme, gândire critică, spirit de echipă, rezolvarea 
conflictelor etc.) se formează în special prin participare la experinţele vieţii so-
ciale. Elevii învaţă mai bine atunci când sunt direct implicaţi în rezolvarea unor 
probleme care au sens pentru ei şi pentru cei din jur; decât să înveţe despre 
oameni şi problemele lor, e mai bine să înveţe de la ei şi cu ei.
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Abstract: This article is devoted to the problems of the formation and development 
of key, interdisciplinary and specific student’s competencies during of distance 
learning. 

В последние годы на первый план вышло понятие компетентност-
ного подхода в образовании. Мировое сообщество пришло к выводу, что 
необходимо особое внимание уделять не столько знаниям, а формиро-
ванию и развитию различных компетенций. Под компетенцией понима-
ется интегрированная система знаний, умений и навыков, ценностных 
отношений, приобретенных учащимися посредством учения и использу-
емых в специфических для реализации контекстах для решения опреде-
ленных проблем, с которыми ученик может в дальнейшем столкнуться 
в реальной жизни. 

Основополагающими для системы доуниверситетского образования 
являются ключевые компетенции. Ими должны овладеть все учащиеся 
учебных заведений страны. Они рассчитаны на весь период школьного 
образования и формируются учителями всех учебных дисциплин.

Также особое внимание в последние годы уделяется так называемо-
му метапредметному подходу. Метапредметный подход в образовании 
и соответственно метапредметные образовательные технологии были 
разработаны для того, чтобы решить проблему разобщенности, ото-
рванности друг от друга разных научных дисциплин и, как следствие, 
учебных предметов. Метапредметная связь на уроке – это не просто ин-
теграция, дополнение одной науки другой, это своеобразная синтезация 
знаний, умений и навыков, это формирование видения мира, понимание 
места и роли человека в нём [1].

Метапредметный подход дает возможность не замыкаться в рамках 
одного предмета, а обучает целостному образному восприятию мира, ме-
тадеятельности. Сегодня всё больше говорят о том, что в основе успеш-
ного обучения лежат общеучебные действия, которые имеют приоритет 
над узкопредметными знаниями и навыками. 

Несмотря на заявленные положения, до настоящего времени, в силу 
традиции, на уроках учителя больше времени уделяли формированию и 
развитию специфических компетенций по предмету. 

Нынешний учебный год значительно отличается от прежних, пото-
му что из-за пандемии мы столкнулись с уникальным опытом обучения 
детей дистанционно. Оно выявило те проблемы, которые есть в нашем 
образовании, продемонстрировало то, насколько наши ученики владе-
ют, в первую очередь, ключевыми и межпредметными компетенциями. 
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Среди ключевых компетенций на первом месте стоит такая компе-
тенция, как умение учиться, добывать самостоятельно знания, форми-
ровать умения и навыки. И как показала практика, далеко не все учени-
ки умеют это делать самостоятельно, им нужен постоянный контроль со 
стороны учителя или родителей. 

Еще одна ключевая компетенция – умение пользоваться современ-
ными цифровыми технологиями. Как показала практика, наши ученики 
иногда владеют этой компетенцией лучше, чем учителя. В данном случае 
необходимо развивать эту компетенцию у педагогического состава, что 
происходит в последние месяцы постоянно. 

Одной из основных межпредметных компетенций является умение 
извлекать информацию из прочитанного или прослушанного текста. 
Этот вид деятельности используется практически при изучении всех 
школьных дисциплин. Эта компетенция формируется на уроках родно-
го языка, а развивается и на других предметах. Дистанционное обучение 
выявило, что многие учащиеся не владеют этой компетенцией в доста-
точной мере. Это происходит по разным причинам. Если говорить об 
уроках русского языка, то учителя иногда, увлекаясь работой по тексту 
только с точки зрения темы, идеи, художественных средств (это касает-
ся, в первую очередь, русского языка и литературы в школах с русским 
языком обучения), не успевают работать над текстами других стилей и 
жанров, а ведь именно с такими текстами ученики чаще будут сталки-
ваться в жизни. 

Еще одна проблема. Часть учеников не умеют интерпретировать 
вопрос, который им задан. Из-за недостаточности сформированности 
этого, ученики не всегда адекватно отвечают на вопрос или же не всегда 
верно выполняют задание на экзаменах в IX и XII классах. 

Однако иногда виноваты в этом не только ученики, но и авторы учеб-
ников и тестов. Подчас в учебнике или в тесте предлагается такой текст 
или такая формулировка задания, которая демонстрирует глубокие 
знания автора, но сложна для восприятия учениками. Когда есть рядом 
учитель, то он „переводит” эти формулировки заданий, а когда учителя 
рядом нет, ученик, прочитав текст или задание, не поняв его, закрывает 
учебник и не выполняет этого задания. Это тоже выявило дистанцион-
ное обучение. 

Самая важная из специфических компетенций при обучении рус-
скому языку – это коммуникативная компетенция. Ее формированию 
и развитию уделяется особое внимание на уроках. Формирование этой 
компетенции имеет свою специфику при дистанционном обучении. В 
этот период и ученики, и учителя учатся отбирать самое главное, нуж-
ное, четко и ясно выражать собственную мысль, потому что время вир-
туального урока несколько меньше. 

Если говорить о специфических компетенциях для русского языка 
в национальной школе, дистанционные уроки способствуют формиро-
ванию и развитию такого вида речевой деятельности, как аудирование. 
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Ведь в учебниках нет, как правило, заданий на формирование этого вида 
речевой деятельности, учащиеся в основном слышат на уроке только 
речь своего учителя, привыкают к его тембру, темпу, понимают его хо-
рошо, а, оказавшись один на один с незнакомым человеком, теряются, 
перестают его понимать. Видеоуроки, записанные, с одной стороны, учи-
телем, но, с другой стороны, незнакомым человеком, будут давать воз-
можность развивать фонематический слух у учеников, развивать навы-
ки аудирования. 

Еще один вид специфической компетенции, который мы формиру-
ем у учеников – социокультурная. Для формирования этой компетенции 
также большую помощь помогут и записанные видеоуроки, в которых 
много наглядного материала, связанного с Россией как со страной из-
учаемого языка, так и другие материалы, которые учителя могут само-
стоятельно подобрать из Интернета. Особенно много таких материалов 
появилось в период пандемии: виртуальное посещение музеев, теа-
тральных спектаклей. Именно благодаря этим виртуальным экскурсиям 
расширяется кругозор наших учеников, формируется и развивается со-
циокультурная компетенция. 

В период пандемии было создано большое количество уроков, кото-
рые заложили основу для создания электронной библиотеки. Они еще 
послужат хорошую службу и в дальнейшем. Они будут способствовать 
формированию и развитию не только ключевых и межпредметных ком-
петенций, но и специфических. Во-первых, они пригодятся для тех уче-
ников, которые по какой-либо причине отсутствовали на уроке, для де-
тей с особыми образовательными потребностями, которые не посещают 
регулярно школу, во-вторых, эти материалы будут хорошим подспорьем 
учителю для обобщения определенных тем, будут повышать интерес 
учеников к нашему предмету, потому что современные дети больше на-
целены на широкое использование разнообразных гаджетов. 

Как мы видим, дистанционное обучение выявило ряд проблем, нау-
чило нас видеть то, на что мы не обращали ранее внимание, и в дальней-
шем необходимо учитывать эти проблемы и уделять большее внимание 
их решению как на традиционных уроках, так и при дистанционном об-
учении. 

Библиография:
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ANALIZA PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE  
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL DIN PERSPECTIVA 

PROVOCĂRILOR SOCIETALE (DISCIPLINELE  
FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE)

Viorel BOCANCEA 
dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat din Tiraspol

Abstract: The analisys of the learning process for phisics, chemistry, biology and 
geography subjects is based on the study of the previous experiences in which were 
identified several evaluating issues. There were elaborated a questionnaire for 
teachers and one for students to analyse the learning process in the general educa-
tion at phisics, chemistry, biology and geography subjects. The collected data will 
help formulate conclusions about the way the social challenges are connected with 
the teaching-learning process.

Studiul experienţelor anterioare de analiză a procesului de învăţare din în-
văţământul general pentru disciplinele Fizică, Chimie, Biologie, Geografie s-a 
bazat pe cercetările anterioare, efectuate în cadrul proiectelor naţionale, care 
au evaluat curriculumul naţional (2017-2018) [1]. În cadrul acestor cercetări 
s-au prefigurat următoarele direcţii de evaluare a acestuia: conceptuală, struc-
turală, procesuală şi al produsului. Aspectele specifice de evaluare au fost:

• produsele curriculare: Planul de învăţământ, curricula pe discipline, 
manualele şcolare, ghidurile metodologice, testele de evaluare;

• procesul de proiectare-implementare-monitorizare a curriculumului 
şcolar;

• structura curriculumului şcolar;
• finalităţile învăţământului la nivel de sistem şi discipline şcolare.
Prezintă interes evaluarea procesului de proiectare-implementare-moni-

torizare a curriculumului şcolar.
La selectarea aspectelor analizei procesului de învăţare din învăţământul 

general pentru disciplinele Fizică, Chimie, Biologie, Geografie s-a ţinut cont de 
tendinţele dezvoltării curriculare pe plan internaţional şi cel naţional:

• Centrarea curriculumului pe elev: diversificarea ofertelor de discipli-
ne, traiectoria individuală de formare în ritmul propriu etc.

• Abordarea interdisciplinară şi pluridisciplinară, care propune realiza-
rea unor situaţii complexe, utilizând unităţile de conţinut şi compe-
tenţele care se formează în cadrul unui grup de discipline şcolare.

• Orientarea curriculumului la aplicarea strategiilor didactice active/in-
teractive, valorificarea modalităţilor de învăţare autonomă.

• Implicarea activă a elevilor în diferite activităţi curriculare şi extra-
curriculare.

• Corelarea curriculumului şcolar cu procesele de globalizare, internaţi-
onalizare, europenizare, tehnologizare etc.
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• Redimensionarea relaţiilor profesor-elev, elev-elev, în promovarea şi 
construirea cunoaşterii.

• Actualizarea cadrului valoric/axiologic în structura curriculumului 
şcolar.

În rezultatul acestor evaluări au fost identificate părţile slabe/vulnerabile a 
procesului de predare-învăţare, şi anume:

• complexitatea materiei pe dimensiunea finalităţi şi conţinuturi;
• numărul mare de unităţi de conţinuturi neactuale;
• realizarea insuficientă a conexiunilor interdisciplinare;
• realizarea insuficientă a conexiunilor dintre diferite tipuri de compe-

tenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare etc. [2].
Examinarea modalităţilor de analiză a procesului de învăţare din învăţă-

mântul general pentru disciplinele Fizică, Chimie, Biologie, Geografie a consta-
tat utilizarea următoarelor metode şi tehnici de evaluare:

 Analiza comparată.
 Analiza de conţinut.
 Metoda evaluării prin expertiză.
 Analiza de context.
 Matricea de asociere.
 Harta de dezvoltare operaţională a competenţelor.
 Chestionarul etc.

Sistematizarea experienţelor de analiză a procesului de învăţare din în-
văţământul general pentru disciplinele Fizică, Chimie, Biologie, Geografie a 
permis selectarea instrumentelor de analiză. În scopul analizei procesului de 
predare-învăţare din învăţământul general pentru disciplinele Fizica, Chimia, 
Biologia, Geografia. au fost elaborate instrumente pentru chestionarea a peste 
50 de cadre didactice, din zonele de Nord, Centru şi Sud ale Republicii Moldo-
va, precum şi a cadrelor didactice prezente la stagiile de formare continuă la 
Universitatea de Stat din Tiraspol.

Elaborarea instrumentelor de analiză a procesului de învăţare din învăţă-
mântul general pentru disciplinele Fizică, Chimie, Biologie, Geografie presupu-
ne elaborarea unui chestionar pentru profesorii de fizică şi a unui chestionar 
pentru elevi. Chestionarul pentru profesori include întrebări privitor la date ge-
nerale: genul, vârsta, vechimea în învăţământ, tipul instituţiei de învăţământ, 
mediul, unitatea teritorial-administrativă, numărul de elevi din instituţie, re-
ţelele sociale, funcţia, disciplina/disciplinele predate, facilităţi de comunica-
re. Chestionarul pentru profesori mai include următoarele întrebări privitor la 
procesul de predare:

1. În ce măsură sunt reflectate în procesului de învăţare următoarele as-
pecte:
• Centrarea pe elev: diversificarea ofertelor de discipline, traiectoria 

individuală de formare în ritmul propriu etc.
• Abordarea interdisciplinară şi pluridisciplinară, care propune re-

alizarea unor situaţii complexe,utilizând unităţile de conţinut şi 
competenţele care se formează în cadrul unui grup de discipline 
şcolare.
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• Aplicarea strategiilor didactice active/interactive, valorificarea 
modalităţilor de învăţare autonomă.

• Corelarea cu procesele de globalizare, internaţionalizare, europe-
nizare, tehnologizare etc.

• Implicarea activă a elevilor în diferite activităţi.
• Promovarea valorilor general umane.

2. Experienţa în reflectarea aspectelor menţionate.
3. În ce măsură consideraţi că reflectarea acestor aspecte ar facilita efici-

entizarea demersului didactic la clasă.
4. Ce dificultăţi întâmpinaţi la reflectarea acestor aspecte în procesul di-

dactic.
5. Ce v-ar motiva sa participaţi la activităţi de formare/dezvoltare a aces-

tor experienţe.
6. Ce experienţe în domeniul reflectării acestor aspecte aţi putea propu-

ne altor colegi.
Chestionarul pentru elevi conţine un număr mai redus de întrebări: în pri-

mul rînd date generale (genul, vârsta, tipul de instituţiei de învăţământ, mediul, 
unitatea teritorial-administrativă, facilităţi de comunicare) şi întrebări ce se re-
feră la aspectele reflectate în procesul de învăţare a fizicii:

1. Centrarea pe elev: diversificarea ofertelor de discipline, traiectoria in-
dividuală de formare în ritmul propriu etc.

2. Abordarea interdisciplinară şi pluridisciplinară, care propune realiza-
rea unor situaţii complexe, utilizând unităţile de conţinut şi compe-
tenţele care se formează în cadrul unui grup de discipline şcolare.

3. Aplicarea strategiilor didactice active/interactive, valorificarea moda-
lităţilor de învăţare autonomă.

4. Corelarea cu procesele de globalizare, internaţionalizare, europeniza-
re, tehnologizare etc.

5. Implicarea activă a elevilor în diferite activităţi.
6. Promovarea valorilor general umane.
Studiul experienţelor anterioare de analiză a procesului de învăţare din 

învăţământul general pentru disciplinele Fizică, Chimie, Biologie, Geografie a 
permis determinarea aspectelor reflectate în procesul de învăţare a fizicii care 
urmează a fi evaluate.

La elaborarea instrumentelor de analiză a procesului de predare-învăţare 
din învăţământul general pentru disciplinele Fizică, Chimie, Biologie, Geografie 
(chestionarul pentru profesori şi chestionarul pentru elevi) s-a ţinut cont de 
următoarele aspecte:

1. Centrarea pe elev: diversificarea ofertelor de discipline, traiectoria in-
dividuală de formare în ritmul propriu etc.

2. Abordarea interdisciplinară şi pluridisciplinară, care propune realiza-
rea unor situaţii complexe, utilizând unităţile de conţinut şi compe-
tenţele care se formează în cadrul unui grup de discipline şcolare.

3. Aplicarea strategiilor didactice active/interactive, valorificarea moda-
lităţilor de învăţare autonomă.
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4. Corelarea cu procesele de globalizare, internaţionalizare, europeniza-
re, tehnologizare etc.

5. Implicarea activă a elevilor în diferite activităţi.
6. Promovarea valorilor general umane.
Datele colectate cu ajutorul chestionarelor elaborate vor servi la formula-

rea concluziilor privitor la măsura în care aceste aspecte sunt reflectate în pro-
cesul de predare-învăţare atât din punctul de vedere al profesorilor, cât şi cel al 
elevilor.

Bibliografie:
1. Evaluarea curriculumului şcolar. Ghid metodologic. Nicolae Bucun, Vladimir 

Guţu, Adrian Ghicov [et al.]. Chişinău, Ed. „Lyceum”, 2017.
2. Evaluarea curriculumului naţional în învăţământul general. Studiu. Chişinău, 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Tipogr. „Print-Caro”), 2018, pp. 433-441.

MOTIVAŢIA – FACTOR-CHEIE  
AL ÎNVĂŢĂRII ŞCOLARE EFICIENTE

Ina GRIGOR  
dr., cerc. șt. superior, 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Abstract: The article addresses the issue of motivation for effective student lear-
ning. The paper defines concepts such as motivation, motivation for learning in 
the sense of various researchers; the factors that influence the motivation for lear-
ning are highlighted, experimental data are presented regarding the identification 
of the most important reasons which mobilize the contemporary student for the 
school activity.

Introducere. În decurs de decenii ideea dezvoltării unor mecanisme de 
motivare a elevilor nu a apărut ca problemă pedagogică, sistemul autoritarist 
de educaţie a subminat acest aspect. Dreptul la educaţie din perspectivă indivi-
duală a fost ocultat de obligativitatea educaţiei: toţi copii şi tinerii au trebuit să 
dobândească statutul de elev şi acest statut reprezenta, în sine, motivul suficient 
care justifica implicarea activă în orice activitate şcolară. 

Astăzi, a motiva elevul pentru a învăţa devine dezideratul principal al ca-
drelor didactice, al părinţilor şi al comunităţii în general. Rezultatele studiilor 
efectuate în ţările europene (inclusiv în România, Republica Moldova), precum 
şi rapoartele elaborate în contextul studiilor internaţionale comparative PISA 
(Trends in International Mathematics and Science Study) şi PIRLS (Progress 
in International Ready Literacy Study) evidenţiază declinul motivaţiei pentru 
învăţare, precum şi scăderea nivelului achiziţiilor şcolare în rândul elevilor.  
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T. Peetsma, la rândul său, a argumentat faptul că perspectiva temporală pe care 
elevii o au cu privire la propriul viitor în domeniul şcolar a devenit mult mai 
puţin importantă decât reprezentarea pe care o au cu privire la alte domenii ale 
existenţei, precum relaţiile sociale sau petrecerea timpului liber [6]. În această 
optică, este rezonabil să presupunem că demersul privind declanşarea, stimu-
larea motivaţiei de învăţare este şi mai relevant în faţa provocărilor precum: 
imperativul învăţării de a educa elevii ca persoane autonome, capabile să în-
veţe pe parcursul întregii vieţi, de schimbările structurale în plan curricular, 
introducerea noilor tehnologii de informare şi comunicaţie în procesul de pre-
dare/învăţare, de o nouă relaţie a şcolii cu comunitatea etc., astfel învăţarea 
motivată la elevi se plasează în centrul preocupărilor profesorilor, managerilor 
şcolari, cercetătorilor în domeniul educaţiei, autorilor de curriculum, tuturor 
persoanelor interesate.

Concepţii, opinii, percepţii şi atitudini privind rolul motivaţiei în proce-
sul de învăţare

Datorită importanţei sale, literatura de specialitate s-a focalizat mult pri-
vind impactul motivaţiei asupra învăţării. Specialiştii au încercat să identifice 
pârghiile prin care se declanşează motivaţia pentru învăţare, dar şi acele tehnici 
şi strategii prin care adulţii pot creşte gradul de motivare a elevilor.

În literatura de specialitate se disting, de obicei, două categorii opuse ale 
motivaţieiînvăţării: motivaţia intrinsecă şi motivaţia extrinsecă. Motivaţia in-
trinsecă îşi are sursa în însăşi activitatea desfăşurată şi se satisface prin îndepli-
nirea acestei activităţi. Forma de bază a motivaţiei intrinseci este curiozitatea 
şi, îndeosebi, curiozitatea epistemică, ce exprimă nevoia de a şti. Activitatea de 
învăţare motivată intrinsec este susţinută de o pasiune pentru un anumit do-
meniu, de plăcerea de a învăţa. Ea se realizează cu un efort de mobilizare relativ 
redus, antrenează sentimente de satisfacţie, de mulţumire, de împlinire şi con-
duce la o asimilare trainică şi de durată a cunoştinţelor.

Motivaţia extrinsecă constă în determinarea elevului să se implice, să de-
pună efort şi să obţină realizarea unor obiective pentru că aceasta va genera 
anumite recompense care îi vor produce satisfacţii. Or, motivaţia extrinsecă 
poate fi atinsă cu factori exteriori ai activităţii de învăţare care nu cauzează spe-
cificul activităţii desfăşurate.

Ar fi iluzoriu să credem că putem ajunge la activităţi de învăţare motivate 
exclusiv intrinsec. Acestea două modalităţi ale motivaţiei se asociază, de regulă, 
în diferite proporţii, predominând când una, când cealaltă. E.L. Deci (1991) şi 
colaboratorii săi au situat motivaţia pe un continuum în care la o extremitate se 
află motivaţia extrinsecă, iar la cealaltă motivaţia intrinsecă. 

O analiză a diferitelor categorii de motive legate direct de randamentul şco-
lar ne oferă D. Ausubel şi F. Robinson. Potrivit acestora, motivaţia realizărilor în 
mediul şcolar ar avea trei componente: impulsul cognitiv, trebuinţa afirmării 
puternice a eului, trebuinţa de afiliere. 

Impulsul cognitiv este centrat în jurul trebuinţei de a cunoaşte şi a înţe-
lege, a formula şi rezolva probleme. Trebuinţa afirmării puternice a eului este 
orientată spre obţinerea unui randament şcolar ridicat pentru obţinere a unui-
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prestigiu, unei poziţii în cadrul grupului şcolar, în faţa profesorilor, părinţilor.
Trebuinţa de afiliere este orientată spre realizări care să-i asigure individului 
aprobarea din partea persoanelor importante (părinţi, profesori) sau a unui 
grup de referinţă [Apud 9].

D. Ausubel şi F. Robinson atrag atenţia asupra următoarelor: toate cele trei 
componente condiţionează comportamentul elevului în situaţii concrete; for-
ţa acestor componente variază în funcţie de vârstă: trebuinţa de afiliere este 
mai pronunţată în perioada micii şcolarităţi, când copiii tind să obţină rezultate 
bune pentru a-şi mulţumi părinţii şi învăţătorii şi a nu pierde aprobarea lor. În 
perioada pubertăţii şi adolescenţei, trebuinţa de afiliere scade în intensitate, în 
acelaşi timp, este reorientată de la părinţi spre colegi, locul ei ocupă trebuinţa 
afirmării puternice a eului, care rămâne dominantă în adolescenţă şi pe parcur-
sul activităţii profesionale. Impulsul cognitiv rămâne cel mai important factor 
al motivaţiei învăţării, fiind legat de tendinţele înnăscute ale omului spre curi-
ozitate, descoperire. Menţinerea trează a acestui impuls şi dezvoltarea lui pe 
parcursul şcolarităţii depinde de măiestria profesorului şi constituie un factor 
important al trăiniciei celor asimilate [ibidem].

Fiind în acelaşi cadru de idei, cercetătorul E. Albu defineşte în funcţie de 
motive ale învăţării trebuinţe de bază, precum: trebuinţa de autorealizare, de 
afirmare prin succes şcolar/paraşcolar, impulsul curiozităţii; teama de pedeap-
să sau de eşec; interese, opţiuni profesionale etc. [1].

Cercetătorii Ştefan Popenici şi Ciprian Fartuşnic identifică motivaţia ca un 
set de resorturi care ne determină să facem un anumit lucru, şi exprimă urmă-
toarea idee: în context şcolar, motivaţia nu este altceva decât procesul care con-
duce, ghidează şi menţine un anumit comportament dezirabil statutului de elev: 
participarea la ore, implicarea în activităţile de învăţare din clasă şi de acasă, 
rezolvarea cu succes a sarcinilor etc. Fără motivaţie, de orice tip, o persoană nu 
se angajează (sau nu ajunge să se angajeze) în efectuarea unei acţiuni. Această 
simplă sintagmă conţine în sine unul dintre cele mai importante aspecte ale 
învăţării: pentru a avea succes în şcoală, dar mai ales pentru a asigura eficienţa 
învăţării, este necesar să existe un nivel optim de motivaţie pentru angajarea 
în respectivul tip de activităţi [8]. Or, un această elev care acceptă să rezolve o 
sarcină de învăţare şi care perseverează în finalizarea ei este un elev motivat.

În această optică, este rezonabil să ne referim la concepţia autorului cana-
dian Rolland Viau privind motivaţia, care scrie: „motivaţia în context şcolar este 
o stare dinamică ce îşi are originea în percepţiile elevului asupra lui însuşi şi asu-
pra mediului, care îl incită să aleagă o activitate, să se angajeze şi să persevereze 
în îndeplinirea acesteia pentru atingerea unui scop” [10]. 

Exprimat mai simplu, Rolland Viau evidenţiază că motivaţia este un fe-
nomen dinamic, care se schimbă constant, motivaţia presupune interacţiu-
nea dintre percepţiile elevului, comportamentele acestuia şi mediu, motivaţia 
presupune atingerea unui scop, tot în această definiţie, autorul distinge două 
categorii de factori care afectează motivaţia de învăţare în direcţia pozitivă şi 
cea negativă: factorii interni sau individuali ai învăţării, anume cei care ţin de 
elev, (dinamica motivaţiei) şi factorii externi (activitatea pedagogică, evaluarea, 
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caracteristici ale profesorului, sistemul de recompense şi pedepse şi climatul 
clasei, etc.). Relevăm, că autorul prin această înţelegere a motivaţiei vede în 
dimensiunea subiectivă a acesteia elementul fundamental, factorii de context 
sau factorii externi fiind în întregime subordonaţi celor individuali. Argumen-
tul principal pentru această opţiune este acela că, de cele mai multe ori, elevii 
răspund în mod diferit în situaţii similare şi că un lucru (de exemplu, o remarcă, 
un comentariu critic al unui coleg sau profesor) poate stimula, sau, dimpotrivă, 
poate avea un efect negativ, demotivant.

Fără a ignora importanţa familiei, şcolii sau societăţii, Rolland Viau îşi fo-
calizează atenţia asupra modului în care elevii răspund contextului determi-
nat. Autorul consideră contextul ca fiind cadrul/reperul de la care trebuie să 
pornească analiza oricărui proces motivaţional, alături de percepţiile elevului 
despre sine şi despre mediul în care sunt realizate activităţile de învăţare [8].

Cu privire la percepţiile elevului (dinamica motivaţiei) autorul identifică 
trei arii deosebit de importante: percepţiile elevului referitoare la valoarea acti-
vităţii în care se angajează un elev, la competenţa de a realiza o activitate şi sen-
timentul de control pe care acesta îl are asupra respectivei situaţii de învăţare. 
Totalitatea acestor factori şi arii este redată prin Modelul dinamicii motivaţio-
nale în context şcolar (Figura 1). 

Fig. 1. Modelul dinamicii motivaţionale în context şcolar a lui R. Viau

Observăm în acest model că în măsura în care percepţiile elevului îl vor 
conduce sau nu la o stare specifică, pe care o numim motivaţie, un elev va ale-
ge să se dedice activităţii respective sau, dimpotrivă, va încerca să o evite. Or, 
motivaţia şcolară depinde de modul în care elevul consideră această activitate 
ca fiind relevantă, de măsura în care se consideră competent să o realizeze şi de 
percepţia sa asupra gradului de libertate pe care o are în alegerea modalităţilor 
şi mijloacelor de a o îndeplini. 
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În modelul lui R. Viau decizia elevului de a realiza activităţile determină în 
egală măsură angajarea propriu-zisă (cognitivă) şi perseverenţa cu care aces-
te sunt realizate. Un alt indicator al motivaţiei este reprezentat de succesul în 
atingerea obiectivului, fiind un rezultat a angajării, perseverenţei, a competen-
ţei, capacităţii proprii a elevului [Apud 8].

Aplicabilitatea modelului lui R. Viau se exprimă prin faptul că actorii im-
plicaţi în activitatea de învăţare au posibilitatea de a influenţa dinamica poziti-
vă a motivaţiei de învăţare ţinând cont de unele condiţii importante, observate 
de autor.

• Componenta contextuală este reprezentată în egală măsură de activi-
tăţile de învăţare şi de disciplinele şcolare/conţinuturile în cadrul că-
rora sunt organizate aceste activităţi. Astfel, putem întâlni situaţii în 
care un elev este motivat să participe la o activitate de grup, la un joc 
de rol, chiar dacă are o motivaţie scăzută pentru studiul unei anumite 
discipline. De asemenea, este posibil să ne confruntăm cu situaţii în 
care un elev este puţin motivat să realizeze un mini proiect de cerceta-
re în echipă cu un coleg, chiar dacă este motivat să înveţe la disciplina 
respectivă.

• Analiza nivelului de motivaţie trebuie să tina cont de întreg ansamblul 
de factori de influenta asupra percepţiilor unui elev, inclusiv factorii 
care nu sunt specifici activităţii didactice propriu-zise. Viau indică nu-
meroase exemple care sprijină această idee: relaţiile cu un cadru di-
dactic, cu unii colegi, responsabilităţile şi relaţiile în familia etc. Toate 
acestea determină elevii să perceapă într-un mod specific atât rele-
vanţa unei activităţi, cât şi să-şi formeze un anumit nivel de încredere 
în capacităţile proprii. 

• Rezultatele şcolare sunt o rezultantă a motivaţiei, astfel încât cu cât un 
elev este mai motivat cu atât performanţa sa şcolară este mai bună. 
În acelaşi timp modelul lui Viau subliniază şi rolul performanţei în 
menţinerea şi creşterea nivelului de motivaţie: succesul şcolar poate 
influenta pozitiv percepţiile elevului cu privire la propriile capacităţi şi 
determină angajarea în activităţi de învăţare similare în viitor. Succe-
sul şi celebrarea acestuia, încurajarea constantă a reuşitelor din partea 
părintelui sau cadrului didactic poate conduce la emoţii pozitive pre-
cum mândria, bucuria, liniştea şi poate schimba percepţiile elevilor 
cu privire la controlabilitatea sau caracterul ireversibil al unui anumit 
factor [ibidem].

Modelul lui R. Viau este convergent cu cel dezvoltat de Bernard Weiner 
(1992), unul dintre cei mai cunoscuţi teoreticieni ai motivaţiei în context şcolar. 
Pentru B. Weiner, dinamica motivaţională îşi are originea în modul subiectiv 
în care elevii explică succesul sau insuccesul în rezolvarea unei sarcini şcolare. 
Elevii invocă cu predilecţie cauze care sunt lor specifice (abilităţile, capacităţile 
proprii, efortul depus etc.) sau cauze externe, mai mult sau mai puţin controla-
bile (dificultatea unei sarcini, sprijinul oferit de ceilalţi, şansa etc.). 
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Pentru Weiner cea mai mare provocare pentru un cadru didactic este re-
prezentată de acei elevi care consideră că lipsa de succes în rezolvarea unei 
sarcini este cauzată de caracteristicile proprii, este în afara propriului control 
şi nu poate fi schimbat. Auto-etichetarea de elevi cum ar fi „nu sunt bun la ma-
tematică” va funcţiona ca o profeţie ce se auto-împlineşte, afectând încrede-
rea de sine şi generând sentimente negative precum descurajarea, renunţarea, 
tristeţea, furia sau ruşinea. Eşecurile repetate vor diminua intensitatea acestor 
sentimente, însă, cu siguranţă, vor avea un impact negativ profund asupra ni-
velului de motivaţie de a participa la activităţi de învăţare [ibidem].

Autoarea Natalie Rathvon (1996) identifică o serie comportamente ale ele-
vilor tuturor treptelor de şcolarizare ce pot indica un grad mai scăzut de mo-
tivaţie în context şcolar, acestea sunt îndeosebi de alarmante fiind observate 
concomitent. Pentru elevii din gimnaziu şi liceu cercetătoarea a fixat următoa-
rele comportamente critice:

• Interpretează foarte uşor sugestiile, sfaturile sau observaţiile celor din 
jur ca şi critici. 

• Exprimă o sensibilitate exagerată cu privire la propriile sentimente dar 
îi lipseşte empatia pentru sentimentele celorlalţi. 

• Adoptă o atitudine detaşată, de nepăsare, cu privire la rezultatele şco-
lare.

• Stabileşte uşor relaţii de prietenie cu ceilalţi colegi care au rezultate 
şcolare slabe sau comunică cu ei mult mai des decât cu ceilalţi colegi. 

• Îşi ascunde opiniile şi trăirile cu privire la experienţele şcolare în dis-
cuţiile cu membrii familiei

• Etichetează profesorii ca fiind nedrepţi, răi şi chiar limitaţi. 
• Devine extrem de selectiv în efortul pe care îl depune, dedicându-şi 

energia pentru una-două discipline sau activităţi extra-curriculare şi 
fiind total dezinteresat de celelalte. 

• Adesea este incapabil să îşi organizeze timpul şi să-l facă atractiv pen-
tru sine, declarându-se frecvent plictisit, atât la scoală cât şi acasă. 

• Deseori se plânge de faptul că alţi membri ai familiei primesc mai mul-
tă atenţie decât el. 

• Învinovăţeşte uşor pe alţii pentru propriile probleme, găseşte „confir-
mări” pentru respingerea activităţilor şcolare în orice insucces înregis-
trat la scoală. 

• Are o idee foarte confuză cu privire la utilitatea absolvirii nivelului de 
învăţământ respectiv cât şi, în general, cu privire la propriul parcurs 
şcolar şi profesional viitor. 

• Îşi exprimă explicit dorinţă de a fi „în media clasei” şi dezaprobă 
eforturile celor care se luptă pentru a fi printre cei mai buni din clasă  
[ibidem].

Există o multitudine de cauze care pot să afecteze nivelul de motivaţie al 
unui elev, însă cunoaşterea modului în care aceste cauze sunt percepute de că-
tre respectivul elev reprezintă cheia înţelegerii mecanismelor care au declanşat 
această stare de fapt.
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Factorii de influenţă ai motivaţiei de învăţare
Relaţia dintre motivaţie şi rezultatele şcolare nu este una de ordin cauza–

efect. Însă este aproape comun faptul că, în cazul unui elev demotivat se mani-
festă un complex de consecinţe negative în planul învăţării, la fel cum scăderea 
randamentului şcolar poate fi influenţată de un complex de factori de natură 
individuală, şcolară, familială sau socială. 

Dorinţa elevului de a depune un efort în scopul achiziţionării de noi cunoş-
tinţe, formării unor priceperi şi deprinderi este produsul mai multor factori cu 
acţiune conjugată; fapt, ce reflectă ideea că motivaţia învăţării se subsumează 
sensului general al conceptului de motivaţie şi se referă la totalitatea factorilor 
care îl mobilizează pe elev. În mod tradiţional sunt discutate trei categorii de 
factori sau surse principale ale motivaţiei: 

• individuali (de exemplu, capacitatea unui elev de a se automotiva);
• familiali (de exemplu, capacitatea membrilor familiei de a influenţa ni-

velul de motivaţie al unui copil);
• şcolari (de exemplu, capacitatea actorilor din spaţiul şcolar de a influ-

enţa nivelul de motivaţie al unui elev).
Factorii individuali: deseori asociem lipsa de motivaţie a unui elev pentru 

activităţile şcolare cu stările lui negative precum: frustrarea, descurajarea, fri-
ca/anxietatea, dezamăgirea. Totodată cele mai importante aspecte individuale 
ce determină motivaţia pentru învăţarea putem deduce urmărind sugestiile lui 
Rolland Viau şi Bernard Weiner, aceste sunt legate de: 

 percepţia de sinea elevului (generală, specifică);
 percepţia valorii unei activităţi (scopuri, perspectivă de viitor);
 percepţia competenţei proprii în realizarea cu succes a unei activităţi;
 percepţia controlului deţinut în realizarea unei activităţi: atribuirea 

unor cauze (de exemplu, factori interni precum talentul, capacităţile 
intelectuale, efortul depus sau factori externi precum percepţia cadru-
lui didactic, programa şcolară etc.).

Factorii familiali privind motivaţia învăţării a elevului nu pot fi subesti-
mate. Părinţii au un rol deosebit în identificarea primelor semne ale lipsei de 
motivaţie, dar din păcate ignoră uneori faptul că deficitul motivaţional al co-
piilor nu poate fi ameliorat exclusiv prin intervenţiile din şcoală, cât şi faptul 
că este nevoie de o intervenţie concertată a mai multor actori. În acest context 
apelez la poziţia lui N. Rathvov privind rolul părinţilor în succesul copilului. Au-
toarea scrie: orice copil care nu este suficient de norocos pentru a avea părinţi 
care oferă sprijin şi care joacă un rol activ în dezvoltarea sa ratează şansa de 
a-şi dezvolta fundamentul de securitate, de a-şi construi o imagine pozitivă des-
pre sine şi despre ceilalţi. N. Rathvon (1996) indică faptul că astăzi mulţi dintre 
părinţi sunt copii care au fost privaţi de acest fundament şi care, la rândul lor, 
au dificultăţi în a-l cultiva copiilor lor. Astfel, când aceşti copii ajung în mediul 
şcolar, ei vor fi influenţaţi de percepţiile lor în relaţiile cu profesorii şi colegii. 
Spre deosebire de cei care au un fundament de securitate, aceştia vor avea ten-
dinţa naturală de a fi critici, sceptici, reţinuţi în relaţiile cu ceilalţi şi mai puţin 
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deschişi în a învăţa. Primind mai puţine semnale pozitive de la ceilalţi, copiii 
fără un fundament de securitate vor fi în mod implicit mai puţin încrezători 
în sine şi mai puţin motivaţi de a rezolva sarcinile pe care le primesc [Apud 8]. 

Factorii şcolari: Una dintre cele mai dificile sarcini a profesorului este de a 
dirija motivaţia elevilor pentru activităţile de învăţare. Orice profesor care do-
reşte stimularea motivaţiei elevilor pentru activitatea de învăţare trebuie să în-
ceapă prin a-şi analiza şi autoevalua propria motivaţie, precum şi modul în care 
îşi desfăşoară activităţile de predare–învăţare–evaluare. Deseori profesorii care 
au obişnuinţa de a impune un ritm riguros de învăţare, de a da sarcini similare, 
cu termene precise tuturor elevilor, aşteaptă un răspuns-standard din partea 
lor. Deşi direcţia în care profesorii sunt evaluaţi, atât de către părinţii elevilor, 
cât şi de către sistemul de învăţământ: succesul la examenele sau testările naţi-
onale, poate explica acest fenomen. Focalizarea efortului la clasă într-o propor-
ţie covârşitoare asupra conţinuturilor reduce sprijinul profesorului în activităţi 
de învăţare a elevilor la unul de natură cognitivă şi, uneori, tehnică, astfel se 
pierde dimensiunea socio-afectivă şi, odată cu ea, dimensiunea motivaţională: 
devine primordial ca o lecţie să asigure succesul şi profesorului şi a elevului. 
În felul acesta dispare şansa răspunsurilor creative (inclusiv celor greşite sau 
incorecte) şi, odată cu ea, personalizarea învăţării. A preda înseamnă din ce 
în ce mai mult astăzi a oferi sprijin, a media, a asista, a ghida printr-o anumită 
disciplină didactică [Apud 8].

Rolland Viau, în acest sens, oferă o serie de sugestii pentru ca activităţile de 
predare să fie motivante şi să-i intereseze pe elevi [10]:

 începeţi predarea printr-o anecdotă, o istorioară insolită legată de teo-
ria ce urmează a fi predată sau printr-o problemă de soluţionat;

 chestionaţi elevii asupra cunoştinţelor lor anterioare în legătură cu fe-
nomenul ori teoria ce urmează a fi explicate;

 prezentaţi planul cursului sub formă de întrebări (acest mod de a pre-
zenta materia îi obligă pe elevi să-şi focalizeze atenţia asupra aspecte-
lor importante şi să caute să afle răspunsurile la întrebările puse);

 organizaţi cunoştinţele sub formă de scheme, care permit evidenţie-
rea legăturilor dintre concepte;

 daţi exemple care să îi intereseze pe elevi;
 utilizaţi analogiile (astfel îi determinăm pe elevi să stabilească legături 

între un domeniu pe care îl cunosc bine şi altul nou).
Un alt factor motivaţional puternic în activitatea didactică îi revine curri-

culumului: „Un curriculum care îl plasează pe elev în rol central în procesul de 
învăţare, îl instruieşte pe acesta să selecteze şi să abordeze activităţile şi mate-
rialele cu care lucrează (individualizare), facilitează decizia elevilor să-şi asume 
responsabilităţi şi să se ajute reciproc (interacţiune); un astfel de curriculum 
combină materii simbolizate şi simbolizante, astfel încât elevul să poată sinte-
tiza în mod eficient structurile învăţate (integrare)” [4].

În cercetările sale, A. Băban susţine că motivaţia pentru învăţare rezultă 
dintr-un complex de factori, şi indică, pe lîngă celor sugerate mai sus, factorii 
sociali şi culturali [Apud 10].
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Cercetătorii Hofer şi Peetsma sunt de părere că o serie de variabile relevan-
te pentru adaptarea elevilor la sarcinile şcolarităţii (de exemplu: evaluările pe 
care elevii le fac cu privire la învăţare şi şcoală, imaginea de sine, anxietatea pe 
care o resimt în legătură cu şcoala, perspectiva pe care o au cu privire la pro-
priul lor viitor sau investiţiile pe care le fac în domeniul şcolar) sunt conectate 
cu valorile culturale şi credinţele care domină societatea [3]. În aceeaşi direcţie 
a influenţei pe care contextul cultural o are asupra atitudinii elevilor faţă de 
şcoală şi învăţare, se înscrie şi părerea exprimată de M. Boekaerts, potrivit căru-
ia contextul social şi cultural în care elevii sunt socializaţi le influenţează scopu-
rile de viaţă şi comportamentele. Un exemplu elocvent pentru impactul pe care 
îl au diferenţele culturale este reprezentat de timpul pe care elevii îl investesc 
în studiul pentru diferite discipline şcolare. Elevii din societăţile situate în Asia 
de Est (China, Coreea de Sud, Japonia), care sunt foarte competitive, tind să-
şi petreacă timpul rezolvând sarcinile pentru şcoală, în Europa, elevii de liceu 
preferă să-şi umple timpul liber cu activităţi recreative [2]. 

O analiză detaliată a factorilor culturali şi sociali privind motivaţia învăţării 
a fost realizată de cercetătorii S. Popenici şi C. Fartuşnic în baza studiului „Mo-
tivaţia învăţării şi reuşita socială” [8].

În contextul acestei cercetări s-a constatat că primul loc în ierarhia mode-
lelor de succes în viaţă s-a corelat cu opinia majorităţii tinerilor investigaţi cu 
privire la rolul redus pe care învăţarea şi reuşita şcolară îl aveau pentru atingerea 
succesului personal. Autorii argumentează rolul negativ pe care modelele soci-
ale şi presiunile culturale transmise mai ales prin mass-media îl au în raport cu 
motivaţia pentru şcoală în rândul elevilor din România. Prezentarea insistentă 
în mass-media a unor personaje agramate sau semianalfabete, care au dobândit 
notorietate, resurse financiare sau putere politică fără prea multă educaţie, con-
tribuie la erodarea constantă a motivaţiei pentru şcoală în rândul adolescenţilor 
români. În spaţiul public românesc, educaţia este prezentată doar accidental ca 
fiind calea spre succesul personal şi socioprofesional [ibidem].

Or, motivaţia în context şcolar poate fi înţeleasă în mod adecvat numai 
atunci când nu o legăm doar de obiectul învăţării, ci şi de condiţiile în cadrul 
cărora se realizează învăţarea şi de percepţiile pe care elevul le are cu privire la 
o anumită activitate didactică. Toţi specialiştii şi practicienii sunt unanim de 
acord asupra faptului că nu putem vorbi de un singur tip de motivaţie pentru 
învăţare, ci, de regulă, învăţarea şcolară şi nonşcolară se desfăşoară sub influ-
enţa şi controlul unor seturi complexe de motive, ale unei ierarhii niciodată 
statice, ale unui sistem motivaţional deschis, care provoacă, susţine, intensifică 
sau, dimpotrivă, blochează, diminuează ori întrerupe învăţarea [5]. 

Validarea sistemului de condiţii, factorii şi mijloace  
de declanşarea, stimularea motivaţiei de învăţare
Fiind condusă de ideea că şcoala, familia, societatea şi caracteristicile per-

sonale, individuale ale elevului determină motivaţia învăţării, ne-am propus 
să realizăm o cercetare privind identificarea celor mai importante motive, care 
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mobilizează elevul pentru activitatea şcolară. Cercetarea a avut drept categorii 
de subiecţi cadre didactice, elevi, părinţi şi a prevăzut aplicarea chestionarelor 
de motivaţie, metodele statistice de prelucrare a datelor. 

Din analiza datelor se observă că o mare parte de elevi (79%), cadre didac-
tice (58%) şi părinţi (68%) apreciază tendinţă de a avea o carieră de succes ca 
factorul motivaţional important pentru învăţare. Asemenea, putem aprecia că 
pentru respondenţi plăcerea simţită de procesul de învăţare prezintă un motiv 
important pentru stimularea motivaţiei, acesta a fost valorificat de 51% de elevi, 
46% de cadre didactice şi 57% de părinţi (Figura 2). Este semnificativ faptul că 
au fost apreciate la maximul motive ce ţin de tendinţele, plăcerile personale 
ale elevului, fiind determinate în literatura de specialitate, în funcţie de motive 
intrinseci, acestea obţin o valorificare majoră privind eficienţa învăţării. 

Continuând analiza, am remarcat un decalaj de opinii ale diferitor catego-
rii de subiecţi privind:

• intenţia profesorului de a motiva elevul (elevi – 25%, cadre didactic – 
48%, părinţi – 47%); 

• prezenţa la elevi a unui interes faţă de obiect de studiu (elevi – 64%, 
cadre didactice – 17%, părinţii – 29%); 

• tendinţă profesorului de a explica pe înţelesul elevilor (elevi – 25%, ca-
dre didactice – 21%, părinţii – 54%); 

• utilitatea şi aplicabilitatea cunoştinţelor în viitor (elevi – 47%, cadre 
didactice – 33%, părinţii – 21%).

Problema care apare din acestea răspunsuri este foarte importantă şi evi-
denţiază faptul că din păcate, nici părinţii, nici profesorii care înţeleg responsa-
bilitate care le revine în motivarea învăţării nu reuşesc să înţeleagă priorităţile 
de învăţare tinerilor/copiilor, nu ştiu cum să aleagă şi să utilizeze instrumentele 
adecvate pentru a le motiva. Ghidaţi numai de bunele intenţii, acţiunile ajung 
astfel să aibă, de multe ori, efectele zero sau chiar opuse.

Sondajul respectiv a scos la iveală un fapt, care prezintă pentru noi un inte-
res, şi anume, un şir de motive, fiind importante în opinia cercetătorilor în do-
meniul, au obţinut un scor de evaluare redus în rândul respondenţilor. Printre 
aceste se numără, spre exemplu: realizarea de profesor a unei evaluări corecte; 
claritatea sarcinilor de învăţare; fapt că profesorul este un model pentru elevi; 
are un stil de predare atractiv; note bune pentru învăţare (Figura 2). Astfel, pu-
tem să menţionăm ideea expusă anterior privind fluctuaţiile motivaţiei pentru 
activitatea şcolară, sistem motivaţional nu este static ci deschis şi dinamic, şi 
fiecare nouă generaţie de tineri valorifică acelea motive care sunt rezonabile şi 
actuale pentru ei.

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor – fapt care 
nu cere contestaţii, dar a fost provocător în actualul context socio-demografic 
al Republicii Moldova să urmărim, cum părinţii şi alţi membrii ai familiei influ-
enţează motivaţia. 

Din Figura 3, care prezintă, în varianta sistematizată, opiniile elevilor, pro-
fesorilor şi părinţilor putem observă următoarele: o bună parte de respondenţi 
(elevi – 50%, cadre didactice – 50%, părinţi – 57%) sunt de comun acord privind 
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Fig. 2. Motive principale de învăţare ale elevilor
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importanţa aprecierilor şi laudelor părinţilor pentru dezvoltarea motivaţiei la 
elevi; un alt aspect, care a fost apreciat de majoritatea subiecţilor reflectă pro-
blemă discuţiilor în cadrul familiei, din Figura 3 putem observa că 50% de elevi 
şi părinţii, precum şi 57% de cadre didactice au identificat ca fiind important 
faptul că părintele discută cu copilul său probleme cu care acesta se confruntă 
în viaţa şcolară. 

Fig. 3. Rolul familiei în motivaţia învăţării

Multe întrebări au provocat răspunsurile cu privire la opţiunea părintele 
ajută elevul în procesul de învăţare, deoarece 56% dintre cadrele didactice şi 
50% dintre părinţii sunt de părere că familia ajută elevul în procesul de învăţa-
re, şi numai 24% dintre elevi împărtăşesc această opinie. Ce a influenţat deca-
lajul respectiv: comunicare schimonosită între cei trei parteneri al procesului 
educativ, ne cunoaşterea mediului familial al copilului, nivelului de implicare 
al părinţilor în educaţie, supraestimarea din partea părinţilor şi în acelaşi timp 
subestimarea aportului părinţilor în procesul de învăţare din partea copiilor, 
pentru noi întrebarea rămâne deschisă. 

Un procent foarte mare de elevi (75%) consideră că părinţii lor au aşteptări 
privind actualitatea şi utilitatea materiilor care se învaţă la şcoală. În schimb, 
doar 17% dintre profesori şi 32% dintre părinţi au apreciat acesta opţiune. Lipsa 
de corelaţie poate fi explicată prin teama părinţilor de a nu influenţa procesul 
de decizie şi evaluare. Însă, profesorul trebuie să cunoască aceste aşteptări şi să 
se asigure că părinţii cunosc programul şi scopul învăţării, pentru a evita posi-
bile conflicte de interese.
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Referindu-se la factorii slab motivatori precum recompensele, putem ob-
serva că acestea nu sunt folosite de părinţi decât în proporţii mici (11%), nu 
sunt apreciate nici de profesori, nici de elevi în bună parte. Fapt este trist, de-
oarece recompense pot încuraja creativitatea şi plăcerea studiului, pot orienta 
elevii în obţinerea unor comportamente dezirabile, dacă ele sunt aplicate co-
respunzător. 

Un interes au provocat opiniile respondenţilor privind valorificarea mode-
lului educaţional oferit de familie, putem constata că 71% de elevi, 77% de ca-
dre didactice şi doar 47% de părinţii au apreciat aceasta opţiune ca fiind impor-
tantă. Apare întrebarea: oare 53% de părinţi nu consideră că este important să 
fii model pentru copii săi, sau sunt prea modeşti de a se expune în postura dată?

În aceeaşi ordine de idei pot fi analizate opiniile oferite privind opţiunea: 
părintele încurajează copilul în ceea ce el face la şcoală, 79% de elevi, 59% de 
cadre didactice şi doar 39% de părinţii sunt de părere că părintele încurajează 
copilul în activităţile şcolare. Concluzia care apare este următoarea: părinţii sau 
nu recunosc însemnătatea sa pentru copii, sau nu cunosc cum se manifestă 
copiii la şcoală.

Implicarea părinţilor în viaţă şcolară este un alt factor privind motivarea 
pentru învăţare, care merită a fi discutat. Putem observa un decalaj de opinii 
oferite de respondenţi (elevi – 70%, cadre didactice – 54%, părinţii – 36%). Este 
interesant să comparăm datele respective cu cele obţinute, privind implicarea 
părinţilor în activităţile conduse de Comitetul părintesc, şi dacă aceasta mo-
tivează elevii în activitatea şcolară . Din Figura 4, putem observa că 51% din 
părinţi nu consideră implicarea sa ca fiind motivatoare pentru elevi şi doar 32% 
au părea inversă. 

Fig. 4. Impactul implicării părinţilor asupra motivaţiei pentru învăţare

Exprimând poziţia proprie, părinţii au adus şi argumente, care pot fi urmă-
rite din tabel care urmează. Acestea argumente explică procentajul mic oferit 
de părinţi privind implicarea lor în viaţa şcolară.
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Tabelul 1. Cum implicarea părinţilor influenţează motivaţia copiilor

Argumente pentru  
răspunsul Da

Argumente pentru  
răspunsul Nu

Argumente pentru  
răspuns Nu ştiu

Se menţine un echilibru 
între şcoala, profesor, pă-
rinte, elev.
Implicarea contează.
Pentru copil este impor-
tant să cunoască şi să înţe-
leagă că părintelui îi pasă 
de el şi viaţa lui la şcoală.
Părintele trebuie întot-
deauna să fie prezent în 
viaţa şcolii, să existe un 
parteneriat tenace.
Ajutând şcoală se creează 
condiţii pentru un proces 
educaţional bun.
Prin implicarea părinţii 
stabilesc relaţii cu profe-
sorii.
Când părintele participă în 
acţiunile propuse de Co-
mitetul părintesc, el mai 
serios se implică în proces 
de învăţare a copilului.
Când părintele cunoaşte 
viaţa şcolară poate să vină 
cu propuneri privind une-
le activităţi extraşcolare.

Părinţii au alte metode de 
motivare, ci nu prin faptul 
că se participă în Comitetul 
părintesc sau activităţile 
realizate de acesta.
Reuşita copilului nu trebuie 
să depindă de participarea 
părintelui în viaţa clasei, 
şcolii.
Părinţii trebuie să cunoască 
situaţia şcolară a copilului şi 
fără mare implicare.
Activitatea părintelui în 
şcoală nu are nimic cu suc-
cesele copilului.
Copilul nu trebuie să cu-
noască despre activitatea 
părintelui în Comitetul pă-
rintesc.
Comitetul părintesc nu se 
implică în activităţi educaţi-
onale.
Nu fac parte din Comitet, dar 
aceasta nu îl împiedică pe 
copilul meu să înveţe bine.
Nu văd nici o legătură între 
învăţătura şi implicarea pă-
rintelui.

De regulă, deşi nu trebu-
ie să fie aşa, copii părin-
ţii cărora fac parte din 
Comitetul părintesc sunt 
mai protejaţi, li se fac 
mai multe recompense 
decât celorlalţi elevi.

Şcoala, ca mediu ce determină succesul elevului, este situată direct după 
familie, dar influenţa profesorului asupra elevului în unele cazuri este determi-
nantă. Astfel, opiniile cadrelor didactice privind rolul lor în motivarea elevilor 
pentru învăţare au o valoare indiscutabilă în cercetarea întreprinsă. Analizând 
rezultate obţinute conchidem că profesorii sunt conştienţi privind rolul său 
asupra elevilor şi personal se implică în dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare 
eficientă (Figura 5). 

În scopul stimulării motivaţiei la elevi cadrele didactice întreprind urmă-
toarele: aplică metodei problematizare în procesul de predare (31%); practi-
că orele atractive şi antrenante (67%); aplică abordarea practic – aplicativă în 
realizarea lecţiilor (42%); creează atmosfera favorabilă în timpul orelor (46%); 
sistematic oferă recompense şi încurajări (21%); acordată importanţa exprimă-
rii originale a opiniilor personale ale elevilor (33%); organizează activităţile de 
învăţare în echipe/grupe de elevi (25%); aplică abordarea interdisciplinară a 
problemelor de învăţare (64%) (Figura 6).
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Fig. 5. Cum se implică profesorii în dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare

Fig. 6. Opinia profesorilor: factorii ce îl ajută pe elev să fie mai motivat pentru învăţare

Practica educaţionala indică faptul că, activitatea de învăţare este una plu-
rimotivată, fiind susţinuta de un ansamblu de motive de diferită natură, pre-
cum: înţelegerea nevoilor personale ale elevilor şi a obiectivelor lor de învăţare; 
modul interesant, atractiv de predare a obiectelor de studiu, cu un suport prac-
tic, aplicativ; accentul pus pe calitatea informaţiilor în actul de predare, şi nu pe 
cantitatea conţinuturilor; gradul de informare a părinţilor asupra fenomenului 
educaţional; atitudinea părinţilor privind învăţarea şi organizarea unui climat 
de studiu adecvat; identificarea familiei ca mediului care determină succesul în 
viaţă copiilor, iar şcolii ca unui ce poate oferi o carieră de succes pentru elevi. 

Concluzii şi generalizări
Motivaţia nu este o trăsătură stabilă a unei persoane, ci reprezintă un feno-

men dinamic şi multidimensional, care nu poate fi conceptualizat într-o mani-
eră strict cantitativă, potrivit căreia elevii se diferenţiază prin nivelul motivaţiei 
pentru învăţare şi succes; elevii pot fi motivaţi să înveţe în multiple feluri, im-
portantă fiind înţelegere a mecanismelor şi a factorilor ce condiţionează moti-
vaţia pentru realizare în domeniul şcolar.



94

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

Motivaţia elevilor pentru activitatea şcolară poate varia foarte mult, în 
funcţie de situaţii sau contexte de învăţare şi cele socio-emoţionale ce apar în 
activitatea instructiv-educativă, aceasta specifică faptul că motivaţia este sen-
sibilă în raport cu diferenţele ce apar între contextele în care are loc învăţarea şi 
poate să se schimbe în timp.

Motivaţia elevilor este influenţată nu doar de caracteristicile sociale, de 
personalitate, culturale sau de caracteristicile ce delimitează mediul de învăţa-
re din clasă ci şi de eforturile elevilor orientate către reglarea propriilor motive 
de învăţare; aceste eforturi mediază relaţiile dintre caracteristicile individuale 
şi cele contextuale, respectiv indicatorii succesului în domeniul şcolar; cu alte 
cuvinte, credinţele pe care elevii le au despre propria lor motivaţie şi învăţare 
mediază angajamentul în activitatea şcolară şi succesul subsecvent.

Şcoala şi familia contemporană se confruntă cu noi provocări în domeniul 
motivării elevilor pentru succesul în plan educaţional şi al dorinţei acestora de 
a urma un traseu educaţional solid, care să-i echipeze cu un set de competenţe 
necesar pentru o viaţă sănătoasă şi productivă.

Determinarea caracteristicilor individuale ale elevilor, precum şi a varia-
bilelor familiale, de mediu educaţional, trebuie să reprezinte o prioritate pen-
tru cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei, precum şi pentru principalii 
actori care participă la procesul educaţional (manageri ai instituţiilor de învă-
ţământ, cadre didactice, specialişti în domeniul asistenţei psiho-pedagogice).
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IMPACTUL EVALUĂRII ÎN PROCESUL 
EDUCAŢIONAL DIN FRANŢA

Ionela HÎNCU 
dr., cerc. şt., 

Universitatea de Stat din Tiraspol

Abstract: The essential role of assessment in the francophone educational process 
is to demonstrate how students learn, how they are motivated to learn and the 
teachers’ teaching quality. In this way, the evaluation of school results aims to im-
prove the quality and efficiency of learning, allowing each student to identify their 
level of knowledge but also the difficulties to progress.

Potrivit datelor oferite de Departamentul de Evaluare, Prognoză şi Perfor-
manţă al Ministerului Educaţiei Naţionale din Franţa în colaborare cu inspec-
toratele generale de cercetare, practicile de evaluare a rezultatelor şcolare s-au 
diversificat semnificativ. Astfel, analiza sumară a actualului sistem de evaluare 
în literatura ştiinţifică francofonă, subliniază trei categorii principale de evalu-
are: diagnosticul, cu scopul de a depistarea lacunele, greşelile elevilor şi înlătu-
rarea acestora; prognosticul, în vederea integrării elevului într-un nou ciclu de 
studiu evidenţiind performanţele acestuia, şi evaluarea sumativă, pentru com-
pararea rezultatelor elevilor la sfârşitul programului de instruire cu cele de la 
începutul acestuia [1]. 

Rolul esenţial al evaluării în procesul educaţional francofon este de a de-
monstra modul în care elevii învaţă, cum sunt motivaţi să înveţe şi calitatea 
predării cadrelor didactice. De asemenea, scopul evaluării rezultatelor şcolare 
în învăţământul francofon este de a contribui la furnizarea informaţiilor utile 
pentru ghidarea ulterioară a instruirii elevilor, la atingerea performanţelor şi 
verificarea progresului acestora. 

Experienţa şi cercetările savanţilor francezi demonstrează că învăţarea ele-
vilor este mai eficientă atunci, când:

• predarea şi evaluarea se bazează pe obiective clare de învăţare;
• predarea şi evaluarea sunt diferenţiate în funcţie de nevoile elevilor;
• elevii participă activ la procesul de învăţare;
• rezultatele obţinute prin evaluare contribuie în luarea deciziilor care 

susţin învăţarea pe tot parcursul vieţii;
• părinţii sunt informaţi despre rezultatele copiilor;
• elevii, părinţii şi societatea au încredere în sistemul educaţional.
În acest context, evaluările rezultatelor şcolare francofone sunt planificate 

în conformitate cu obiectivele educaţionale, fiecare dintre aspectele menţiona-
te în Figura 1, având un rol semnificativ în susţinerea şi îmbunătăţirea învăţării 
elevilor. Aplicarea acestora trebuie să fie echilibrată, partea cea mai importantă 
fiind modul în care sunt interpretate şi utilizate informaţiile dobândite de elevi 
în acest scop [2; 3].

Prin urmare, evaluarea rezultatelor şcolare este o parte integrantă şi sem-
nificativ de importantă a procesului educaţional francofon, vizând trei aspecte 
concrete, prezentate în figura de mai jos.
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Fig. 1. Aspecte ale evaluării rezultatelor şcolare axate pe obiective

Un rol aparte în procesul educaţional francofon îl au evaluările standardi-
zate, care sunt definite ca şi instrumente pentru conducerea sistemului de în-
văţământ. Metodologia acestora sunt axate pe metode de măsurare şi pe mode-
le psihometrice, cu referire la eşantioanele reprezentative şcolii, iar clasele de 
elevi fiind reorganizate după nivele la sfârşit de an şcolar. Astfel, desfăşurarea 
evaluărilor oferă posibilitatea de a acţiona constructiv asupra programelor şco-
lare, organizării pedagogice şi formării continue a profesorilor. Chiar şi în acest 
sens, profesorul parcurge aceeaşi strategie în activitatea sa, nu intervine cu mo-
dificări în procesul de evaluare, parcurgând un traseu teoretic şi experienţial, 
iar evaluarea autentică fiind considerată evaluare modernă, comparându-se cu 
evaluarea tradiţională, standardizată, care nu mai poate răspunde necesităţilor 
evaluative.

Astfel, pentru ca elevii să obţină cunoştinţe şi rezultate bune, se face apel la 
funcţia de socializare, respectând standardele şi valorile precum şi simţul civic 
al funcţiei cognitive şi cea a dobândirii de abilităţi necesare dezvoltării acesteia. 
De asemenea, se impune revederea scorurilor nivelului ridicat a competenţelor, 
îmbunătăţind astfel, calitatea educaţiei şi performanţa şcolară prin investiţiile 
materiale şi educaţionale. În aşa mod, se realizează evaluarea standardizată, 
privind calitatea educaţiei şi capacitatea şcolii de a oferi tinerilor abilităţile ne-
cesare, care stau la baza accesului la societatea cunoaşterii. Printre obiectivele 
atribuite evaluării standardizate, remarcăm:

 evaluarea performanţei întregului sistem de învăţământ;
 compararea performanţei dintre unităţi;
 abilitarea actorilor educaţionali (profesorii) [1; 5].

Rezultatele testelor de evaluare standardizată sunt utilizate ca un şir de pa-
rametri – indicatori ai calităţii predării, care prevăd:

 eficacitatea politicilor şi practicilor educaţionale globale;
 performanţa profesorului ca indicator al nivelului calităţii sistemului 

educaţional [4; 5].
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Evaluarea rezultatelor şcolare în Franţa urmăreşte îmbunătăţirea calitati-
vă şi eficientă a învăţării, permiţând fiecărui elev să-şi identifice nivelul de cu-
noştinţe dar şi dificultăţile pentru a progresa. De aceea, metodele de evaluare 
favorizează şi contribuie la o evaluare pozitivă, la aprecierea progresului, la sus-
ţinerea motivaţiei şi la încurajarea iniţiativelor elevilor. Evaluarea rezultatelor 
şcolare în literatura ştiinţifică francofonă reflectă un sistem complex, care oferă 
o gamă întreagă de instrumente şi metode pentru diferite nivele de cunoştinţe, 
a cărui scop final fiind îmbunătăţirea calităţii învăţării.
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ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE  
ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE
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cerc. şt., 
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Abstract: In contemporary society, language education and the formation, on this 
basis, of communication skills (in the mother tongue / second language / foreign 
languages) is a necessity for every individual, regardless of age, professional trai-
ning or social condition. The ability of citizens to speak, communicate and under-
stand each other is today considered not only a means of human interaction but 
also of integration into the Community, social, national, European and internati-
onal levels, ensuring mutual understanding, tolerance and respect, guarantees the 
person’s right to mobility, promotes exchanges between different states and increa-
ses the possibility of free movement.

Societatea multiculturală actuală aşează cunoaşterea limbilor străine în 
centrul reţelei sale educaţionale, mai mult, o desemnează drept dimensiune di-
rect responsabilă de integrarea socială a individului şi de succesul său profesi-
onal. Astfel se explică numărul impresionant de proiecte, conferinţe şi reuniuni 
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internaţionale din ultimii ani ce au avut ca obiectiv principal armonizarea învă-
ţării limbilor străine în contextul european general şi trasarea unor noi direcţii 
de dezvoltare în ceea ce priveşte politicile lingvistice educative, care ar trebui să 
favorizeze învăţarea mai multor limbi străine pe parcursul întregii vieţi, astfel 
încât europenii să devină efectiv cetăţeni plurilingvi şi interculturali, capabili să 
comunice între ei în toate domeniile [2].

De aici, interesul major pentru studiul limbilor străine, dorinţa şi voinţa 
oamenilor de a învăţa o limbă străină la o vârstă cât mai fragedă, după cum ara-
tă şi informaţiile publicate în Special Eurobarometer 243 (2006), unde necesita-
tea învăţării de către copiii mici a unei limbi străine se regăseşte în răspunsurile 
majorităţii cetăţenilor europeni participanţi la cercetare [3].

În aceste condiţii, promovarea diversităţii lingvistice şi a educaţiei inter-
culturale a devenit unul dintre obiectivele majore ale Uniunii Europene, dar şi 
una dintre principalele provocări ale lumii contemporane, inclusiv a sistemelor 
educaţionale. Politica europeană privind educaţia lingvistică şi învăţarea lim-
bilor străine este ghidată de stabilirea şi realizarea obiectivului Consiliului de la 
Barcelona din martie 2002, care solicită îmbunătăţirea competenţelor de bază, 
în special, prin predarea a cel puţin două limbi străine de la o vârstă foarte fra-
gedă [9], acesta fiind promovat şi declarat prin Rezoluţia Consiliului privind o 
Strategie Europeană pentru Multilingvism [8] şi prin Comunicarea Comisiei de 
Multilingvism drept „un avantaj pentru Europa şi un comun angajament” [4].

Aceste documente strategice au stabilit direcţiile de dezvoltare a politicilor 
lingvistice şi au recomandat educaţia plurilingvă ca o temă transversală, menită 
să contribuie la dezvoltarea celorlalte politici ale Uniunii Europene: educaţio-
nale, sociale, culturale etc.

Astfel, îmbunătăţirea calităţii instruirii şi eficientizarea învăţării limbilor 
străine a devenit unul dintre obiectivele-cheie ale Cadrului strategic pentru 
educaţie şi formare profesională. Cadrul subliniază necesitatea cetăţenilor eu-
ropeni de a comunica în două limbi, pe lângă limba lor maternă, precum şi 
necesitatea de a promova învăţarea precoce a limbilor străine. De asemenea, 
învăţarea limbilor străine a dobândit un loc de frunte şi în cadrul iniţiativei in-
tegrate în strategia globală a Uniunii Europene – „Europa 2020” – promovare 
inteligentă, durabilă şi favorabilă [1].

Întru facilitarea înţelegerii reciproce, promovarea diversităţii lingvistice şi 
culturale în Europa, Uniunea Europeană a elaborat o serie de documente ca-
dru ca sursă de legitimare şi standardizare a demersurilor educative, prin care 
se recomandă dezvoltarea unui mediu favorabil şi prietenos pentru învăţarea 
limbilor străine, antrenarea copiilor/elevilor în evenimente interculturale şi 
optează pentru o educaţie plurilingvă, astfel încât toţi cetăţenii europeni, pe 
lângă limba maternă, să cunoască cel puţin două limbi străine.

Vorbind despre importanţa comunicării într-o limbă străină, nu trebuie să 
neglijăm faptul că aceasta este una din competenţele-cheie stabilite de Comisia 
Europeană. Acum câţiva ani, un eveniment a schimbat radical atitudinea faţă 
de limbile străine din lume, în primul rând în Europa. Este vorba de apariţia Ca-
drului European Comun de Referinţă pentru Limbi: învăţare, predare, evaluare 
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[1] şi a Portofoliului European al Limbilor: ghid pentru profesori şi formatori ai 
cadrelor didactice [7]. Aceste două documente au revoluţionat concepţia studi-
erii limbilor străine, propunând o scară de eşalonare a cunoştinţelor şi mai ales 
a competenţelor în domeniul predării-învăţării limbilor.

Apariţia Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) a 
constituit un factor de importanţă majoră în studierea limbilor străine în Euro-
pa, dar şi în Republica Moldova, fiind primul instrument de politică lingvistică 
care abordează transversal studiul limbilor străine. Acest document a deschis 
o nouă perioadă în istoria predării şi învăţării limbilor străine, prezentând un 
complex de niveluri de competenţe care urmează a fi dezvoltate la copii, elevi şi 
adulţi în procesul studierii limbilor străine în Europa. Totodată, CECRL a oferit 
o bază comună pentru elaborarea programelor de învăţare a unei limbi străine 
pe niveluri, a conţinuturilor şi a recomandat criterii de măsurare şi apreciere a 
competenţelor lingvistice în Europa.

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi descrie în mod exhaus-
tiv ce trebuie să înveţe persoanele care studiază o limbă, pentru a o utiliza în 
scopuri comunicative; el enumeră cunoştinţele şi deprinderile pe care aces-
tea trebuie să le însuşească şi să le dezvolte, pentru a avea un comportament 
lingvistic eficace. Descrierea înglobează, de asemenea, contextul cultural, care 
constituie suportul unei limbi. În fine, Cadrul de referinţă defineşte nivelurile 
de competenţă, care permit de a măsura progresul copilului/elevului la fiecare 
etapă a procesului de învăţare şi în orice moment al vieţii [1].

Documentul a fost conceput pentru a depăşi dificultăţile de comunicare, 
pe care le întâmpină profesioniştii din domeniul limbilor moderne, dificultăţi 
datorate diferenţelor existente între sistemele educative. Cadrul oferă adminis-
tratorilor din domeniul educaţiei, persoanelor responsabile de elaborarea pro-
gramelor, de pregătirea cadrelor, profesorilor, membrilor juriilor de examinare 
etc. instrumentele, care le vor permite să mediteze asupra activităţii lor ordi-
nare în vederea reconsiderării şi coordonării eforturilor lor, pentru a garanta 
că aceste eforturi răspund nevoilor reale ale elevilor de care sunt responsabili.

Astăzi, şcolii i se cere să facă faţă atât provocărilor prezentului, cât şi aştep-
tărilor viitorului, să dea răspunsuri complete situaţiilor complexe, să reflecteze 
în interior ceea ce se întâmplă în societate, opţiunea strategică a ultimilor ani 
în politica educaţională este aceea de a asigura calitate în educaţie, după cum 
este stipulat în Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014–2020 „Edu-
caţia-2020” [12].

În contextul societăţii actuale, cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie 
internaţională constituie o competenţă esenţială. În aceste condiţii, apare ne-
cesitatea ca atât copiii cât şi elevii să fie capabili să comunice într-o limbă de 
circulaţie internaţională [11].

Documentele de politici lingvistice şi educaţionale arată că, de-a lungul 
anilor, Europa a asistat atât la o scădere a vârstei copiilor de la care se începe 
învăţarea limbilor străine, cât şi în ceea ce priveşte lărgirea numărului şi a spec-
trului de limbi (două şi mai multe limbi străine) învăţate, astfel ajungându-se 
la o practică de educaţie plurilingvă. S-a constatat că, pe lângă faptul că pune 
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bazele pentru învăţarea ulterioară, învăţarea limbilor străine la o vârstă fragedă 
poate influenţa benefic atitudinea faţă de alte limbi şi culturi. Aceasta este mo-
tivaţia principală aflată la baza diverselor iniţiative ale Comisiei Europene me-
nite să promoveze învăţarea limbilor străine de la o vârstă fragedă şi să sprijine 
cercetările în acest domeniu.

Tendinţa menţionată s-a conturat între 1984 şi 2007, când în jur de 10 ţări 
au scăzut cu cel puţin trei ani vârsta la care copiii/elevii încep învăţarea unei 
limbi străine. Aceste modificări au fost înregistrate în special în perioada 2003 
şi 2007. Pe lângă aceste modificări în curriculumul secundar, au existat evoluţii 
la nivel primar. În unele ţări, educaţia timpurie a limbilor a fost opţională, dar 
practicată pentru mai multe decenii. În plus, a fost introdusă învăţarea limbii 
străine din primul an de învăţământ primar.

Tendinţa de învăţare precoce a LS se manifestă şi în învăţământul preşcolar 
din Republica Moldova, fiind caracteristică mai ales pentru şcolile şi grădiniţele 
din mediul urban, unde părinţii şi copiii solicită cursuri opţionale de învăţare 
a unei limbi străine chiar înaintea clasei I practicată în clasele bilingve şi a II-a, 
vârsta şcolară tradiţională de debut a învăţării obligatorii a unei limbi străine. 

Privită din perspectiva educaţiei europene pentru limbi, această tendinţă 
se înscrie în contextul educaţiei permanente şi derivă din concepţia învăţării 
pe tot parcursul vieţii, care este specifică pedagogiei contemporane şi care tra-
tează educaţia ca o practică de învăţare permanentă, încurajează achiziţia de 
competenţe lingvistice prin mijloacele educaţiei plurilingve, recomandând în-
ceperea cât mai devreme a învăţării unei limbi străine şi prelungirea ciclului de 
bază al învăţării dincolo de nivelul vârstelor şcolare şi postşcolare [5].

Politica lingvistică europeană a început să se focalizeze cu insistenţă pe 
problematica învăţării precoce a limbilor străine şi pe importanţa sa covârşi-
toare în dobândirea competenţei de comunicare interculturală. Regăsim astfel 
următoarea idee în Planul de acţiune pentru învăţarea limbilor străine şi diver-
sitate lingvistică (2004-2006): „Statele membre trebuie să vegheze cu prioritate 
ca limbile străine să fie predate efectiv încă din grădiniţă şi şcoala primară, 
niveluri la care se formează principalele comportamente faţă de celelalte limbi şi 
culturi, perioade în care sunt aşezate bazele necesare învăţării ulterioare. [...] Ti-
nerii elevi devin conştienţi de propriile lor valori şi determinări culturale şi încep 
să aprecieze alteritatea, manifestă mai mult interes faţă de ceilalţi [...]. Părinţii 
şi personalul didactic ar trebui să fie mai bine informaţi în privinţa avantajelor 
pe care le prezintă învăţarea limbilor străine de la o vârstă fragedă.” [Apud 6].

În prezent, învăţarea precoce a limbilor a devenit, fără doar şi poate, unul 
dintre principalele câmpuri de acţiune din domeniul practicilor pedagogice şi 
al sistemelor educative, după cum semnalează şi Cadrul strategic pentru mul-
tilingvism [6].

Se consideră că învăţarea limbilor străine din educaţia timpurie poate ac-
celera procesul de asimilare a acestora, poate îmbunătăţi capacitatea copiilor 
de a se exprima în limba maternă şi îi poate ajuta să obţină rezultate mai bune 
şi în alte domenii.
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Pe lângă faptul că pune bazele pentru învăţarea ulterioară, învăţarea limbi-
lor străine în educaţia timpurie poate influenţa atitudinea copilului faţă de alte 
limbi şi culturi. Aceasta este motivaţia principală aflată la baza diverselor iniţia-
tive ale Comisiei Europene menite să promoveze învăţarea limbilor străine încă 
din educaţia timpurie şi să sprijine cercetările în acest domeniu [21].

Copiii de vârstă preşcolară, inclusiv cei din Republica Moldova, trăiesc as-
tăzi într-un mediu lingvistic foarte diversificat. Procesele globale şi tehnologiile 
de comunicare conduc la o relaţie modificată cu limbajul acestora chiar de la 
naştere, mediul educaţional fiind marcat de multiculturalism şi multilingvism 
de foarte devreme. Diversitatea culturală şi lingvistică a lumii contemporane 
se manifestă nu numai în grădiniţe şi şcoli, ci şi în familie, dar şi în vecinătatea 
copilului. Copiii descoperă astăzi multilingvismul mai degrabă ca o normalitate 
şi simt că învăţarea limbilor străine este necesară şi utilă.

Dacă înainte de mijlocul secolului XX se considera că învăţarea unei lim-
bi străine poate consuma resurse cognitive importante, ultimele decenii au 
cunoscut o creştere accentuată a studiilor care au oferit date empirice despre 
avantajele pe care aceasta le are asupra dezvoltării cognitive. Astfel, cercetători 
precum O. Adesope ş.a. au demonstrat că învăţarea precoce a unei limbi străine 
poate să îmbunătăţească atenţia copiilor, capacităţile lor de reprezentare sim-
bolică şi abstractă, memoria de lucru. Mai mult decât atât, poate îmbunătăţi 
atitudinile sociale şi schimba în pozitiv percepţia interpersonală şi de intergrup 
[20]. Cercetătoarele din Rusia А. Кулыгина şi M. Кирианова susţin că asimi-
larea unei culturi străine la vârsta preşcolară este un mijloc de îmbogăţire a 
valorilor spirituale ale copilului, de dezvoltare a percepţiei limbilor străine şi 
trezeşte interes comparativ faţă de cea maternă. Astfel se pun bazele pentru în-
suşirea ulterioară şi a altor limbi străine, se lărgeşte orizonturile cunoaşterii, se 
dezvoltă gândirea şi memoria, se cultivă respectul faţă de alte popoare [13, p. 5]. 
În general, învăţarea precoce a unei limbi străine a fost asociată cu performanţe 
şcolare superioare, cu creşterea capacităţii de înţelegere a nevoii de comunica-
re [17], a creativităţii [22], a capacităţii de învăţare în general [18], precum şi cu 
încetinirea procesului de îmbătrânire a creierului [14].

Pentru a justifica rolul limbilor străine în educaţia timpurie, W. Riwers 
aduce câteva argumente convingătoare: cunoaşterea unei limbi oferă copilu-
lui posibilitatea unui acces direct la o altă cultură; îl introduce pe copil într-o 
activitate ce poate fi plăcută şi profitabilă pentru el în timpul liber (un factor 
a cărui importanţă sporeşte pe măsură ce timpul de lucru descreşte la multe 
alte ocupaţii); intensifică interesul şi plăcerea de a cunoaşte, călători; îi oferă 
individului posibilitatea de a coresponda cu persoane din alte ţări; deschide 
accesul la noi surse de informare; predată în mod adecvat, îi oferă o experienţă 
în învăţarea limbilor străine, ceea ce îi va da posibilitatea, la nevoie, să înveţe 
mai târziu o altă limbă într-un mod mai eficient [10, pp. 32-33].

Totodată, s-a constatat că începerea învăţării limbilor străine în educaţia 
timpurie poate accelera procesul de asimilare a cunoştinţelor, poate îmbună-
tăţi capacitatea copiilor de a se exprima în limba maternă şi îi poate ajuta să 
obţină rezultate mai bune şi în alte domenii [14; 15; 16; 19].
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Deci, învăţarea limbilor străine trebuie înţeleasă mai mult decât ca simplă 
parte a procesului educaţional. Ea reprezintă o bază pentru îmbunătăţirea per-
spectivei de învăţare la nivel profesional, dar şi cultural. Un stat care îşi doreşte 
să fie competitiv şi performant la nivel european şi mondial trebuie să trateze 
chestiunea învăţării limbilor străine ca o prioritate a sistemului naţional de în-
văţământ. Mai mult ca atât, studiul limbilor străine este unul dintre principalii 
factori necesari pentru asigurarea calităţii educaţiei lingvistice ca mijloc multi-
cultural multifuncţional, orientat spre a crea noi atitudini şi comportamente în 
condiţiile moderne ale vieţii umane.
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Abstract: Teaching is a systematic, organized teaching activity carried out by the 
teacher that involves designing educational activities, identifying goals, determi-
ning content, organizing conditions that will promote the achievement of skills, 
conducting teaching and evaluating the quality of changes in student behaviour.

Predarea este „arta de a prezenta un model, de a arăta procedeele de urmat 
pentru a realizaşi de a permite celui care învaţă să se antreneze în realizarea 
modelului prezentat” [1, p. 93]. Profesorul Ioan Cerghit afirmă că predarea este 
„un ansamblu complex de acţiuni şi comportamente didactice specifice, desti-
nate producerii învăţării”. În viziunea profesorului Romiţă Iucu, „predarea este 
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o acţiune de provocare a schimbării a ceea ce există în ceea ce trebuia să exis-
te–finalitate a actului de învăţare prin angajarea elevilor într-o nouă experienţă 
de învăţare” [5].

Acţiune didactică pe care o propune profesorul, predarea poate fi organi-
zată în forme diferite şi variate. Un prim aspect ar fi predarea văzută ca activita-
tea de instruire a profesorului, adresată elevului, pentru dinamizarea acţiunilor 
specifice oricărei activităţi de învăţare (receptarea, asimilarea, prelucrarea cu-
noştinţelor în diverse situaţii, sub formă de: informaţii logice, deprinderi, stra-
tegii de rezolvare a situaţiilor problemă). Un alt aspect ar fi că predarea priveşte 
actul de comunicare a mesajului pedagogic, care trebuie receptat de elev în ve-
derea stimulării activităţii, „iniţial ca învăţare dirijată, ulterior ca autoînvăţare 
sau ca învăţare autodirijată” [3, p. 3].

Predarea capătă o structură funcţională şi eficientă în contextul celorlalte 
activităţi didactice, dacă şi numai dacă induce un proces real de învăţare, da-
că-i motivează pe elevi să se implice în activităţi didactice, care necesită efort, 
înţelegere, asimilare de valori (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, atitudini), să 
realizeze transferuri şi aplicări creatoare [10, pp. 109-110].

 În instruirea interactivă predarea „devine o modalitate de stimulare şi dez-
voltare a capacităţilor intelectuale, cognitiv acţionale, dar şi a proceselor şi ope-
raţiilor care stau la baza acestor capacităţi şi la baza cunoaşterii”. Trebuie să ob-
servăm „faptul că dezvăluirea logicei interne a disciplinei nu dezvoltă automat 
şi de la sine logica gândirii celui care învaţă” [1, p. 93].

În procesul de învăţământ, între sec. XVII-XIX, se punea accentul pe acti-
vitatea de predare. Cadrul didactic avea rolul de a transmite cunoştinţe în ve-
derea memorării şi reproducerii acestora de către elevi. La sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea apare un nou curent care conce-
pe procesul de învăţământ ca activitate de predare–învăţare. Rolul principal îl 
are tot cadrul didactic care a făcut corelaţia dintre predarea iniţială şi învăţare. 
Această acţiune a fost organizată, orientată declanşată, din dorinţa transformă-
rii personalităţii elevului. Din a doua jumătate a secolului al XX-lea, odată cu 
apariţia curriculumului-procesul de învăţământ este perceput ca o activitate 
de predare–învăţare–evaluare, proiectată în sens curricular prin centrarea pe 
obiective şi realizarea actului pedagogic prin corespondenţa dintre obiective–
conţinuturi–metodologie şi evaluare.

Cercetătorii au fost interesaţi de predare ca ştiinţă, astfel că punctul de por-
nire în cercetare s-a axat pe profesori investigând cunoştinţele de specialitate 
ale acestora. Predarea este văzută ca o cerinţă problematică şi complexă ce pro-
pune timp şi voinţă pentru a reflecta asupra ei şi pentru a revizui acţiuni şi de-
cizii, cereri şi construcţii ale deciziilor. Judecata profesorilor trebuie să reflecte 
o înţelegere adâncă a predării şi învăţării, a atitudinii elevilor, precum şi asupra 
interacţiunii acestora în procesul de predare–învăţare la nivelul clasei. 

Din anul 1970 studierea gândirii profesorilor, a organizării informaţiilor, a 
cunoştinţelor deţinute de aceştia nu a mai prezentat un interes real (Shulman 
1987). Au început să apară noi studii privind predarea interactivă. În acest sens 
îi putem aminti pe cercetătorii (Clark şi Peterson 1986) care susţin perspecti-
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va că raţionamentul profesorului depinde de bogăţia cunoştinţelor lui despre 
elevi, evenimente şi obiecte, şi de relaţia profesorilor dintre şi printre aceste 
lucruri. Ei sugerează, că experţii organizează cunoştinţele lor în grupuri sem-
nificative şi că apoi le leagă într-o reţea de relaţii coerente. Această organizare a 
cunoştinţelor se crede că orientează intenţiile, credinţele şi practica profesorilor 
(Shavelson şi Stern,1981) [5, pp. 26-29].

Elemente definitorii ale predării sunt: planificarea, proiectarea, produce-
rea schimbărilor; determinarea conţinuturilor care vor produce schimbarea 
comportamentală aşteptată la elev; organizarea şi dirijarea schimbărilor do-
rite prin strategii specifice, organizarea condiţiilor care vor favoriza apariţia 
schimbărilor, atingerea obiectivelor, controlul şi aprecierea naturii şi a calităţii 
schimbărilor intervenite în comportamentul elevilor; identificarea finalităţilor 
urmărite, determinarea conţinuturilor adecvate pentru realizarea obiectivelor 
propuse, desfăşurarea activităţilor didactice propriu-zise, evaluarea calităţii 
schimbărilor intervenite în comportamentul elevilor [5, p. 30].

Predarea reprezintă „transmiterea de cunoştinţe, desigur, printr-un gen 
specific de comunicare, comunicarea pedagogică. Termenul se corelează cu cel 
de instruire, cu notele distinctive evidenţiate prin definiţiile prezentate. Este o 
activitate specifică profesorului, logică, de organizare şi conducere a învăţării” 
[7, p. 23].

Punctul de vedere al profesorului I. Neacşu privind predarea îl găsim for-
mulat în ideile următoare: în conduita elevilor predarea implică producerea 
unor rezultate; rezultatele sunt legate de forţa de inducere a învăţării şi de pro-
ducerea acesteia;predarea implică învăţarea când aspectul intenţional este re-
găsit într-un rezultat cu valoare de succes; în predare este implicată în mod 
logic învăţarea, deoarece obiectivele propuse pot fi atinse într-un timp scurt 
prin activităţi de explicare, de introducere sistematică a unui conţinut nou în 
cadrul sistemului de cunoştinţe existent; predarea şi învăţarea se manifestă ca 
procese coevolutive, dată fiind interacţiunea firească şi necesară a celor două 
activităţi privite ca subsisteme; devine un proces eficient dacă şi numai dacă 
induce un proces real de învăţare, dacă îi motivează pe elevi să se implice în 
activitate; redarea implică o structură mentală şi interacţională ordonată şi ba-
zată pe relaţii interne la nivelul conţinutului ei, al subiecţilor umani implicaţi, 
al dimensiunilor temporale şi spaţiale etc.; este un proces secvenţial şi rever-
sibil în funcţie de nivelurile de înţelegere ale elevilor, de feed-back-ul prezent, 
de gradul operaţionalizării obiectivelor şi al conţinuturilor corespunzătoare; 
este un proces prescriptiv şi normativ, ceea ce presupune o particularizare şi o 
convertire a normelor, regulilor şi principiilor pedagogice în elemente practice 
de transmitere, însuşire şi actualizare a unor valori de conţinut informaţional, 
metodologic şi acţional; facilitează dezvoltarea şi formarea progresivă a perso-
nalităţii elevilor; este o activitate complexă care include atât comportamente 
observabile şi măsurabile cât şi comportamente interiorizate (atitudini, inte-
rese, motivaţie, voinţă); se extinde dincolo de activitatea desfăşurată în clasă, 
include de fapt proiectarea, organizarea, elaborarea întregului demers educa-
ţional [8, pp. 94-96].
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Pornind de la aceste idei I. Neacşu subliniază că predarea este o componen-
tă a instruirii care constă în dirijarea învăţării elevului în vederea realizării anu-
mitor obiective educative. Predarea, ca latură a procesului de învăţământ este 
strâns legată de celelalte două laturi: învăţarea şi evaluarea. Dacă învăţarea de 
tip şcolar înseamnă schimbarea comportamentului elevilor ca urmare a trăirii 
unei experienţe organizate pedagogic, predarea vizează planificarea, organiza-
rea şi desfăşurarea acestei schimbări, prin angajarea elevilor, într-o nouă expe-
rienţă de cunoaştere, de trăire sau de acţiune, iar evaluarea permite măsurarea 
şi aprecierea rezultatelor obţinute de elevi în urma predării şi învăţării [8, p. 23].

Activităţile de predare sunt relevante în funcţie de potenţialul lor cognitiv, 
afectiv şi psihomotor. Didactica modernă priveşte predarea ca pe un complex 
de funcţii şi acţiuni multiple şi foarte variante. Predarea este o activitate predo-
minantă a profesorului şi o variabilă cauzală de care depinde, în mare măsura 
starea de pregătire a elevilor. 

Totuşi abordările moderne s-au axat pe o reprezentare duală a predării:
− una deductivă, care beneficiază de unele suporturi teoretice, ale teorii-

lor învăţării de tip behaviorist, cognitiv şi umanist;
− alta inductivă, dezvoltată prin aportul paradigmatic al etnometodolo-

giei, este axată pe observarea faptelor de predare, a situaţiilor şi a mo-
delelor de comportament comune cadrelor didactice [5, p. 31].

Principalele „accepţiuni ale predării”, descrise de profesorul Ion Cerghit, 
sunt următoarele:

• Predarea ca transmitere de cunoştinţe. Activitatea de predare este o ca-
racteristică a didacticii tradiţionale prin care se transmit cunoştinţe şi 
tehnici de acţiune. A preda înseamnă a oferi, în mod sistematic cunoş-
tinţele specifice unei discipline, a prezenta materia, a informa, a mijloci 
un transfer de informaţii, a comunica o serie de cunoştinţe, de rezultate, 
de cercetări ştiinţifice, a expune o lecţie etc.

• Predarea ca ofertă de experienţă. Predarea este prezentată „ca ofertă a 
unei progresii de experienţe cognitive, acţionale şi afective determina-
te şi dirijate în mod intenţionat spre valori (axiologie)”. Toate acestea 
au drept scop dezvoltarea experienţelor proprii ale elevului prin care 
acesta pătrunde „în miezul lucrurilor,surprinde esenţa şi semnificaţia 
umană şi socială a acestora” [4, p. 17].

• Predarea ca formă de dirijare a învăţării. Formele clasice de instru-
ire şi-au dezvoltat şi perfecţionat atât de mult funcţiile de orientare 
şi îndrumare a învăţării încât predarea a început să fie identificată cu 
dirijarea învăţării (I.K. Daries, 1971). Astfel că predarea s-ar construi 
dintr-un complex de indicaţii, aprecieri, orientări, utilizate în vede-
rea ghidării eforturilor elevilor către conţinuturile de învăţare. Putem 
aminti aici„dirijarea proceselor de recuperare cognitivă” cum ar fi cen-
trarea atenţiei, receptarea codurilor, redarea informaţiei, stimularea 
asociaţiilor „dintre informaţiile stocate la nivelul memoriei operante 
(de scurtă durată) şi cele din memoria permanentă (de lungă durată)” 
etc. Observăm că criticile atacă excesul de dirijare care dezavantajează 
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efortul personal, munca proprie, iniţiativă şi activitatea, privează ele-
vul de efortul de anticipare şi construcţie unei strategii, atunci când se 
află în faţa nevoii de rezolvare a unei probleme [5, p. 32].

• Predarea ca management al învăţării – reprezintă „o intervenţie peda-
gogică multifuncţională” orientată spre promovare şi obţinerea modi-
ficărilor de comportament aşteptate sau dorite. În acest context preda-
rea urmăreşte funcţii multiple: prevederea, planificarea, proiectarea, 
programarea producerii schimbărilor dorite,orientarea schimbărilor 
într-o direcţie precisă; determinarea conţinutului acestora, selectarea, 
organizarea materiei; prezentarea materiei noi, sub diferite aspecte;-
dirijarea producerii schimbărilor, îndrumarea în direcţia prestabilită; 
stimularea angajarea activă a elevilor în actul învăţării; organizarea 
condiţiilor care vor furniza apariţia schimbărilor presupuse; acordarea 
momentelor feedbackului în vederea întăririi, corectării şi a amelioră-
rii schimbărilor care se vor produce; asigurarea condiţiilor necesare 
transferurilor noilor achiziţii;controlarea efectelor produse;evaluarea 
eficienţei acestor acţiuni întreprinse inclusiv valoarea lor formativă şi 
educativă. Având în vedere funcţiile prezentate mai sus putem spune 
că predarea le foloseşte atât la clasa de elevi dar şi înainte, cât şi după 
ceea ce se realizează aici.„Tocmai această multitudine de funcţii con-
feră predării semnificaţia unei activităţi de gestionare a învăţării, de 
management al schimbărilor numite învăţare” [Apud 5, p. 33].

• Predarea ca instanţă de decizie – se defineşte prin multitudinea strate-
giilor „de dirijare a învăţării”. Predarea este văzută „ca o instanţă deci-
zională” care optează pentru diverse strategii sau modele de învăţare. 
Comportamentele de predare ale cadrului didactic pot fi clasificate 
astfel: de organizare, de impunere, de dezvoltare, de personalizare, de 
interpretare, de feedback, de concretizare, de control, de exprimare a 
afectivităţii. Aceste comportamente se manifestă atât într-o formă ver-
bală cât şi într-o formă nonverbală, fapt care permite conturarea unor 
teorii ale predării şi a unor condiţii ale predării.

• Predarea ca act de comunicare pedagogică – are ca obiect de studiu: pe 
cei care participă la actul de comunicare „(emiţător–receptor), canal 
de comunicare, procesele de codare şi de decodare a mesajelor, rela-
ţiile dintre repertorii (gradul lor de congruenţă, depăşirea barierelor de 
comunicare, tipurile şi formele de comunicare, comunicarea verbală 
dar şi comunicarea nonverbală, empatia” [5, p. 35].

Performanţa predării este rezultatul unui act de comunicare eficient, deoa-
rece comunicarea reprezintă modul fundamental de interacţiune dintre profe-
sor şi elev. Comunicarea didactică are valoare de principiu axiologic al activită-
ţii de educaţie, care presupune un mesaj educaţional, elaborat de un emiţător 
(profesorul), capabil să provoace reacţia formativă a receptorului (elevul), eva-
luabilă în termeni de conexiune inversă.

Relaţionarea eficientă dintre profesor şi elev este posibilă datorită reperto-
riului comun, „congruenţei repertoriului celor doi”. Repertoriul comun repre-
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zintă sistemul de noţiuni şi acţiuni utilizate de binomul profesor–elev. Comuni-
carea pedagogică se realizează atunci când intersecţia celor două repertorii are 
o valoare pozitivă destul de mare pentru a face mesajul rezistent la perturbaţii, 
fiind evitate distorsiunile şi efectele lor negative [7, p. 23].

În comunicarea didactică apar perturbaţii, ale căror cauze pot fi grupate 
astfel:perturbaţii cauzate de organizarea şi desfăşurarea necorespunzătoare a 
predării şi învăţării; determinate de condiţiile ambientale; distorsiuni generate 
de starea de oboseală sau neatenţia elevilor sau a profesorului; perturbaţii apă-
rute din incongruenţa psihologică. Aceste fenomene afectează comunicarea 
didactică, creează obstacole în transmiterea şi asimilarea informaţiilor.

Pentru a exista o bună comunicare didactică este necesar să parcurgem ur-
mătoarele etape: precizarea obiectivelor concrete; alegerea informaţiilor sem-
nificative; gruparea informaţiilor în jurul unei legături care stimulează perce-
perea şi înţelegerea mesajului, şi a unor mijloace didactice adecvate; ordonarea 
informaţiilor în diferite variante: cronologică, spaţială, deductivă, inductivă, 
crescătoare, descrescătoare, cauzală, tematică; evidenţierea informaţiilor în 
cadrul unui plan de idei-ancoră; elaborarea primei variante a mesajului; corec-
tarea primei variante a mesajului; elaborarea variantei finale.

Dimensiunea prioritar formativă a comunicării didactice presupune reali-
zarea următoarelor operaţii, realizate şi integrate de profesor la nivelul acţiunii 
educaţionale: stăpânirea deplină a conţinutului mesajului educaţional, perfec-
ţionarea continuă a canalelor de comunicare a mesajului educaţional [Apud 7, 
p. 24].

Predarea activizată este o predare strategică care se bazează pe rezultate 
şi pe principiile formulate în urma „cercetărilor de psihologie cognitivă”, care 
aşează elevul în „centrul construcţiei învăţării. Favorizează dobândirea de către 
elevi a cunoaşterii declarative cât şi a celei procedurale şi a celei condiţionale”.

Predarea strategică are rolul de a modela strategiile de învăţare ale elevilor 
punând în valoare „deopotrivă cogniţia şi metacogniţia şi strategiile de motiva-
re superioară intrinsecă” pentru realizarea progresivă a unei cunoaşteri tot mai 
complexe.

Caracteristicile funcţiei predării strategice caracterizate prin cele trei faze 
care pot interveni în procesul de construire a noului de către elevi sunt:

Prima etapă este cea de contextualizare în care scopul predării este stimu-
larea, respectiv declanşarea,impulsionarea elevilor în cadrul procesului învăţă-
rii. Competenţele specifice constau în realizarea unui „mecanism feedforward” 
eficient, investigarea achiziţiilor anterioare ale elevilor, identificarea eventua-
lelor lacune, asigurarea că elevii deţin achiziţii minime necesare, identificarea 
segmentelor de conţinuturi care prezintă interes.

În etapa de decontextualizare scopul predării este sprijinirea elevilor în 
aplicarea cunoaşterii procedurale şi strategice, în identificarea de instrumente 
intelectuale şi în conceperea de strategii de învăţare originale, respectiv a pro-
cesului învăţării. Competenţele specifice constau în realizarea unui „mecanism 
de feedback formativ eficient”,în activizarea reprezentările elevilor, în decon-
struirea şi reconstruirea acestora, în sprijinirea elevilor să proceseze informa-
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ţiile să-şi însuşească cunoştinţele în manieră sistemică, în îndrumarea elevilor 
să-şi imagineze strategii de învăţare cognitive şi metacognitive,în operarea,în 
organizarea, în structurarea sistemică şi stocarea cunoştinţelor în memorie.

Următoarea etapă de recontextualizare are ca scop sprijinirea elevilor, 
pentru ca aceştia să valorifice achiziţiile în contexte situaţionale noi, şi să fo-
losească propriul proces de construire a cunoştinţelor. Competenţele specifi-
ce au în vedere mobilizarea, restructurarea,valorificarea achiziţiile anterioare 
şi folosirea în contexte situaţionale noi, realizarea premiselor transferului de 
achiziţii specifice sau nespecifice,crearea premiselor personalizării achiziţiilor 
elevilor [1, p. 95].

Putem discuta de existenţa mai multor posibilităţi de desfăşurare a activi-
tăţilor predate în funcţie de specificitatea situaţiilor concrete de la clasă. Consi-
derăm că predarea este unidirecţională, atunci când relaţionarea se realizează 
între cadru didactic şi elev situaţie în care cadrul didactic este singurul actor 
educaţional activ al activităţii de predare iar elevul are rolul pasiv, de receptor. 
Predarea bidirecţională se realizează între cadru didactic–elev–cadru didactic, 
situaţie în care cadrul didactic întreţine un dialog diferenţiat cu elevii, având în 
vederea capacităţile lor intelectuale. Predarea multidirecţională este predarea 
care are loc între cadru didactic–elev–elev–cadru didactic în acest caz cadrul 
didactic facilitează iniţiativa elevilor şi dialogul constructiv dintre elevi, favori-
zând învăţarea activ-participativă, una dintre cele mai eficiente forme ale învă-
ţării [4, p. 18].

Procesul de predare–învăţare, reprezintă, în esenţă un proces de cunoaşte-
re contextualizat în procesul de învăţământ. Cunoaşterea de factură didactică 
se deosebeşte de cea ştiinţifică prin anumite trăsături distinctive şi care sunt, 
în acelaşi, timp relative. Cu ajutorul procesului de învăţământ se transmit cu-
noştinţe sistematice cunoscute din cele mai vechi timpuri de omenire. Cerce-
tătorul doreşte să descopere necunoscutul, caută noi adevăruri, noi explicaţii. 
De aceea este indicat să se prezinte elevilor adevăruri verificate şi validate de 
comunitatea oamenilor de ştiinţă. Savantul generează adevăruri create de el,-
cercetează realitatea prin eforturi personale, în mod independent sau colectiv. 
Pe când elevul este îndrumat,consiliat şi asistat de către cadrul didactic.

Având în vedere cele menţionate mai sus drumul parcurs de cercetători şi 
de elevi în descoperirea de adevăruri sunt diferite. Cercetătorii se apropie de 
adevăruri prin multe încercări şi erori, cu mari resurse de timp şi de efort, pe 
când elevii primesc în mod direct „fondurile gnoseologicedecantate de aportul 
ştiinţelor”. Pentru elev adevărul ştiinţific urmează o cale mai scurtă deoarece în 
„şcoală nu se mai reiau traseele genetice ale ştiinţei”.

Dacă elevul îşi formează capacităţile cognitive, aptitudinile şi atitudinale în 
timpul procesului de predare–învăţare, pentru cercetător nu este cazul, deoa-
rece el posedă aceste capacităţi. De asemenea tot în cadrul procesul de învăţare 
are loc fixarea şi consolidarea cunoştinţelor elevului, pe când în cazul cercetării 
ştiinţifice acest parcurs este inexistent [2, p. 3].

Din perspectiva proiectării curriculare sunt identificate următoarele mo-
dele de predare:
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a) Modele centrate pe procesarea informaţiei, sunt constituite din perspecti-
va prelucrării şi transformării informaţiei didactice la diferite niveluri şi procese:

• model inspirat de J. Bruner, J.J. Goodnow şi T.F. Pettigrew – învăţarea 
conceptelor – descrie designul conceptual la nivelul structurilor cogni-
tive;

• model propus de H. Taba – gândirea inductivă – ilustrează modalităţi-
le de colectare, organizare şi utilizare a informaţiei;

• modelul elaborat de J.R. Suchman – gândirea investigativă – valorifică 
gândirea cauzală şi procesele cognitive complexe, pentru a prelungi 
reflecţia de la factori la teorii;

• D.P. Ausubel şi F.G. Robinson au creat modelul centrat pe teoria orga-
nizatorilor anticipativi de progres;

• model fundamentat pe noile abordări ale memoriei, memorizarea, a 
fost propusă de S.L. Pressey şi G.R. Levin, din care derivă tehnici speci-
ale de organizare a materialului de învăţat;

• J. Piaget, L. Kohlberg, E.V. Sullivan, L. Siegel – au cercetat modelul psi-
hologiei cognitive–dezvoltarea intelectuală. Acest model exprimă ide-
ea adaptării cerinţelor învăţării la nivelul impus de stadiul dezvoltării 
ontogenetice;

• J.S. Bruner a propus modelul cercetării ştiinţifice care sintetizează 
esenţa învăţării stimulată prin strategii cognitive complexe, respectiv, 
prin absorbţia unor informaţii întemeiate pe reperele unei scheme şti-
inţifice elaborate.

b) Modele centrate pe persoană, elaborate din perspectiva teoriilor ce con-
sideră că succesul predării depinde de gradul de implicare al subiectului în ac-
tul educaţional:

• model inspirat după C. Rogers: predarea nondirectivă şi teoretizată de 
Snyders impune schimbarea rolului profesorului în acela de consilier, 
ca organizator al spaţiului instrucţional şi resursă în situaţiile proble-
mă create de nevoile elevilor;

• model dezvoltat de J.M. Gordon: sinectica valorifică lucrul în grup 
pentru dezvoltarea creativităţii;

• predarea „conştientizantă”: model centrat pe susţinerea eu-lui şi pe 
antrenamentul conştient dezvoltat în grup, constând în stimularea re-
flecţiei personale referitoare la propria persoană, la ceilalţi şi la inter-
acţiunile eu–celălalt–ceilalţi;

• model adaptat după R. Glaser: reuniunile clasei promovează realiza-
rea unei atmosfere pozitive şi a unui climat favorabil de studiu în clasă, 
în contextul unor norme şi principii psihosociale cu rol reglator, prin 
angajarea deopotrivă a cadrului didactic şi a elevilor.

c) Modele centrate pe dimensiunea socială, specifice învăţării prin coo-
perare:

• model elaborat de H. Thelen, S. Sharon – ancheta de grup – este un 
model ce redefineşte valorile educaţionale ale grupului prin interacţi-
unea rezolutivă;
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• jocul de rol: semnificativ pentru diagnoză şi intervenţie în cazul valori-
lor sociale şi comportamentelor de adaptare;

• model propus de D. Oliver, J. Shaver – cercetarea (ancheta) juridică– 
este un model al studiului de caz aplicat, promovat în educaţia civică 
pentru asimilarea normelor sociale;

• „laboratorul social”: centrat pe studiul dezvoltării competenţelor in-
terpersonale prin trăire/activitate comună în grup, în situaţii sociale 
specifice şi a efectelor pe care le au stilurile interacţionale atât la nive-
lul persoanei, cât şi la nivelul organizaţiei.

d) Modele comportamentale, expresii ale teoriei behavioriste, centrate pe 
schema S-R:

• modelul iniţiat de J.B. Carroll, B.S. Bloom, J.H. Block, P. Peterson – în-
văţarea deplină (mastery learning)–promovează ideea optimizării şi 
a eficientizării instruirii prin adaptarea acesteia la ritmul şi modul de 
gândire al fiecăruia;

• modelul învăţarea controlului personal vizează optimizarea compor-
tamentului personal şi dezvoltarea strategiilor self-management prin 
utilizarea feedbackului;

• modelul învăţarea prin simulare exprimă reproducerea realităţii în ve-
derea dezvoltării deprinderilor şi abilităţilor profesionale şi a dezvoltă-
rii cognitive;

• modelul instruirea prin afirmare, defineşte posibilitatea diminuării 
situaţiei de stres apărută în condiţiile exploatării incorecte a virtuţi-
lor comunicării, prin analiza comunicării interpersonale şi la nivel de 
grup [6, p. 396].

Modelele de predare comportamentale au ca particularitate orientarea 
predominantă a mesajului pedagogic în direcţia atingerii unor performanţe 
finale, în termenii de deprinderi intelectuale sau psihomotorii şi de strategii 
de rezolvare a unor probleme şi situaţii-problemă. În cazul acestor modele de 
predare o importanţă aparte revine evaluării iniţiale şi finale,ceea ce înseamnă 
„conştientizarea şi păstrarea continuă a obiectivelor ca punct de plecare şi so-
sire” [3, p. 4].

Modele de predare raţionale sunt orientate prioritar asupra proceselor co-
gnitive logice (gândirea şi memoria subordonate gândirii) care stimulează co-
relaţia dintre mesajul pedagogic transmis de profesor şi acţiunea de învăţare 
eficientă a elevului.

Modele de predare bazate pe programare acordă o atenţie specială mesaje-
lor pedagogice dirijate la nivelul raporturilor dintre variabilele de intrare şi cele 
de ieşire dirijate în termeni de algoritmizarea, semialgoritmizarea, simulare.

Modele de predare interacţionale sunt orientate prioritar în direcţia valori-
ficării structurii de funcţionare a activităţii de instruirii, calitatea predării-învă-
ţării fiind autoreglabilă prin integrarea deplină a evaluării în termenii de evalu-
are continuă/formativă.

Modelele de predare formativ-persuasive acordă o atenţie prioritară fac-
torilor psihologici,de natură empatică angajaţi la nivelul repertoriului comun 



112

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

care construieşte continuă eficienţa comunicării pedagogice,realizarea efectivă 
a corelaţiei dintre profesor şi elev.

Predarea atinge astfel condiţia sa pedagogică esenţială, definitorie în dic-
ţionarele de specialitate: „a învăţa pe altul”, respectiv a determina învăţarea la 
nivelul stabilirii obiectivelor, gradării sarcinilor, elaborării strategiilor, cu im-
plicarea resurselor autoreglatorii proprii evaluării, continue, formative, ca par-
te integrată deplin în structura de funcţionare a oricărei activităţi de educaţie/
instruire [Apud 3, p. 4].

În cadrul procesului de predare cadrul didactic trebuie să-şi adapteze în-
tregul demers educaţional la formele de gândire ale elevilor. Cadrul didactic 
poate să prezinte conţinuturi educaţionale într-o formă finită condensată, de-
ductivă, în timp ce elevii utilizează de obicei raţionamentul inductiv, recurg la 
segmentarea unui conţinut în paşi mici [7, p. 24].

Predarea tradiţională a fost cunoscută şi interpretată ca o activitate de 
transmitere de cunoştinţe către elevi, astăzi predarea, implică formarea elevilor 
pentru viaţă. Dar actorul principal al acestui proces rămâne tot profesorul care 
face trecerea de la tradiţional la modern aşa cum au făcut-o şi înaintaşii săi. 
Actul de predare este influenţat de individualitatea personalităţii fiecărui cadru 
didactic, de metodele şi mijloacele didactice de care dispune acesta, de tradi-
ţiile culturale, educative şi sociale, de dăruirea pe care trebuie să o simtă faţă 
de elevi. Atitudinea corectă faţă de cunoaştere este una de generozitate. Prin 
această atitudine predarea este o şansă de binefacere şi dăruire.

Predarea o putem caracteriza prin complexitatea oferită, mai ales, de fap-
tul că este susţinută atât de competenţe şi „comportamente exteriorizate cât şi 
interiorizate” [1, p. 95], cât şi de faptul că este interactivă şi se află într-o strânsă 
relaţie cu celelalte două procese principale ale învăţământului:învăţarea şi eva-
luarea. Astfel că predarea nu doar că implică un moment imediat al învăţării şi 
apoi al evaluării, ci chiar se poate manifesta prin acţiuni de învăţare şi evaluare.
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Abstract: Active teaching is a superior type of training, which is based on activating 
training subjects, through different methods, which are preceded by ice-breaking 
games, respectively on their active and full involvement and participation (inte-
llectual/cognitive, affective-motivational and psychomotor), in the process of one’s 
own training, by establishing intellectual, verbal, social-emotional and affective 
interactions with the teacher and interactions with the curricular contents, either 
face to face or online.

Învăţământul din ţara noastră trebuie reformat, în sensul obţinerii unor re-
zultate competitive la nivelul masei de elevi, pentru asigurarea calităţii predării şi 
învăţării, în acord cu standardele timpului nostru şi pentru ca învăţământul să poa-
tă determina schimbări pozitive la nivelul comportamentului individual şi social.

Dacă încercăm să conturăm o imagine de ansamblu asupra procesului de 
învăţământ prin articularea tuturor aspectelor sale, considerăm că ele gravitea-
ză în jurul relaţiei dintre cei doi poli, profesorul şi elevul, respectiv între polii 
dintre predare şi învăţare, iar evaluarea vine ca o ultim factor în această ecua-
ţie, fiind indispensabilă ambilor poli. Esenţa procesului de învăţământ constă 
tocmai în declanşarea şi funcţionarea optimă a dialogului dintre cei doi poli.

Astăzi, performanţele elevilor nu se măsoară numai cantitativ, prin volu-
mul de cunoştinţe memorizate şi reproduse de către elevi, ci prin capacităţi-
le acestora de a aplica în situaţii noi cunoştinţele şi competenţele dobândite, 
prin capacitatea de a rezolva probleme noi şi de a coopera cu ceilalţi, fizic sau 
on-line, în condiţii de manifestare a toleranţei faţă de diversitatea umană, a 
respectului reciproc, a solidarităţii şi capacităţii de participare, responsabilă şi 
eficientă, în viaţa profesională şi publică în condiţiile acceptării noilor regulilor 
ale unei competiţii sociale drepte.
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 Instruirea interactivă este asociată cu un tip superior de învăţare, ce se 
realizează graţie eforturilor intense ale acelora care învaţă, se formează şi con-
tribuie prin propriile forţe la atingerea obiectivelor, tip numit învăţarea (inter)
activă – aceasta presupune ambianţe interactive şi medii de învăţare activi-
zante şi creative, care permit elevilor să reflecteze asupra propriei cunoaşteri 
şi asupra modalităţilor de cunoaştere, să se întrebe, să discute, să asculte, să 
întrebe, să scrie, să citească, să rezolve, să aplice, să simuleze, să cerceteze, să 
propună, să soluţioneze, să descopere, să problematizeze ş.a.m.d.

Învăţarea activă este un tip de învăţare ce are la bază implicarea individu-
ală profundă – intelectuală, psihomotorie, afectivă şi voliţională – a subiectului 
învăţării în dobândirea noului, respectiv angajarea propriilor sale eforturi inte-
lectuale şi psihomotorii în însuşirea activă şi creativă a cunoştinţelor, în con-
struirea cunoaşterii, în formarea şi dezvoltarea abilităţilor, capacităţilor, com-
petenţelor, comportamentelor etc.

Instruirea activă reprezintă un tip superior de instruire, ce se bazează pe 
activizarea subiecţilor instruirii, prin diferite metode, care sunt precedate de 
jocurile de spargere a gheţii, respectiv pe implicarea şi participarea lor activă şi 
deplină (intelectuală/cognitivă, afectiv-motivaţională şi psihomotorie) în pro-
cesul propriei formări, prin stabilire de interacţiuni intelectuale, verbale, soci-
al-emoţionale şi afective cu cadrul didactic şi de interacţiuni cu conţinuturile 
curriculare, fie face to face sau online. 

Comunicarea socială, interpersonală, promovată în instruirea activă pre-
supune interacţiuni şi schimburi intelectuale, verbale, social-emoţionale şi 
afective profesor–elev(i) şi elev(i)–profesor, mediate de conţinuturile curricula-
re, interacţiuni profitabile pentru participanţii la procesul educaţional.

Învăţarea interactivă este un tip de învăţare ce are la bază implicarea cola-
borativă profundă – intelectuală, psihomotorie, afectivă şi voliţională – a subiec-
tului învăţării în dobândirea activă şi interactivă a noului, respectiv angajarea 
propriilor sale eforturi intelectuale şi psihomotorii în însuşirea cunoştinţelor, 
în construirea cunoaşterii, în formarea şi dezvoltarea abilităţilor, capacităţilor, 
competenţelor, comportamentelor etc.; eforturile proprii ale elevului, ce îi per-
mit acestuia accesul la cunoştinţe, sunt înscrise în schimburi sociale active, în 
interacţiuni intelectuale, sociale, afective, care asigură progresul cunoaşterii, 
ajungându-se la o gândire ce depăşeşte posibilităţile unui singur individ. 

În mod excepţional, atât instruirea activă, cât şi instruirea interactivă va-
lorizează şi promovează activismul individual, interacţiunea individului cu 
sine însuşi, în limbaj intern, comunicarea intra-personală, pe care o consideră 
o condiţie sine qua non pentru declanşarea activităţii şi efervescenţei mentale, 
precum şi pentru angajarea afectiv-voliţională a individului în activitatea di-
dactică [2, p. 69].

Atât în învăţarea activă, cât şi în cea interactivă sunt angajate „capacităţi 
productiv-creative, operaţiile de gândire şi de imaginaţie, se apelează la struc-
turile mentale – structurile operatorii şi structurile cognitive de care dispune 
elevul şi de care el se foloseşte ca instrumente în susţinerea unei noi învăţări” 
[2, p. 70]. 
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Individul care învaţă în mod activ şi interactiv este propriul iniţiator şi or-
ganizator al experienţelor de învăţare, capabil să îşi reorganizeze şi să restruc-
tureze în permanenţă achiziţiile proprii, în viziune sistemică. Prin învăţarea 
activă tindem ca, treptat, elevii să devină capabili să elaboreze proiecte indi-
viduale personalizate de învăţare, să îşi asume responsabilitatea acestora, să le 
conştientizeze, să le aplice, să le evalueze şi să le amelioreze, să îşi monitorize-
ze, să gestioneze şi să autoregleze învăţarea, dobândind, progresiv, autonomie 
în învăţare şi în formare.

Activităţile de învăţare desfăşurate de elevi pot fi caracterizate drept „ac-
tive” şi se constituie în etape progresive, premergătoare atingerii nivelului de 
dorit – de realizare a proiectelor de învăţare personalizate – în măsura în care 
sunt întrunite anumite condiţii:

− se asigură un mediu educaţional stimulativ, activizant, interactiv, di-
namic;

− învăţarea se bazează pe o motivaţie internă/intrinsecă şi pe o motiva-
ţie cognitivă superioară, pe dorinţa de a şti a elevilor;

− elevul manifestă dorinţa de a reflecta interior, de a gândi prin sine în-
suşi;

− elevul este preocupat de strategiile metacognitive pe care le utilizează 
şi de modalităţile de dobândire şi utilizare a acestora;

− elevul caută soluţii la problemele cu care se confruntă sau îl preocupă 
(identificate, de exemplu, prin mecanismele de feedforward sau feed-
back);

− conţinuturile studiate apar ca răspuns posibil la probleme pe care 
chiar acela care învaţă şi le pune;

− elevul se angajează în acte voluntare îndreptate în direcţia rezolvării 
unei probleme pe care şi-o pune el însuşi (sau care a fost pusă de altci-
neva şi transformată într-o problemă a sa) şi în direcţia depăşirii anu-
mitor obstacole cognitive;

− elevul şi-a însuşit cunoştinţele declarative, procedurale şi condiţiona-
le/strategice şi codul lor de formalizare prin eforturi cognitive perso-
nale, în activităţi individuale sau colaborative, independente sau in-
terdependente;

− elevul are curajul să-şi expună liber ideile, interogaţiile (eventual criti-
ce), ipotezele şi soluţiile, în cadrul activităţilor colaborative;

− elevul utilizează combinaţii de stiluri de învăţare adecvate, eficiente;
− elevul angajează în activitatea personală de asimilare a noului compe-

tenţe ştiinţifice cognitive (referitoare la capacitatea de a integra noul 
în sistemul cognitiv propriu), psihomotorii şi afectiv-atitudinale, atât 
disciplinare (corespunzătoare câmpului disciplinei), cât şi transdisci-
plinare (formate/realizate longitudinal, „de-a lungul” disciplinelor de 
studiu şi al practicilor educative), de exemplu: competenţe metodolo-
gice, cum ar fi luarea de notiţe, sistematizarea lor, formularea de situ-
aţii-problemă şi rezolvarea lor, stabilirea ipotezelor şi verificarea lor, 
lucrul în grup etc.;
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− elevul devine apt să se angajeze în manieră autonomă în activitate, să 
practice exerciţiul autonomiei în termenii specifici vârstei (responsa-
bilităţile asumate sunt de diferite ordine, în funcţie de vârsta elevilor: 
la început există o dorinţă de identificare a propriei „poziţii” sau de 
opoziţie, iar mai târziu, în timpul studiilor liceale, se pot emite opinii 
independente, fondate mai mult pe poziţii care le dau acces la maturi-
tate). 

În instruirea interactivă se doreşte ca elevii să accepte şi să-şi asume res-
ponsabilitatea pentru propria lor învăţare şi formare. Dacă elevii sunt capabili 
să se implice profund în propriul proces de învăţare şi formare, să îşi formeze şi 
să exerseze abilităţi metacognitive, monitorizându-şi, gestionându-şi şi reglân-
du-şi învăţarea, atunci ei sunt pe cale de a fi responsabili pentru gestionarea 
propriului proces de învăţare şi a deveni autonomi.

Se consideră că relaţia dintre profesori şi elevi este aceea care stimulează 
în cea mai mare măsură autonomia elevilor. Această relaţie este cu atât mai 
calitativă cu cât activitatea didactică se desfăşoară într-o atmosferă de lucru 
constructivă, pozitivă, stimulativă pentru elevi, în care sunt valorificate oportu-
nităţile de acceptare şi apreciere a opiniilor şi dorinţelor elevilor, de ascultare, 
de colaborare şi de răspuns din partea acestora.

Aşadar, un elev devine autonom atunci când:
− învaţă din proprie iniţiativă, independent şi personalizat, exersându-şi 

gândirea activă, independentă, divergentă, evaluativă etc.;
− este conştient că învaţă singur şi se simte responsabil pentru această 

învăţare;
− reflectează asupra trăsăturilor sale de personalitate şi asupra compe-

tenţelor, interacţionează cu sine, cercetându-se şi înţelegându-se pe 
sine, conştientizând, în principal, modul în care învaţă (strategiile me-
tacognitive pe care le utilizează);

− reflectează intens a ceea ce are de învăţat, îşi proiectează noua învăţa-
re inclusiv strategiile cognitive pe care le va aplica;

− îşi organizează munca şi avansează singur, interacţionând cu conţinu-
turile învăţării, cu profesorul şi cu colegii;

− îşi autogestionează şi automonitorizează situaţiile de învăţare şi sec-
venţele de activitate cu care se confruntă în context formal, nonformal 
sau informal, aplicând strategii metacognitive şi exersându-şi abilită-
ţile metacognitive;

− îşi fixează scopurile şi obiectivele învăţării şi strategiile, conştientizând 
conexiunile modelatoare dintre componentele acestora: metode şi 
procedee, tehnici şi instrumente de lucru, resurse curriculare, modali-
tăţi de autoevaluare ş.a.m.d;

− angajează în învăţare întregul său potenţial intelectual, fizic, volitiv şi 
afectiv, dovedeşte spirit activ, critic, creativ etc.;

− are iniţiative semnificative în învăţare şi le pune în aplicare, acţionând 
singur sau în grup şi, la nevoie, solicită ajutor din partea profesorului, 
se documentează, se consultă cu colegii etc.;
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− transferă achiziţiile dobândite în contexte educaţionale noi;
− are o atitudine educativă activă, pozitivă şi favorabilă educaţiei per-

manente [1, p. 49].
Pentru a-şi dezvolta conştient toate aceste capacităţi şi competenţe, pro-

fesorul trebuie să folosească la lecţii anumite tehnici, strategii, metode care să 
implice conştient elevul şi să fie propriul său catalizator în procesul de preda-
re–învăţare–evaluare, mai ales acum când se pune accent pe predarea on-line, 
unde lipseşte un factor important şi anume: regulile nespuse din clase sau au-
toritatea profesorului. 

Strategia didactică reprezintă modul de îmbinare a metodelor, procede-
elor, mijloacelor, tehnicilor, formelor de organizare a activităţii ales de cadrul 
didactic în funcţie de condiţii şi facilităţi, de nevoile celui educat. Strategia di-
dactică identificată face din activitatea la clasă un act de creaţie a profesorului 
şi uneori a elevilor înşişi, fiind condiţia de creştere a eficienţei procesului didac-
tic concret [5, p. 84], face to face sau on-line. 

Aşadar, strategia folosită este aceea care dă tonul, instituie ritmul şi îi poate 
ţine conectaţi pe elevi, 50 de minute în clasă sau 40 de minute online, atât cât e 
necesar pentru derularea cu succes a unei lecţii.

O serie de psihologi susţin că un anumit grad de dezvăluire a sinelui în faţa 
celorlalţi constituie un exerciţiu benefic pentru consolidarea relaţiilor interu-
mane. De asemenea, dezvăluirea sinelui este şi un semn de echilibru interior.

Am putea enumera numeroase metode folosite la clasă, însă le voi alege pe 
acelea care au avut un impact deosebit în rândul elevilor şi anume metodele de 
„spargere a gheţii”:

1. Fereastra lui Johari:
Completaţi informaţiile aşa cum sunt cerute în table: 

Domeniul public
– informaţii cunoscute de noi înşine şi de 

ceilalţi (de exemplu, vârstă, statut etc.)

Zona oarbă
– informaţii cunoscute de alţii, dar nu şi 

de noi (de exemplu, suntem tempera-
mentali, agasanţi etc.)

Domeniul ascuns
– informaţii cunoscute de noi înşine, dar 

nu şi de ceilalţi (de exemplu, frica de 
înălţime)

Domeniul necunoscut
– informaţii necunoscute nici nouă, nici 

celorlalţi

2. Copăcelul stimei de sine: 
Elevii vor avea câte o coală, elemente de hârtie glasată decupate, lipici. Sar-

cina lor este să realizeze un colaj care să reprezinte un copăcel al propriei sti-
me de sine; sunt încurajaţi să folosească pentru calităţi culori calde, iar pentru 
aprecierile mai puţin plăcute culori reci; la finalul activităţii se vor afişa copăceii 
la tablă; discuţii: care copăcel e mai vesel/e mai trist, de ce, putem face astfel 
încât toţi copăceii să fie veseli? etc.

3. Ştiu şă desenez:
Avem la dispoziţie coli de hârtie, creioane colorate: „Folosiţi culorile care 

vă plac cel mai mult, pentru a vă reprezenta pe voi. Acest desen ar putea fi aşe-
zat într-o ramă pe biroul vostru .” 
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Apoi fiecare va face prezentarea desenului şi va urmări motivarea alegerii 
unor elemente, precum: culori, ce simt personajele create, ce simt ei în raport 
cu aceste personaje. 

4. Timpul poveştilor: elevii sunt rugaţi să selecteze un fragment preferat 
dintr-o revistă, carte, poezie, text dramatic şi să îl citească, motivând alegerea.

5. Descrieţi comportamentul: 
Elevii sunt rugaţi să descrie un comportament ce interferează cu activităţi-

le lor: „Când îţi laşi papucii la uşă...”;
Exprimaţi-vă sentimentele în legătură cu consecinţele comportamentului 

asupra dumneavoastră: „...mă enervez...”;
Descrieţi consecinţele: „...pentru că mă împiedic de ei”.
Mesajul ar trebui să cuprindă următoarele elemente:
Când ... (descrieţi comportamentul);
Mă simt... (descrieţi sentimentul);
Din cauză că...(descrieţi consecinţele).
6. „Cum ne merge?”:
Pe o foaie A4 realizaţi o listă de cuvinte-cheie, reprezentative pentru lucru-

rile pe care le-aţi făcut săptămâna trecută. Folosind diferite culori, puneţi în 
evidenţă activităţile pe care în mod firesc le-aţi grupa laolaltă. Categoriile pot 
să cuprindă învăţat, muncă, socializare, hobby-uri, menţinerea în formă etc. 

Pe o a doua foaie de hârtie realizaţi cercuri distincte, având mărimi diferite, 
în funcţie de timpul dedicat activităţilor subordonate.

Acum gândiţi-vă ce simţiţi faţă de aceste lucruri pe care le faceţi: vă plac, vă 
lasă indiferent(ă) sau nu vă plac. 

Pe o nouă coală de hârtie desenaţi un cerc mare şi împărţiţi-l în aproxi-
mativ trei sectoare, care să reflecte cât timp petreceţi făcând ceea ce vă place, 
ceea ce vă lasă indiferent(ă) sau ceea ce nu vă place. Cum arată? Cum s-ar tăia 
plăcinta în felii într-o lună sau într-un an? (webinar numarul 9) [4].

Moment de reflecţie: Ce v-ar plăcea să schimbaţi? Din ce motiv?
7. Povestea vieţii mele:
Tocmai ai încheiat un contract cu editura foarte mare care ţi-a cerut să îţi 

scrii autobiografia. Impresarul tău este nerăbdător să se publice. El a decis să te 
ajute la scrierea ei cu câteva întrebări de probă:

1. Mai întâi ia o hârtie de flipchart şi împătureşte-o în jumate, apoi iar în 
jumate şi tot aşa pentru a obţine o carte.

2. Alege titlul unei melodii cunoscute pentru a da titlul cărţii tale. Scrie 
acest titlu pe copertă.

3. Pe pagina a doua scrie cuprinsul cărţii:
– Numele locului unde te-ai născut;
– Descrierea primei tale şcoli;
– Numărul de ani petrecuţi în prima şcoală;
– Pe pagina a treia desenează familia ta;
– Pe coperta de pe spatele cărţii desenează ceea ce plănuieşti să faci 

când vei termina şcoala.
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8. Prea mulţi bucătari:
Familia ta tocmai a moştenit un restaurant de succes. O singură problemă: 

fostul proprietar era foarte dezorganizat. Singurele reţete ce se pot găsi sunt pe 
bucăţi de hârtie rupte. Trebuie să le desluşeşti cât mai repede. Restaurantul se 
deschide în seara asta şi trebuie să ai bucatele gata.

− Fiecărui membru al grupului de elevi i se va da o parte din reţetă.
− Sarcina fiecărui grup de elevi este să le ordoneze cât mai repede şi re-

ţeta să aibă sens.
− Când un grup a terminat anunţă cu voce tare „poftă bună!”, ca semnal 

al sfârşitului jocului.
9. ABC-ul meu:
Ai fost angajat de către Compania pentru Lecţii Creative pentru a ilustra un 

poster care să-i ajute pe copii să înveţe ABC-darul. Printr-o fericită coincidenţă, 
prenumele tău este subiectul posterului.

a. Mai întâi, scrie-ţi numele vertical în partea din stânga jos a paginii.
b. Apoi, găseşte câte un cuvânt care să înceapă cu fiecare literă din nu-

mele tău. Cuvântul trebuie să spună ceva despre tine.
c. Apoi, după ce ai scris cuvintele, desenează o imagine care să le repre-

zinte pe fiecare.
d. După ce ai terminat lipeşte posterul pe perete.
10. Îmi amintesc:
Tu şi ceilalţi membrii ai grupului sunteţi pe cale să va reamintiţi trecutul şi 

să faceţi o excursie în „Ţara Memoriei”.
a. Prima dată, luaţi o monedă.
b. Apoi, uitaţi-vă în ce an a fost făcută moneda. Gândiţi-vă ce făceaţi voi 

atunci când a fost fabricată moneda. Eraţi la şcoală? Eraţi copii? Unde 
locuiaţi? Ce se întâmpla în viaţa voastră atunci? Care era muzica la 
modă? etc. (Dacă nu eraţi născuţi sau nu doriţi să vorbiţi despre viaţa 
voastră în anul respectiv, alegeţi altă monedă).

c. După ce v-aţi gândit ce făceaţi atunci, fiţi gata de începerea jocului. 
Scopul vostru este de a găsi pe cineva din grup care are o monedă ce a 
fost fabricată cu cel puţin 2 ani înainte sau după cea pe care o deţineţi. 
În final, scopul vostru este ca cineva să aibă cea mai veche monedă din 
sală.

d. Când v-aţi găsit partenerul aveţi trei minute pentru a vă spune unul al-
tuia ceea ce făceaţi în acea perioadă. Când aţi terminat, daţi cu mone-
da în sus. Dezvăluiţi rezultatul aruncării monedei partenerului. Dacă 
sunt la fel (cap sau pajură), faceţi schimb de monede. Dacă sunt diferi-
te, păstraţi-vă moneda iniţială.

11. Lampa magică:
Grupul de elevi a găsit o lampă magică. Surpriză!!! Din lampă apare un duh 

fermecat. Duhul vă poate îndeplini trei dorinţe. Aveţi posibilitatea să faceţi trei 
schimbări la şcoală. Te poţi schimba pe tine, poţi schimba profesorii, diriginte-
le, directorul şcolii, colegii, şcoala, notele din catalog etc.
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a. Conducătorul grupului împarte elevii în grupuri de minimum 3 elevi şi 
le va da câte o foaie de flipchart.

b. Când elevii s-au gândit vor scrie lista de dorinţe pentru duh. Când au 
terminat vor lipi lista pe perete.

12. Confesiunile bomboanelor:
Să ne imaginăm că tocmai v-aţi luat o slujbă de degustător de bomboane 

într-o fabrică celebră. Ceea ce diferă de bomboanele obişnuite este că aceste 
bomboane au în gustul lor ceva din trăsăturile voastre, ele spun ceva despre 
voi. Sarcina fiecăruia este să testeze patru feluri de bomboane din bol, care va 
circula pe la fiecare membru.

a. Fiecare alege câte patru bomboane din bol fără să se uite. În momen-
tul în care aţi gustat bomboana se va activa o stare sufletească a voas-
tră, cum te simţi azi, în acest moment, în această săptămnă, în această 
perioadă.

b. O dată ce aţi gustat bomboana trebuie să spuneţi ceea ce vă caracteri-
zează.

13. Îmi place de mine atunci când…:
Fiecare membru al grupului va spune ce îi place cel mai mult la propria 

persoana. Este foarte important că propoziţia de început să fie: „îmi place cel 
mai mult de mine atunci când…”; practic participanţii vor completa această 
afirmaţie cu ceea ce li se potriveşte. Este recomandat ca facilitatorul să ofere un 
exemplu.

În concluzie putem afirma că: 
• rolul exerciţiilor de „spargere a gheţii” este acela de dezinhibare a par-

ticipanţilor, de eliberarea emoţiilor de la începutul lecţiei, dar şi de sta-
bilirea unei comunicări cordiale între cei doi piloni ai educaţiei; 

• ele au ca scop realizarea unui climat relaxant şi reconfortant în vede-
rea desfăşurării unei activităţi ulterioare, dar au şi rolul de încurajare a 
participanţilor în a interacţiona şi în a se cunoaşte reciproc în contexte 
neobişnuite;

• din practica didactică face to face sau on-line, se poate observa că exer-
ciţiile de spargere a gheţii sunt un catalizator şi între elevi, nu doar 
între profesor şi elevi, aceştia găsind puncte comune cu aceia la care 
se aşteptau mai puţin [6].
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PRINCIPII ALE ÎNVĂŢĂRII EFICIENTE
Ion ACHIRI  

dr., conf. univ., 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Abstract: The article addresses the issue of effective learning. Principles are propo-
sed, which must be respected for learning to be effective. The correlation between 
teaching and learning is also important. A system of factors that influence effective 
learning is determined. In order to obtain results in the educational process, both 
the pupil and the teacher will take into account these important aspects. 

Învăţarea este componenta nodală în triada PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVA-
LUARE. În procesul educaţional rezultatele şcolare sunt obţinute, desigur, şi în 
funcţie de atitudinea elevului faţă de învăţare. Cadrul didactic poate să predea 
excelent, depunând toată măiestria şi competenţele profesionale. Dacă însă, 
atitudinea elevului faţă de învăţare este una nefavorabilă, la evaluare se vor 
constata rezultate nu prea bune sau chiar insuficiente. Din aceste considerente 
procesul de învăţare trebuie să fie permanent în vizorul cadrelor didactice şi 
părinţilor/tutorilor. Învăţarea nu trebuie să fie lăsată la voia întâmplării. Ea tre-
buie să fie ghidată, direcţionată spre rezultate bune şi susţinută. 

Învăţarea este eficientă atunci când elevul obţine rezultatele scontate cu 
plăcere, fiind cointeresat şi motivat. Inclusiv, din perspectiva formării compe-
tenţelor, activitatea de învăţare a elevului se va fundamenta pe Crezul învăţării 
active (Kees Both):

Ce aud – uit!
Ce aud şi văd – îmi amintesc puţin!
Ce aud, văd şi întreb sau discut cu cineva – încep să înţeleg! 
Ce aud, văd, discut şi fac – însuşesc şi mă deprind!
Ce redau altcuiva – învăţ!
Ceea ce pun în practică – mă transformă!
Rolul cadrului didactic în formarea unei atitudini favorabile pentru învă-

ţare este enorm. Este foarte important cum cadrul didactic va reuşi să menţină 
şi să dezvolte interesul şi motivaţia elevului pentru învăţare. În acest context în 
practica educaţională cadrul didactic se va ghida de 

ALGORITMUL UNEI PREDĂRI AXATE PE MOTIVAŢIE:
 Începeţi predarea printr-o situaţie amuzantă, un studiu de caz, o istori-

oară legată de teoria ce urmează a fi predată sau printr-o problemă de 
soluţionat;

 Chestionaţi elevii asupra cunoştinţelor lor anterioare în legătură cu fe-
nomenul ori teoria ce urmează a fi explicate;

 Prezentaţi planul lecţiei sub formă de întrebări (acest mod de a prezen-
ta materia îi obligă pe elevi să-şi focalizeze atenţia asupra aspectelor 
importante şi să caute să afle răspunsurile la întrebările puse);

 Organizaţi cunoştinţele sub formă de scheme, care permit evidenţierea 
legăturilor dintre concepte;
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 Daţi exemple care să îi intereseze pe elevi;
 Utilizaţi analogiile (astfel îi determinăm pe elevi să stabilească legături 

între un domeniu pe care îl cunosc şi altul nou).
Principiile învăţării eficiente sunt teze fundamentale, norme indicatoare 

care stau la baza proiectării, organizării şi desfăşurării activităţilor de învăţare, 
în vederea realizării optime a obiectivelor educaţionale.

Sistemul de principii ale învăţării eficiente include:
 Principiul învăţării în stiluri diferite şi ritmuri diferite.

 Se va conştientiza că fiecare elev este o individualitate, fiecare are stilul 
şi ritmul său de învăţare, de care trebuie să se ţină cont, inclusiv, în 
procesul educaţional formal. 

 Stilurile de învăţare cele mai des întâlnite sunt: a) tipul auditiv – elevii 
aparţinând acestui tip învaţă mai bine ascultând sau citind cu voce 
tare; b) tipul comunicativ – elevii învaţă mai bine conversând; c) ti-
pul acţional – elevii învaţă mai bine făcând ceva, acţionând, elaborând 
conspecte, schiţe, proiecte etc.; d) tipul vizual – elevii au dezvoltată 
memoria vizuală şi reţin mai bine imaginile, schiţele, schemele, grafi-
cele etc.; e) tipul abstract – elevii reţin cu uşurinţă rapoarte, procente, 
numere de telefon; f) tipul verbal – elevii reţin mai bine ideile, principi-
ile, legile, explicaţiile verbale etc.; g) tipul reproductiv – elevii reproduc 
cu mare uşurinţă cele învăţate [2, p. 13].

 Principiul învăţării axate pe investigaţii continue, efort şi autodisci-
plină.

 Fără un efort depus de către elev, fără respectarea unei autodiscipli-
ne şi realizarea unor investigaţii continue învăţarea devine dificilă şi 
neeficientă.

 Principiul formării şi dezvoltării prin învăţare a competenţelor per-
sonale. 

 Învăţarea dezvoltă aptitudini, capacităţi, abilităţi, formează valori şi 
atitudini şi contribuie la însuşirea de cunoştinţe. Toate acestea în final 
contribuie la formarea şi, apoi, la dezvoltarea competenţelor, necesare 
pentru dezvoltarea personală, continuarea studiilor, încadrarea profe-
sională şi socială.

 Principiul învăţării prin studiu individual şi prin activităţi de grup.
 Pedagogia modernă a demonstrat că învăţarea eficientă poate fi reali-

zată prin studiu individual şi prin activităţi în grupuri mici. Din aceas-
tă perspectiva tehnologia didactică modernă pune accent în procesul 
educaţional pe activităţi de grup, în echipe sau în perechi. 

 Principiul învăţării conştiente şi active.
 Acest principiu atenţionează asupra faptului că atunci când elevul nu 

înţelege ce învaţă, activismul acestuia descreşte şi, în final, el abando-
nează învăţarea materiei respective. În acest context în cadrul activită-
ţilor educaţionale cadrul didactic trebuie să fie foarte atent la aspectul 
conştientizării de către elevi a celor studiate.
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 Principiul învăţării prin acţiune.
 Acest principiu rezultă din Crezul învăţării active, expus mai sus.

 Principiul motivaţiei învăţării.
 Interesul şi motivaţia elevului influenţează enorm învăţarea. Ar fi ideal 

în educaţie să se ţină cont de aceşti factori.
 Principiul acordării asistenţei didactice în procesul învăţării.

 Elevul, în procesul formării personalităţii, are nevoie de ajutorul ma-
turilor, colegilor, prietenilor etc. În acest context, eficienţa învăţării e 
în funcţie şi de eficienţa asistenţei didactice, acordate în momentul 
oportun. Tehnologiile informaţionale moderne, inclusiv educaţia on-
line, poate contribui eficient la realizarea acestui principiu.

 Principiul obţinerii succesului prin învăţarea eficientă.
 Realizând o învăţare eficientă elevul se va asigura cu succesul cores-

punzător în cadrul evaluărilor.
 Principiul învăţării pe parcursul întregii vieţi.

 Elevul trebuie să conştientizeze că învăţarea este un proces continuu, 
care nu finisează în momentul absolvirii şcolii, ci derulează pe parcur-
sul întregii vieţi. Adică, el trebuie să fie pregătit să înveţe continuu pen-
tru a obţine succese în viaţă, pentru a se realiza personal şi profesional.

Un şir de factori (interni, externi, obiectivi, subiectivi etc.) influenţează în-
văţarea eficientă:

I. Factorii familiali
– Rezultatele şcolare finale obţinute de elev, învăţarea în ansamblu, 

depind şi de atitudinea în familie faţă de şcoală şi ştiinţă. 
II. Factorii ereditari

– În acest context cel mai adecvat este proverbul „Surcica nu sare 
departe de trunchi!”.

III. Factori personali
– Motivaţia şi interesul fiecărui elev pentru fiecare disciplină şco-

lară contribuie la obţinerea rezultatelor respective şi la realizarea 
unui proces de învăţare adecvat. 

– Cadrul didactic, la disciplina pe care o predă, ar trebui să cunoas-
că aspectele motivaţionale ale elevilor săi, pentru a le dezvolta şi 
activa respectiv.

– Planificarea adecvată a timpului pentru învăţare.
IV. Factorii educaţionali

– Atitudinea colectivului clasei privind învăţarea influenţează şi ati-
tudinea personală a fiecărui elev faţă de învăţare.

– Profesionalismul cadrului didactic joacă un rol determinant în re-
alizarea unei învăţări eficiente şi formarea competenţei de a învă-
ţa să înveţe la elevi.

– Realizarea unei învăţări eficiente e în funcţie şi de managementul 
educaţional prestat în instituţia educaţională.
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V. Factorii ce favorizează şi declanşează oboseala şi surmenajul
– Suprasolicitarea informaţională nu favorizează învăţarea eficien-

tă. Oboseala şi surmenajul duce la formarea atitudinii nefavorabi-
le privind învăţarea.

– Reglementarea volumului de sarcini propuse spre realizare atât în 
cadrul lecţiilor, cât şi privind temele pentru acasă este o condiţie 
necesară referitoare la învăţarea cu plăcere şi realizarea unei învă-
ţări eficiente.

VI. Factorii economici/financiari
– Posibilităţile financiare reduse a familiei poate crea probleme în 

realizarea unei învăţări eficiente de către copil.
– Asigurarea financiară insuficientă a instituţiei educaţionale nu 

permite realizarea unui proces educaţional de calitate, deci influ-
enţează direct asupra rezultatelor învăţării.

– Învăţământul online, realizat recent în Republica Moldova, a evi-
denţiat multe probleme privind asigurarea instituţiilor educaţio-
nale, a cadrelor didactice şi a elevilor cu mijloacele de învăţământ 
adecvate.

– Şi alimentaţia adecvată a copilului în instituţia educaţională şi 
acasă contribuie la realizarea unei învăţări eficiente.

VII. Factorii sociali/politici
– Atitudinea, de ansamblu, a societăţii faţă de şcoală, faţă de educa-

ţie şi ştiinţă influenţează formarea atitudinii fiecărui elev faţă de 
învăţare.

Desigur, cei ce învaţă trebuie învăţaţi cum să înveţe. O competenţă trans-
versală primordială pentru educaţie, determinată de Codul Educaţiei, este 
Competenţa de a învăţa să înveţi [1, p. 6].

Pentru a forma această competenţă e necesar, inclusiv, de respectat prin-
cipiile învăţării eficiente şi de ţinut cont de factorii ce influenţează rezultatele 
învăţării. E necesar de elaborat reguli şi tehnologii concrete recomandate elevi-
lor şi cadrelor didactice privind realizarea unei învăţări eficiente.

Bibliografie:
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Abstract: This paper contains some ideas and concerns regarding the education 
reform decisions. The purpose of this article is to provoke discussions within aca-
demia, politics, schooling etc. with the hope that these will be done scientific, im-
partial and productive arguments.

Introducere
Înainte de a stabili cadrul referenţial de dezbatere a caracteristicile nevo-

ilor adoptării unei reforme pentru un sistem de învăţământ, în general, sau 
pentru „curriculumului de matematică” de la oricare nivel al acestui sistem, în 
particular, încercăm să precizăm care ar putea fi „originea”1 sistemului de re-
ferinţă în care vom proiecta pe diferite direcţii,ortogonale2 sau nu, ale acestuia 
conceptul de reformă. 

Dacă pornim de la cea mai uzuală semantică a conceptului de reformă, în 
oricare domeniu de activitate al societăţii umane,care înseamnă „transforma-
re, reorganizare într-un domeniu (politic, economic, social, cultural, ştiinţific, 
educaţional etc.), cu caracter limitat sau de structură ... în vederea schimbării 
în bine ...” [9], atunci trebuie să stabilim cu foarte mare atenţie cauzele care im-
pun o reformă. Mai mult, pornind de la cauze, trebuie să stabilim dacă ceea ce 
se hotărăşte să se schimbe va îmbunătăţi starea „sistemului dinamic”3 pe care 
dorim să-l reformăm. Cu alte cuvinte, ar trebui să avem suficientă cunoaştere a 
acestuia, adică să ştim legile care-i guvernează dinamica sa în interacţiune cu 
mediul proxim în care acesta există, apoi să transpunem cunoaşterea sistemu-
lui în limbaj matematic şi informatic care să conducă la elaborarea proceduri-
lor şi metodologiilor pentru aplicarea schimbărilor etc.

De-a lungul istoriei omenirii s-au „produs” mari şi importante schimbări 
spre progres ale unor domenii de activitate fără măcar să se ştie că se face o 

1 În acest context, semantica cuvântului „originea” trebuie înţeleasă în sens matematic, ca punc-
tul de referinţă al unui sistem cartezian n-dimensional, cu n>3.

2 În sensul „filosofiei” de descompunere, geometrică (Cartan), funcţională (Fourier, Laplace) etc. 
a unui obiect de interes, în cazul nostru „reforma”.

3 Conceptul de „sistem dinamic” este comun fizicii, matematicii, biologiei, medicinii, ştiinţelor 
sociale etc. şi, în consecinţă,domeniului conceptual educaţiei.
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„reformă” a acestora. Lucrurile au avut un parcurs firesc, mai lin sau mai agi-
tat, dar aşa erau vremurile de demult: multe duşmănii, multe războaie, multă 
incultură a unor mari mase de oameni etc. Însă, atitudinile din societate, acţi-
unile, lucrările, realizările etc. ale unor personalităţi din vremea respectivă au 
influenţat direcţia de schimbare a unui domeniu de activitate pentru un viitor 
apropiat sau mai îndepărtat, iar acestea au dus în mod implicit, de cele mai 
multe ori4, la evoluţia spre bine a societăţii umane. Nu este cazul să dezvoltăm 
raportul dialectic dintre societate şi educaţie, care este o axiomă a dinamicii 
societăţii umane. Astfel, presupunem, toţi cei care se consideră că aparţin me-
diului academic sunt de acord că schimbările din educaţie ar trebui să se baze-
ze numai pe dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice a Universului, indiferent cum îl 
definim pe acesta prin cunoaşterea noastră de la acest moment.

Un exemplu de o simplă „reacţie în lanţ” a unor cauze de genul anterior 
amintite, este Archimede şi Descartes, care sunt legaţi prin continuitatea dez-
voltării societăţii umane datorită contribuţiilor lor ştiinţifice, care au schimbat 
în bine societatea umană, în general, cunoaşterea şi educaţia, în particular. 
Unul dintre celebrele citate ale lui Archimede, considerat primul mare mate-
matician şi fizician al omenirii, este legat atât de fizică (banala pârghie de astăzi 
...) cât şi de mişcarea corpurilor cereşti pe care încerca s-o descifreze şi s-o scrie 
în relaţii matematice: „Dă-mi un fulcrum5 şi o pârghie6 şi un loc ferm7 în care să 
stau, şi singur pot să mişc lumea”. Peste secole, Descartes găseşte prin filosofia 
sa că această afirmaţie a lui Arhimede este „o credinţă”, dar că afirmaţia „Eu 
sunt, exist, este neapărat adevărată de fiecare dată când o pronunţ sau o concep 
mental” [3].

Despre reforma curriculumului de matematică
Cel puţin, în sistemul de învăţământ românesc au avut loc, au loc şi, proba-

bil, vor mai avea loc reforme ale acestuia. Unele dintre ele s-au datorat evoluţiei 
istorice ale ţării [10], mica unire, marea unire, apoi războiul, ocupaţia în toate 
sensurile şi „reformele” sociale cu alte principii, apoi o „restauraţie” făcută de 
partidul comunist a sistemului de învăţământ naţional fundamentat de Spiru 
Haret şi continuat de multe alte personalităţi ştiinţifice, culturale şi politice ro-
mâneşti ... A urmat o „eliberare democratică” după anii 90, de când sistemul 
de învăţământ românesc adoptă reforme după reforme, încercând să se ia ba 
după un model sau altul, să îndeplinească recomandările europene, să supra-
vieţuiască evaluărilor proiectelor OECD-ului etc. Cel puţin până la începutul 
anilor 2000, disciplina matematica din ciclurile superioare, gimnaziu şi liceu, 
nu a fost supusă unor mari reforme, cu excepţia disputelor de pe marginea 
„manualului unic sau nu”. În ceea ce priveşte matematica pentru ciclul primar 
4 Exceptăm cazurile de schimbări politice care au dus la dictaturi, războaie etc.
5 Punct fix, punct pivotant etc. în care se poate sprijini unul din capetele unei pârghii.
6 Unul dintre primele instrumente, scule etc. ale omului, care au fost studiate sistematic, putem 

spune ştiinţific, de către Arhimede. Orice tratat de fizică raţională începe cu studiul şi clasifică-
rile pârghiilor etc.

7 În sensul altui punct fix din care se poate acţiona pârghia.
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şi matematica pentru educaţia timpurie, dezbaterile în „noua filosofie” asupra 
elevului de vârstă mică au condus la mari transformări ale conţinuturilor de 
matematică, chipurile prea încărcate, şi ale modului „funy” de preda matema-
tica, elevii învăţând după manuale care mai de care mai colorate şi mai pline de 
„animăluţe”, „buburuze”, „floricele” etc. şi fiind evaluaţi prin abilităţi de tipul: 
„coloraţi...”. Ce să mai zicem? Asta-i moda, aşa dansăm!

Între timp, în cadrul aplicării teoriei curriculumului s-au vehiculat trei va-
riante de paradigme: centrarea pe elev, centrarea pe conţinuturile de învăţat şi 
centrarea pe formarea profesorului. Fiecare în parte are avantaje şi dezavanta-
je. Niciuna dintre ele nu este perfectă sau exhaustivă, dar în cadrul paradigmei 
holistice, toate cele trei sunt interdependente şi niciuna nu este mai importantă 
decât cealaltă. După părerea noastră, celebrul triunghi didactic este izomorf 
cu triunghiul celor trei paradigme curriculare şi aceasta se poate demonstra 
chiar în cadrul pedagogiei, prin celebrele întrebări: Cine predă? Cui predă? Ce-i 
predă? De ce îi predă?. De altfel, dacă citim lucrarea lui Sorin Cristea [2] în altă 
cheie, atunci înţelegem că această idee există de mai multă vreme în cadrul 
câmpului educaţional, chiar de la Comenius care a fost un real reformator al 
educaţiei din vremea sa şi ale cărei rezultate au avut efecte benefice pentru dez-
voltarea societăţii umane la nivel global, am putea zice.

Matematica are propria sa dinamică de dezvoltare, ca ştiinţă de sine stătă-
toare, ca limbaj de comunicare şi cunoaştere ştiinţifică a Universului,cu aplica-
ţii în lumea reală etc. Istoria matematicii, care este ramură a matematicii, pune 
în evidenţă că în diferite locuri şi diferite perioade de timp, s-a obţinut acelaşi 
obiect matematic din raţiuni şi nevoi diferite. Exemplu celebru fiind calculul 
diferenţial şi integral ca rezultat al cercetărilor lui Newton şi Leibniz, ultimul 
murind cu „acuza” că a plagiat pe primul, iar adevărul a fost restabilit abia la o 
sută de ani demonstrând-se că ideile de la care pornise Leibniz nu coincideau 
cu cele ale lui Newton. Este o poveste reală din care societatea contemporană 
nu a învăţat nimic, din păcate. Matematica, a fost de la începuturile civilizaţiei 
umane folosită ca instrument de cunoaştere şi o regăsim, să zicem, ca discipli-
nă în educaţia copiilor familiilor „bogate şi conducătoare” din acele vremuri. Să 
nu uităm că în cele şapte arte frumoase, curriculumul de aur al Greciei antice, 
matematica era împletită cu gramatica, logica, muzica, mişcarea etc. Nu trebu-
ie şi nici nu ne propunem să fim avocaţii matematicii, dar trebuie să spunem, 
căci avem această datorie, că renunţarea la educaţia ştiinţifică şi de matematică 
a generaţiilor viitoare de elevi pe motiv că nu mai este necesar, că avem compu-
terul şi internetul, că vom avea inteligenţa artificială înglobată în „smartphone” 
care ne va rezolva totul etc. este o mare „gogomănie” şi, în acelaşi timp, o mare 
greşeală pentru societatea umană. Din păcate, la nivelul preşcolar nu trebu-
ie „să stresăm copilul cu lucruri serioase”, la nivelul ciclului primar trebuie să 
renunţăm la conţinuturile de matematică pe care învăţătoarea nu le-a înţeles 
şi nici nu i-au trebuit ca să devină învăţătoare, la ciclul gimnazial trebuie să 
renunţăm la ştiinţe, matematică, educaţie muzicală etc. ca să ne ocupăm de 
consilierea elevilor pentru viaţă... La liceu ce să mai vorbim că este prea târziu, 
iar la nivel universitar avem locuri disponibile, neocupate la ştiinţe, matemati-
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că etc. pentru că numărul tinerilor care vor să urmeze aceste specializări este 
din ce în ce mai mic. Este una dintre problemele importante de la nivel mon-
dial care se dezbate în prezent aproape peste tot. Ce ne mai trebuie să învăţăm 
matematică la inginerie devreme ce fişa viitoarelor noastre „joburi” în marile 
„multinaţionale” constă numai să ştim să folosim câteva aplicaţii informatice 
performante pentru proiectare, optimizare, concepţie etc. completând o bază 
de date şi „şefului” îi transmitem rezultatele prelucrate de acestea şi se descur-
că el mai departe. 

Pe de altă parte, experimentul cu aşa-zisa matematică modernă de tipul 
Frédérique şi George Papy, care a avut loc în sistemul de învăţământ matematic 
francez, în anii 60-63, s-a făcut în urma unor colaborări cu centre de cercetări şi 
prin grupuri de lucru interdisciplinare (IMACS, 2012) [5]. În anii ̕70 când se bă-
tea moneda pe reforma de modernizare a învăţământului de matematică, Hans 
Freudhental a fost unul dintre oponenţii de seamă ai reformei pentru o mate-
matică modernă. Acesta a rezumat magistral prin sintagma „matematica cea 
de toate zilele” care trebuie abordată încă de nivelul ciclului preşcolar pentru o 
bună educaţie de matematică a elevului şi care să-i folosească pe tot parcursul 
vieţii sale, indiferent de profesia, meseria, activitatea din fişa „jobului” pe care o 
va avea. Nu există matematică veche sau matematică modernă. Există doar ma-
tematica care se reformulează din ce în ce mai clar şi mai unitar prin cercetările 
şi construcţii deductive şi inductive ale unor obiecte în spaţiul ideatic, în sensul 
filosofiei lui Platon, cu care se descrie cât se poate de mult realitatea lumii în 
care trăim, în sensul filosofiei lui Aristotel.

Natura omului, ca fiinţă raţională şi afectivă, nu s-a schimbat încă, iar con-
cluziile pe care trebuie să le tragem pentru educaţia de matematică ar trebui 
să derive în mod firesc din istoria acesteia. Ce s-a schimbat cu adevărat este 
mecanismul de structurare al societăţii moderne prin fenomenul de globalizare 
tot mai agresiv. Nu numai dezvoltarea tehnologiilor IT sunt cauza, ci şi şabloni-
zarea (J.M. Smitha şi Ph.E. Kovacsb) [8], industrializarea(A. Bernier) [1], comer-
cializarea educaţiei care conduc la mari anomali pentru proiectarea corectă a 
curriculumului de matematică în şcoală, dar nu numai al acestuia. Am ajuns ca 
la nivelul educaţiei să vorbim de management, de clienţii şcolii,de marketing 
educaţional, de finanţarea sistemului de învăţământ pe criterii economice ca şi 
o „uzină” care produce nu ştiu ce produse care se vând pe o piaţă oarecare. Da 
„şcoala” trebuie legată de nevoile şi aşteptările societăţii, dar şi şcoala este însă 
este o importantă secvenţă socială. Însă, nu trebuie să existe un raport de sub-
ordonare al şcolii faţă de unele nevoi ale unor subsisteme de putere financiare, 
economice, politice etc. Raportul între şcoală şi societate este sau ar trebui să 
fie unul de tip dialectic ca între două subsisteme ale aceluiaşi „întreg” – umani-
tatea de pe Terra.
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Despre reforma planului de formare iniţială pentru profesorii  
de matematică şi nu numai
Întrebarea retorică a programului PISA, „ ... îşi pregăteşte şcoala pe elevii 

săi astfel încât aceştia să fie în stare să facă faţă marilor schimbări şi provo-
cări ale viitorului?” a căpătat în ultima vreme nu numai importanţă, dar şi alte 
conotaţii în contextul „industrializării” educaţiei (A. Bernier) [1], atât în învă-
ţământul preuniversitar, dar mai ales în cel universitar pentru nivelul de licen-
ţă, masterat etc., pentru formarea continuă atât profesională, cât şi cea pentru 
toată viaţă. Nu şcoala, dacă ne referim numai la nivelul preuniversitar, este de 
vină că nu-şi poate pregăti bine elevii, ci şi nivelul universitar trebuie analizat 
pentru că acesta asigură pregătirea profesorilor. Aceştia ar trebui să-şi pună în-
trebarea dacă sunt în stare să asigure o bună educaţie, formare, instruire pentru 
viitor pentru elevi lor după ce au parcurs un plan de formare în această direcţie. 
Aceasta este o problemă la nivel mondial, dar în special în ţările pe sisteme edu-
caţionale private (P.H. Hinchey şi Cadiero-Kaplan) [4].

Primul exemplu este traiectoria de formare a profesorilor de matematică 
pentru ciclul gimnazial şi cel liceal. Până la convenţia de la Bologna, un absol-
vent de facultate de matematică, care avea şi modulul psihopedagogic, dacă 
dorea şi/sau dacă avea noroc, devenea profesor de matematică. Nu intrăm în 
multe amănunte, dar în esenţă, predarea–învăţarea–evaluarea la disciplina ma-
tematică o aplicau după „standardele” să aibă cât mai mulţi elevi care să parti-
cipe la concursuri, olimpiade etc. de matematică şi să obţină cât mai bune re-
zultate. Era o „paradigmă”, pe care în mod ascuns încă o regăsim în criteriile de 
apreciere ale profesorilor de matematică la eşalonul superior, adică la nivelul 
inspectoratelor şcolare judeţene pentru diverse dosare de evaluare, promovare, 
transferuri etc. Profesorul de matematică de acest tip avea cel puţin credinţa că 
el este „un adevărat matematician” şi că îşi formează elevii după calea pe care 
a urmat-o el în învăţarea matematicii, fără să dea prea multă atenţie didacticii 
matematicii, ca ramură a matematicii. A existat, cel puţin în România, începând 
cu anii ’60 până în prin 1998, institutele pedagogice sau IP3-ul care formau pro-
fesorii de gimnaziu pentru matematică, fizică, biologie etc. În acea perioadă s-a 
experimentat şi formarea profesorilor cu dublă specializare, matematică-fizică, 
chimie-biologie etc. A fost una dintre cele mai fructuoase perioade ale învă-
ţământului gimnazial din România. Şi la profesorii de liceu aveam dubla spe-
cializare, matematică-informatică, matematică fizică, română-franceză etc., 
dar nu exista un plan de formare anume conceput pentru profesia de profesor. 
De altfel, în registrul ocupaţiilor din România nu există profesia de profesor, ci 
numai ocupaţiile de educatoare şi de învăţător. Interesant, dar adevărat! După 
convenţia de la Bologna,nu au mai fost acceptate formările pentru două speci-
alizări, iar planul de formare la matematică, informatică, fizică s-a micşorat cu 
un an, dar s-au adăugat doi ani la masterat, iar acum se discută despre maste-
ratul didactic. Este aceasta o reformă a învăţământului? Ce s-a câştigat? Greu de 
răspuns! În ceea ce priveşte reformele pentru planul de formare iniţială pentru 
educatoare şi învăţători, de la cel de institutori, care avea, în principal, cursuri 
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pentru didacticele disciplinelor şi activităţilor instructiv-educative corespun-
zătoare curriculumului pentru ciclul primar şi preşcolar, s-a „adaptat” prin re-
forma nouă a educaţiei după 2011, la un plan care în proporţie covârşitoare 
este format din pedagogie, didactică generală, teoria instruirii, teoria curricu-
lumului, psihologie generală şi particulară etc. Esenţa activităţii de bază la cla-
să a educatoarei şi a învăţătorului nu se prea mai regăsesc în această formare 
iniţială. Este bine? Este rău? Elevii noştri vor fi în stare să facă faţă provocările 
viitorului? Se va schimba Universul după dorinţa noastră?...

Concluzii
În general când ne referim la complexitatea procesului de educaţie ca şi 

câmp de interacţiuni,văzut ca relaţii între fiinţe umane sau între instituţii, ca 
subsisteme ale unui stat sau uniune de state, nu putem decela cu uşurinţă con-
tribuţiile uneia sau a mai multor variabile independente, convenţional stabilite 
într-o teorie sau alta (B.N. Nicolescu şi T.C. Petrescu) [7]. Nu contează cine a 
spus „daţi-mi pe mână sistemul de învăţământ şi voi schimba faţa Europei” 
dar această afirmaţie este în acelaşi timp un adevăr, căci prin educaţie poţi 
obţine progresul, bunăstarea, extinderea cunoaşterii etc., dar, în acelaşi timp 
este şi periculoasă, căci sensul schimbării este dependent de cine mânuieşte 
„pârghia”. Da! Folosirea „pârghiei”, în sensul lui Archimede, fără să stăm să 
analizăm existenţa noastră în Univers, în sensul lui Descartes8, a reprezentat şi 
reprezintă unul dintre pericolele de eşec ale reformelor în educaţie, din toate 
timpurile.
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EXPERIENŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE DE 
ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ LA DISCIPLINA FIZICĂ

Viorel BOCANCEA  
dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat din Tiraspol

Abstract: The examination of the learning experiences during the physics course 
represents a necessity for the developement of this subject in conformity with the 
new social issues. This article relates to the domain of the physics teachers and di-
dactitions. There are mentioned the important aspects that have not been reflected 
yet in speciality magazines (didactics of physics), teachers’ republican conference 
publications (didactics of physics section), sessions of the Republican methodolo-
gical seminar of the physics teachers

În plan naţional, experienţele de învăţare eficientă a fizicii sunt reflectate în 
publicaţiile cadrelor didactice din reviste şi culegeri de articole la diferite foruri 
naţionale. Experienţele de învăţare eficientă a fizicii sunt promovate în cadrul 
şedinţelor Seminarului metodologic republican al profesorilor de fizică. Unica 
revistă în Republica Moldova, cu rubrica Didactica ştiinţelor este revista Fizica 
şi Tehnologiile moderne (categoria C). Examinând experienţa de învăţare efici-
entă din ultimii ani, reflectată în publicaţiile din această revistă, s-a constatat:

• majoritatea articolelor sunt consacrate studiului (deseori aprofundat) 
al conţinuturilor fizice (Exemple: Rezolvarea unor probleme de opti-
că geometrică folosind multiplicatorii Lagrange, [5] Metoda analogi-
ei optice ca factor esenţial de creştere al elementelor de vizibilitate în 
predarea principiilor mecanicii cuantice în instituţiile de învăţământ 
superior etc.). Unele articole sunt consacrate metodologiei utilizate în 
predarea fizicii (ex. Proiectul, o metodă modernă de învăţare a fizicii. 
Metode experimentale de studiu asupra forţelor. Formarea Profesori-
lor de Fizică cu Ajutorul Hărţilor Conceptuale Interdisciplinare) [1].

Printre conferinţele naţionale cu secţiunea Didactica fizicii este Conferinţa 
republicană a cadrelor didactice (trei ediţii, începând cu 2018), organizată la 
Universitatea de Stat din Tiraspol (Cu sediul la Chişinău). A fost examinată ex-
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perienţa de învăţare eficientă a fizicii, prezentată de cadrele didactice la această 
conferinţă [2], 3], [4]. În rezultatul acestei analize s-a constatat:

• Cele mai multe articole (circa 40%) sunt dedicate strategiilor şi me-
todelor didactice utilizate în predarea fizicii. În centrul atenţiei pro-
fesorilor (circa 30%) sunt tehnologiile avansate (utilizarea TIC-uli, 
robotica, laboratorul digital, soft-uri). Aspectele psihopedagogice ale 
predării fizicii (centrarea pe elev, motivarea acestuia, dezvoltarea cre-
ativităţii) sunt prezente în circa 20% din articole. Mai puţin se asociază 
cu învăţarea eficientă a fizicii conţinuturile fizicii (mai ales cele cu grad 
sporit de dificultate) (circa 10%).

Au fost examinate comunicările la şedinţele Seminarului metodologic re-
publican al profesorilor de fizică. În rezultatul acestei analize s-a constatat:

• Printre subiectele cu interes sporit (evidenţiate în cadrul sondajelor de 
opinie) sunt tehnologiile avansate (utilizarea tablei interactive, robo-
ţilor educaţionali, laboratorului digital, manualului digital, soft-urilor 
etc.) şi metodele didactice utilizate în predarea fizicii (proiectul, expe-
rimentul fizic şcolar, jocul didactic etc.). Se bucură de succes analiza 
conţinuturilor, în special rezolvarea problemelor (inclusiv a itemilor 
propuşi la BAC).

A fost examinată şi experienţa profesorilor de fizică, inclusiv a dlui Ciuva-
ga Victor, câştigător al concursului naţional Profesorul anului, ediţia 2009. Din 
lecţiile profesorului, prezentate pe Youtube, se observă interesul sporit faţă de 
tehnologiile moderne (tabla interactivă, simulările experimentelor fizice), dar 
şi faţă de rigoarea ştiinţifică a conţinuturilor.

În plan internaţional experienţele de învăţare eficientă a fizicii sunt reflec-
tate în publicaţiile cadrelor didactice în reviste şi culegeri de articole la diferite 
foruri internaţionale.

Examinând publicaţiile din revista „Evrika!” (România) şi „Физика в 
школе” (Federaţia Rusă), s-a constatat:

În aceste reviste sunt prezente diverse aspecte ale procesului de învăţă-
mânt la fizică. Accentul este plast pe diverse laturi ale învăţării eficiente: asigu-
rarea continuitîţii, stabilirea relaţiilor interdisciplinare, realizarea activităţilor 
extracurriculare, formarea conceptelor fizice, realizarea experimentelor la fizi-
că, rezolvarea problemelor fizice etc.

Analizând publicaţiile în revistele de specialitate (didactica fizicii), publi-
caţiile la conferinţele republicane a cadrelor didactice (secţiunea didactica fizi-
cii), tematica şedinţelor Seminarului metodologic republican al profesorilor de 
fizică şi experienţa celor mai experimentaţi profesori de fizică, se poate afirma 
că învăţarea eficientă a fizicii cel mai frecvent se asociază cu deschiderea spre 
învăţarea digitală în era tehnologizării. Mai rar, învîţarea eficientă a fizicii se 
asociază cu deschiderea spre învăţarea activă/creativă/constructivă în era edu-
caţiei pe parcursul întregii vieţi şi cu deschiderea spre formarea cadrului antre-
prenorial în era crizelor economice. La moment în predarea fizicii practic nu se 
regăsesc următoarele aspecte:

1. Deschiderea spre cadrul axiologic în era diminuării/ reactualizării va-
lorilor umane.
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2. Deschiderea spre formare/autoformare a personalităţii elevului în era 
dezvoltării durabile a resurselor umane. 

3. Deschiderea spre cadrul cultural/ interculturral/ multicultural în era 
globalizării şi internaţionalizării.

4. Deschiderea spre cadrul teleologic (finalităţi axate pe psihocentrism şi 
sociocentrism) în era constituirii societăţii a cunoaşterii.

Aceste aspecte, la moment, nu fac parte din domeniul de interes al cadrelor 
didactice şi specialiştilor din domeniul didacticii fizicii.
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Abstract: Cooperative learning is a form of collaborative learning in which stu-
dents work in groups to achieve common goals, each of which contributes to this in 
individual ways. The article presents concrete learning sequences with the applica-
tion of cooperative learning techniques to geography lessons. At the same time, the 
advantages and disadvantages of cooperative learning in the educational process.

Învăţarea prin cooperare este metoda prin care elevii organizaţi în grupuri 
mici lucrează împreună pentru a atinge scopuri comune, pentru a-şi îmbună-
tăţi performanţele proprii şi ale celorlalţi membrii ai grupului. Când elevii înva-



134

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

ţă prin cooperare, fiecare dintre ei are mai multe responsabilităţi ceea ce îl ajută 
să-şi îmbunătăţească performanţa proprie. 

Învăţarea prin cooperare este o metodă didactică bazată pe organizarea 
muncii colective, fondate pe complementaritate şi convergenţă teleologică, 
orientată spre asigurarea aspectului social al învăţării şi care vizează dezvolta-
rea deprinderilor de comunicare interpersonală şi a interacţiunilor dintre ele-
vilor [1, p. 319].

Învăţarea prin cooperare este reală dacă rezultatele fiecărui membru al 
grupului se regăsesc în performanţa grupului [4, p. 235].

Teoria învăţării prin cooperare se inspiră din teoria privind interdepen-
denţa socială, care apare atunci când oamenii au obiective comune şi când re-
zultatele fiecăruia influenţează acţiunile celorlalţi. Interacţiunea dintre oameni 
este, esenţială pentru supravieţuire. Învăţarea prin cooperare implică ipoteza 
că modul în care sunt planificate activităţile determină calitatea interacţiunii 
dintre elevi, rezultatele activităţilor fiind consecinţe ale interacţiunii. Unul din-
tre elementele principale care trebuie creat în clasă este interdependenţa pozi-
tivă sau cooperarea. Au susţinut această teorie şi practicile de învăţare echiva-
lente cercetătorii Kurt Lewin, Morton Deutsch, David şi Roger Johnson.

Şcoala reprezintă o instituţie unde elevii vin să achiziţioneze cunoştinţe şi 
să înveţe împreună. Dacă, până nu de mult, şcoala promova competiţia, încu-
rajând reuşita personală, la moment şi-a schimbat strategia şi abordează ideea 
cooperării prin: Simularea relaţionărilor dintre elevi; Efort sporit de către elev 
în procesul de învăţare; Generarea sentimentelor de acceptare şi simpatie; Dez-
voltarea abilităţilor de comunicare; Încurajarea comportamentelor de facilitare 
a succesului celorlalţi; Dezvoltarea gândirii critice. 

Profesorul era considerat principala sursă de informaţii pentru o anumită 
disciplină, dar acest rol al profesorului se reduce dramatic, el devenind un or-
ganizator, o călăuză a învăţării, oferind elevilor, veritabile „experienţe de învă-
ţare”. Deci, învăţarea prin cooperare presupune acţiuni conjugate ale mai mul-
tor persoane (elevi, profesori) în atingerea scopurilor comune prin influenţe de 
care beneficiază toţi cei implicaţi.

Învăţarea prin cooperare poate fi aplicată la toate etapele lecţiei din cadrul 
ERRE: Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie – Extindere. Elevul care gândeşte 
critic înseamnă că deţine cunoştinţe valoroase şi utile, propune opinii perso-
nale, acceptă că ideile proprii pot fi discutate cu cei din jurul său şi evaluate, 
participă activ şi poate colabora la obţinerea soluţiilor optime. 

La începutul activităţi, este firesc să se stabilească împreună cu elevii câte-
va reguli de lucrul în grup (recomandări şi sugestii), care vor fi afişate în clasă şi 
pe care elevii le pot completa, pe măsură ce experienţa de cooperare va creşte. 
Profesorul le explică clar elevilor sarcinile de lucru. Prezentarea regulilor s-ar 
putea face pe coloane sau scriindu-le în două culori: acţiunile care se permit – 
cu verde, cele care se interzic – cu roşu [2, p. 63].

Metode/tehnici de învăţare prin cooperare aplicate în cadrul lecţiilor de 
geografie. Mai jos voi prezenta două tehnici de cooperare la lecţiile de geogra-
fie, şi anume, Mozaicul şi Investigaţia de grup.
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Tehnica Mozaicului. Varianta I. – presupune implicarea minimă a profe-
sorului şi are multiple variaţii (Carusel, Zigzag, Puzzle, Jigsaw ş.a.), a cărei esen-
ţă este că fiecare elev devine expert într-o anumită secvenţă de text, pe care o 
predă colegilor săi, experţi în alte secvenţe. Mozaicul are câteva condiţii inva-
riabile, respectarea cărora este obligatorie. Există un text care trebuie studiat, 
accesibil tuturor elevilor. Elevii sunt împărţiţi în atâtea grupuri câte fragmen-
te aproximativ egale ca volum şi dificultate conţine textul. Se rezervă suficient 
timp pentru lucrul fiecărui elev în ambele grupuri: de experţi şi de bază. Pentru 
a se asigura că informaţia se transmite corect, profesorul va monitoriza preda-
rea şi va interveni acolo unde înaintarea este anevoioasă.

De exemplu, în clasa a V-a. la tema „Formele majore de relief continental: 
caracteristici generale, clasificarea după altitudine”: 1. Se constituie echipe cu 
un număr de elevi egal cu numărul de fragmente de text pregătite de către pro-
fesor (elevii numără de la 1 la ... 3 şi formează grupuri de bază, cu toate nume-
rele reprezentate). De exemplu: Grupul I. Munţii. Grupul II. Podişurile. Gru-
pul III. Câmpiile. Elevii cu acelaşi număr se întrunesc în grupurile de experţi, 
studiază fragmentul de text care le-a revenit şi discută asupra modului în care 
vor prezenta în grupul de bază acest fragment. Sarcina fiecărui elev este să în-
ţeleagă foarte bine materialul şi să structureze adecvat modalitatea de predare. 
Este important ca fiecare elev să înţeleagă că în grupul de bază nu va fi dublat 
de nimeni şi rămâne singurul responsabil de predarea unei porţiuni a textului 
sau de elucidarea unui subiect. Când grupurile de experţi şi-au încheiat lucrul, 
fiecare expert se întoarce la grupul său de bază şi predă porţiunea ce i-a revenit. 
În procesul predării, colegii îi adresează expertului întrebări de clarificare, dis-
cută şi elucidează toate nedumeririle. După ce a terminat de explicat, expertul 
formulează întrebări asupra subiectului, pentru a se convinge că informaţia a 
fost asimilată. La încheierea lucrului în grupurile de bază, profesorul estimea-
ză însuşirea subiectului şi calitatea muncii experţilor: prin evaluare reciprocă; 
prin interogare între grupurile de bază; printr-o probă de evaluare formativă 
(de exemplu, un test).

Tehnica Mozaicului. Varianta II. Mozaic II este o variantă a „mozaicului” 
anterior, cu deosebirea că activitatea didactică este mult mai dirijată. Este o 
metodă de învăţare prin cooperare ce poate fi utilizată în etapa lecţiei de Reali-
zare a sensului. Aceasta presupune că elevii se sprijină unii pe alţii în activitatea 
de învăţare. Metoda poate fi utilizată atunci când elevii citesc un text, ascultă o 
prezentare sau realizează o activitate de investigare în grup. Ca şi în prima vari-
antă, metoda mozaicului presupune formarea „grupurilor de experţi” şi a „gru-
purilor de bază”. Această metodă implică şi pregătirea fişelor de expert înainte 
de începerea lecţiei. Această tehnică are mai multe etape: 1.Constituireagrupu-
rilorde bază: formarea grupurilor de bază cu câte patru membri. 2. Activitate 
în grupurile de bază la Subiectul lecţiei: Germania. Clasa a XI-a. Fiecare elev va 
trebui să înveţe toată tema, dar va deveni expert într-una din părţile ei com-
ponente, pe care o va explica celorlalţi. Elevii citesc integral textul lecţiei timp 
de şapte minute. Fiecare membru al grupurilor primeşte câte o fişă de expert 
diferită de a colegului său, conform numărului pe care îl are. Aceste fişe cuprind 
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întrebări care îi vor ghida în lectura textului. Sunt pregătite separat patru mese 
pentru grupurile de experţi. 3. Activitate în grupurile de experţi: toţi elevii care 
au acelaşi număr al fişei de expert, ocupă loc la aceeaşi masă. Timp de şapte 
minute elevii discută întrebările şi stabilesc răspunsurile. În fiecare grup este 
ales câte un moderator al discuţiilor. În cadrul discuţiilor sunt respectate câte-
va reguli: toţi elevii participă la discuţii; grupul va fi de acord asupra sensului 
întrebării sau asupra a ceea ce li se cere membrilor acestuia să facă înainte de 
a răspunde; când nu li se pare clar ceea ce s-a spus, reformulează pentru a fi 
siguri că au înţeles. În timp ce grupurile lucrează, profesorul monitorizează ac-
tivitatea pentru a-i sprijini să se concentreze asupra sarcinii de lucru şi pentru 
a clarifica unele aspecte.

Exemplu de Fişă de expert: 
Fişa de expert – Populaţia Germaniei:
1. Prezentaţi caracteristicile de bază ale structurii populaţiei Germaniei;
2. Analizaţi problemele demografice cu care se confruntă populaţia Ger-

maniei;
3. Enumeraţi consecinţele imigraţiei asupra dinamicii şi structurii popu-

laţiei Germaniei.

Activitate în grupurile de bază. Elevii revin în grupurile de bază. Fiecare 
expert va prezenta în timp de patru minute ce a învăţat în grupul de experţi. 
Sarcina expertului nu este doar de a expune (raporta), ci şi de a pune întrebări 
şi de a răspunde la întrebări pentru a se asigura că toţi colegii din grupul de 
bază au înţeles şi au învăţat. Expertul va adresa colegilor întrebări care au fost 
discutate în grupul de experţi sau întrebări proprii. Evaluarea procesului. Cereţi 
fiecărui elev să scrie cu ce anume a contribuit la discuţie şi cum ar fi putut să se 
desfăşoare mai bine activitatea.

Aplicarea Mozaicului la lecţie are avantaje pentru elevi. Elevii sunt obli-
gaţi să descifreze singuri mesajele existente în text, să le organizeze întro formă 
accesibilă colegilor şi să le prezinte acestora. Elevii constată adevărul aserţiu-
nii „Cel mai bine învăţ atunci când „îl învăţ” pe altul”. Dialogul între elevi este 
foarte valoros deoarece dispare teama de a formula întrebări şi de a răspunde 
la ele. Chiar dacă unele răspunsuri sunt greşite, faptul că nu toţi colegii ascultă, 
scade din anxietatea celor timizi care încep să dobândească încredere în sine 
şi curaj. Învăţarea devine mai eficientă prin punerea de întrebări şi de răspun-
suri: „Învăţ mai bine când am un mentor exigent, care mă întreabă, dar îmi şi 
răspunde la întrebări”. Pentru dezvoltarea personalităţii elevului este valoroasă 
asumarea responsabilităţii individuale, dar şi a celei de grup. Elevii învaţă să 
colaboreze pentru ca toţi membrii grupului să reuşească să înveţe şi să realizeze 
obiectivele propuse de profesor. 

Tehnica Investigaţia în grup permite elevilor să facă mici investigaţii asu-
pra unor subiecte sugerate de către profesor şi le oferă oportunitatea de a influ-
enţa ceea ce învaţă şi cum învaţă. Când elevii încep o astfel de investigaţie, se 
împart în grupuri mai mari sau mai mici, formulează întrebări specifice, plani-
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fică şi conduc investigaţia pentru găsirea răspunsurilor, încearcă să găsească o 
metodă prin care să împărtăşească ceea ce au învăţat. 

Sarcina de lucru: Formaţi grupuri de câte patru elevi. Fiecare grup va inves-
tiga un aspect al dezvoltării economice a Japoniei. Aveţi la dispoziţie manualul, 
textul oferit de către profesor şi alte materiale pe care profesorul le distribuie 
în fiecare grup. Din fiecare grup un elev va trage biletul care conţine obiectul 
investigaţiei. Elevii au la dispoziţie zece minute. Subiectele propuse pentru a fi 
investigate sunt:

Grupul 1. Deduceţi modalităţile prin care îşi asigură Japonia resursele na-
turale de care are nevoie pentru dezvoltarea economiei?

Grupul 2. Deduceţi modalităţile prin care îşi asigură Japonia necesarul de 
produse alimentare?

Grupul 3. Identificaţi care a fost strategia de dezvoltare a economiei pe care 
a urmat-o Japonia după cel de-al doilea război mondial, strategie considerată 
model pentru multe state asiatice?

Grupul 4. Dereminaţi care caracteristici ale japonezilor au contribuit la 
dezvoltarea economică de-a dreptul miraculoasă a ţării?

Grupul 5. Stabiliţi care sunt schimbările actuale în strategia economică a 
Japoniei?

Activitate în grupuri. Cercetarea poate dura o parte din lecţie dar poate fi 
planificată pe o perioadă mai îndelungată de timp în dependenţă de scop. În 
timpul investigaţiei profesorul se va deplasa de la un grup la altul pentru a mo-
nitoriza şi ghida activităţile elevilor. Modul în care se organizează investigaţia 
este specifică fiecărui grup. Elevii realizează diferite acţiuni:

 analizează informaţiile, lecturează textul din manual, studiază diagra-
mele, hărţile şi discută pe baza acestora;

 solicită şi alte surse de informare din partea profesorului; 
 repartizează fiecărui membru al grupului anumite sarcini, care vor fi 

rezolvate într-un interval limitat de timp;
 redactează conţinutul care va fi prezentat în faţa clasei; acesta poate fi 

o reprezentare schematică, un tabel, un text scris, o hartă schematică 
etc. Prezentările trebuie să fie interesante şi să-i implice pe toţi mem-
brii grupului.

Activitate frontală. Fiecare grup prezintă rezultatul cercetării în faţa cla-
sei, timp de trei minute. Elevii îşi exprimă părerea despre rezultatele la care au 
ajuns colegii, adresează întrebări, elucidează anumite aspecte etc.

Investigaţia în grup permite elevilor să ia decizii, să planifice activitatea, 
să formuleze întrebări, să integreze idei, să împărtăşească cu alţii informaţii şi 
experienţe.

Prezentăm în continuarea avantajele şi dezavantajele învăţării prin coope-
rare.
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Tabelul 1. Avantajele şi dezavantajele învăţării prin cooperare
Avantaje Dezavantaje

− dezvoltă comportamentul colectiv;
− presupune consensul, acordul de păreri ca 

rezultat al cooperării eficace;
− stabilirea unui algoritm de lucru pentru fi-

ecare membru al grupului;
− dezvoltă un climat afectiv pozitiv;
− transformă elevul în subiect al învăţării;
− coparticipant la propria formare;
− angajează intens toate forţele psihice de 

cunoaştere;
− asigură elevului condiţii optime de a se 

afirma individual şi în echipă;
− dezvoltă gândirea critică;
− dezvoltă motivaţia pentru învăţare
− permit evaluarea propriei activităţi.

− consumă mult timp;
− dezavantajează elevii timizi;
− creează dificultăţi în implicarea tu-

turor elevilor (unii elevi monopoli-
zează activitatea);

− abateri de disciplină;
− scade ritmul de învăţare al elevilor 

dotaţi;
− prin dialog se consumă mult timp 

şi uneori ineficient;
− din cauza aptitudinilor diferite, un 

anumit număr de elevi nu partici-
pă suficient de activ la procesul de 
învăţare colectiv.

În concluzie, utilizarea într-un demers continuu a cooperării implică elevii 
într-un proces propriu de învăţare şi îi ajută să progreseze în propria cunoaşte-
re. Aplicarea învăţării prin cooperare solicită efort intelectual suplimentar atât 
din partea elevilor, cât şi din partea cadrului didactic care coordonează bunul 
mers al activităţii. În opoziţie cu metodologia tradiţională, pentru care elevul 
rămâne mai mult un simplu spectator, gata să recepteze pasiv ceea ce i se trans-
mite ori demonstrează, învăţarea prin cooperare are tendinţa sa facă din elev, 
un participant activ al propriului demers de învăţare pentru dezvoltarea gân-
dirii optime, a mobilizării funcţiilor intelectuale şi a energiilor emoţional-mo-
tivante.

Educaţia pentru viitor implică stăpânirea fundamentelor unei învăţări efi-
ciente. În atare context, învăţarea prin cooperare vine să contribuie la conecta-
rea educaţiei la realitatea socială şi astfel să ofere o nouă abordare a procesului 
de învăţare. 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of online services Learnin-
gApps, Google Classroom, Classtime, Padlet, Zoom, Classdojo, Liveworksheets, 
Wizer.me, H5P, Lino it for the possibility of creating a virtual classroom with tasks 
and recording learning outcomes in a virtual journal with evaluation. Conside-
ring the ease of joining the service, the ability of the teacher to score the number of 
points for a correctly completed assignment at his own discretion, as well as to save 
all products of student activities in the virtual journal, the online service Google 
Classroom is preferred. The results of the comparison of online services were pre-
sented and discussed with primary school teachers during a series of webinars on 
the educational platform ZMIST.OP.UA.

В 2020 году учебные заведения всех стран нашей планеты столкну-
лись с вызовом – невозможностью посещения учащимися школы в связи 
с пандемией Covid19. Учителя вынуждены были очень быстро перестро-
иться и организовать онлайн обучение школьников, что потребовало от 
них владения, хотя бы на минимальном уровне информационно-комму-
никационными технологиями (ИКТ). Очевидно, что современный чело-
век уже давно пребывает в двух мирах – физическом и виртуальном, но 
выполнение профессиональных функций требует от учителя не только 
минимальных ИКТ компетентностей, но и использования в профессио-
нальной деятельности цифровых инструментов для организации учеб-
ного процесса.

Использование в учебном процессе ИКТ является одним из условий 
повышения эффективности выполнения учителем трудовых функций, 
определенных стандартом на профессию „Учитель начальных классов 
заведения общего среднего образования” (Приказ Министерства соцпо-
литики Украины № 1143 от 10.08.2018) (1). В частности, для реализации 
трудовой функции, заключающейся в обеспечении и поддержке обуче-
ния, воспитания и развития учащихся в образовательной среде и семье, 
учитель может применить целый комплекс онлайн сервисов. А именно, 
для организации работы как в классе, так и в условиях дистанционного 
обучения во время карантина, учителю полезны онлайн сервисы, позво-
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ляющие создать виртуальный класс, в котором учащиеся могут не толь-
ко получать материалы для изучения нового и задания для использо-
вания изученного, а также отправлять продукты своей деятельности в 
различных формах, которые будут сохранены в виртуальном журнале, и 
оценены учителем не только бально, но и вербально.

В сети Интернет есть много сайтов различных онлайн сервисов, 
которые можно использовать при организации обучения в началь-
ной школе, например: LearningApps, Google Classroom, Classtime, Padlet, 
Zoom, Classdojo, Liveworksheets, Wizer.me, H5P, Lino it и др. Однако, каж-
дый из названных сервисов имеет свои особенности функционирования 
и содержит как и преимущества так и недостатки при использовании его 
в учебном процессе. Проанализировав данные онлайн сервисы на пред-
мет организации виртуального класса и фиксации учебных достижений 
в виртуальном журнале, мы пришли к выводу о том, что нет какого-то 
одного сервиса, который смог бы удовлетворить учителя в полной мере. 
Поэтому для организации учебного процесса учитель должен иметь 
представления о возможности каждого из них с тем, чтобы выбрать 
один или несколько онлайн сервисов для работы. Исходя из обозначен-
ной потребности, в мае – июле 2020 года нами были проведены две серии 
вебинаров о цифровых инструментах учителя. Видеозаписи вебинаров 
располагаются на платформе ZMIST.OP.UA (https://zmist.op.ua/courses/
internet-resursi-dlya-stvorennya-navchalnogo-ta-igrovogo-kontentu-z-mate
matiki/?fbclid=IwAR0H2I5dOIgdnXoU_bAMV889BHJIWylaby7JSP0Z8BqxPIO
6lfu1kaL7SA0 и https://zmist.op.ua/courses/interaktyvni-instrumenty-dlia-
stvorennia-navchalnogo-ta-igrovogo-kontenty/?fbclid=IwAR3kgPpQy8634eLs
DgBURe6xJluQd1n9KlRVJ3sBsRAWSDQ1E9PSmVi0fVY).

Целью курсов является ознакомление учителей с онлайн сервисами, 
которые они могут использовать при обучении младших школьников, в 
том числе и математике. Для того, чтобы выбрать онлайн сервис, кото-
рый поможет в организации обучения, учитель должен знать возмож-
ности каждого сервиса, его преимущества и недостатки в сравнении с 
другими онлайн сервисами.

Знакомя учителей с каждым сервисом мы касались вопроса возмож-
ности создания виртуального класса, способа включения в этот класс 
учащихся. Так же для организации дистанционного обучения не менее 
важен вопрос о наличии в каждом сервисе виртуального журнала с ре-
зультатами учебных достижений школьников. Проанализируем выде-
ленные нами для ознакомления учителей онлайн сервисы по этим двум 
критериям и представим результаты анализа от наиболее приоритетных 
с нашей точки зрения до менее приоритетных.

Google Classroom (https://classroom.google.com) является полно-
стью бесплатным онлайн сервисом и предоставляет возможности как 
создания виртуального класса, так и виртуального журнала. Перейти 
в сервис Google Classroom учителю не сложно при наличии почтового 
ящика gmail. Перейдя в собственном Google аккаунте к вкладке Google 
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Classroom, учитель может создать класс или учебный курс по предме-
ту. Этот класс/курс наполняется учебными материалами и заданиями, 
структурированными по темам. Следующим шагом является приглаше-
ние учеников к данному классу/курсу. Для этого достаточно во вклад-
ке „пользователи” добавить учащихся, зная их почтовый ящик gmail, 
созданный при помощи родителей. При внесении gmail адреса, Google 
распознает участника класса и отправляет ему приглашение на элек-
тронную почту. Таким образом, создание виртуального класса в Google 
Classroom не представляет проблем. Далее, информация об изменениях 
в Google Classroom будет сообщаться на электронную почту.

Созданный таким образом класс автоматически генерирует вирту-
альный журнал, в котором будут сохраняться все выполненные зада-
ния, отображающиеся в аккаунте ученика в виде списка. Ученик может 
отправить ответы в разных форматах – в виде текста, в виде рисунка, в 
виде фото, в виде видео; он может загрузить документ как со своего ком-
пьютера, так и с Google Disk. Выполненные учеником задания, учитель 
проверяет самостоятельно (кроме задач с тестом и тесты в Google Form) 
и оценивает, начисляя определенное количество баллов, также возмож-
на и вербальная оценка в виде текстового комментария. Все результаты 
оценивания сохраняются в журнале, учитель может скопировать их в 
Google Таблицы или скачать как файл (.csv). Заметим, что данный сер-
вис является бесплатным, но надо обращать внимание на то, что Google 
Classroom интегрируется с Google Disk. Ученические работы загружают-
ся на Google Disk учителя и занимают определенный объем памяти дис-
ка. Однако, есть форматы, которые не требуют много места – можно от-
правлять фото работы в виде Google-рисунка или в текстовом формате, 
или в виде ссылки на другой ресурс. 

Таким образом, Google Classroom является бесплатным сервисом, 
предоставляющим возможности создания виртуального класса с мате-
риалами и заданиями для учащихся и виртуального журнала с сохра-
ненными продуктами деятельности школьников, оцененными учителем 
баллами. Учитель, по своему усмотрению, может начислить любое ко-
личество баллов за правильно выполненное задание. Также сервис дает 
возможность отправить работу на доработку, написать комментарий к 
работе, который могут посмотреть и родители ученика.

ClassDojo (https://www.classdojo.com/) – это сервис, который также 
дает возможность создать виртуальный класс с журналом продуктов 
деятельности учащихся – портфолио достижений. Виртуальный класс 
ClassDojo интересен учащимся тем, что каждый школьник выбирает 
себе аватар – монстрика, который он может изменить по своему усмотре-
нию. Через виртуальный класс дети получают задания, а также матери-
алы к уроку в виде видео, фото и др. в Class Story. Ученики могут отправ-
лять выполненные задания только в одном из форматов – фото, видео, 
аудио, текст, рисунок, которые заранее определены учителем при соз-
дании задания. Заметим, что сервис дает возможность непосредственно 
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снять видео или записать аудио с использованием устройств компью-
тера ученика. Работы учащихся учитель оценивает „вручную”, насчи-
тывая за каждое задание от 1 до 5 Skill; сервис предоставляет возмож-
ность учителю прокомментировать выполненную работу в виде текста. 
Однако, ClassDojo не предоставляет виртуальный журнал в стандартном 
виде, хотя есть возможность загрузить все результаты на компьютер в 
формате Microsoft Excel (.csv) или в Google Таблицы. Следует заметить, 
что Google Таблица позволяет учителю просматривать журнал учебных 
достижений учащихся в привычной форме, а в формате Microsoft Excel 
(.csv) просматривать информацию неудобно. Детские работы сохраня-
ются в портфолио достижений, их можно еще раз просмотреть. Кроме 
того, в ClassDojo можно пригласить родителей всех учащихся и делиться 
с ними результатами обучения их детей.

Таким образом, ClassDojo является бесплатным сервисом, предо-
ставляющим возможности создания виртуального класса с материала-
ми и заданиями для учащихся, однако возможности виртуального жур-
нала несколько ограничены формой предоставления информации. По 
сравнению с Google Classroom виртуальный журнал ClassDojo не удобен. 
Так, в Google Classroom прямо в виртуальном журнале сохраняются про-
дукты деятельности учащихся и начисленные за них баллы, а в ClassDojo 
детские работы сохраняются в портфолио достижений и журнал инте-
грируется или в Microsoft Excel (.csv), или в Google Таблица. Учитель не 
может по своему усмотрению начислять баллы за каждое задание – он 
может присваивать только от 1 до 5 Skill. Сервис дает возможность при-
гласить в виртуальный класс родителей и сообщать им о успешности их 
ребенка. 

LearningApps (https://learningapps.org) – это онлайн сервис для соз-
дания интерактивных заданий и мгновенной их проверки. В данном 
сервисе можно создать виртуальный класс с журналом результатов. 
Учащиеся попадают в класс по ссылке и указывают сгенерированный 
учителем логин и пароль, и далее, сервис автоматически будет направ-
лять их в данный класс. В виртуальном классе отображаются картинки 
с заданиями, которые учащимся нужно выполнить. Выполненные зада-
ния оцениваются сервисом автоматически: выполнено/не выполнено, и 
результаты их выполнения сразу же отображаются в виртуальном жур-
нале – напротив фамилии ученика, в столбике, соответствующем опре-
деленному заданию. Если ученик выполнил задание правильно, то ячей-
ка таблицы будет закрашена зеленым цветом, если задание выполнено 
неправильно, – красным. Также, в виртуальном журнале отображается 
дата и время, затраченное школьником на выполнение данного задания. 
Учитель, нажав правой кнопкой мыши, на ячейку задания в виртуаль-
ном журнале, переходит непосредственно к результатам выполнения 
задания и может детально проанализировать ответы ученика. Если уче-
ник только открыл интерактивное упражнение, но его не выполнил, то 
данная задача в виртуальном журнале отображается знаком вопроса в 
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ячейке желтого цвета. Страницы электронного журнала учитель может 
сразу распечатать.

Таким образом, LearningApps является бесплатным сервисом, пре-
доставляющим возможности создания виртуального класса, напол-
ненного интерактивными заданиями, результаты выполнения которых 
– правильно/неправильно – мгновенно отображаются в виртуальном 
журнале. Неудобство этого сервиса, в контексте виртуального журнала, 
по сравнению с Google Classroom состоит в отсутствии бального оценива-
ния по усмотрению учителя. Для приобщения учащихся к виртуальному 
классу нужна регистрация в сервисе LearningApps, для приглашения в 
класс учитель отправляет ученикам ссылку на электронную почту или в 
соцсети. Со странички ученика его родители могут просматривать учеб-
ные достижения ребенка. 

Очень похож с LearningApps виртуальный журнал в сервисе Classtime. 
Classtime (https://www.classtime.com/) – это онлайн сервис для создания 
тестовых заданий, помогающий учителю в определении прогресса все-
го класса в реальном времени. Попасть в виртуальный класс учащиеся 
могут по ссылке, регистрация в сервисе Classtime не требуется. Так же, 
как и во всех рассмотренных сервисах, в виртуальном классе Classtime 
отображаются задания, которые нужно выполнить ученику. Сервис пре-
доставляет возможности создания как тестовых заданий, так и заданий 
с открытым ответом (шаблон „Текст”). Тестовые задания оцениваются 
автоматически и за правильное выполнение задания, в бесплатной вер-
сии Classtime, начисляется 1 балл, 0 – за неправильный ответ. Задания, 
созданные в шаблоне „Текст” учитель проверяет самостоятельно и на-
считывает 1 балл за правильный ответ. В виртуальном журнале, также 
как и в LearningApps, в строке с фамилией ученика, в столбике задания 
отображаются цветные ячейки. Если ученик правильно выполнил зада-
ние, то ячейка будет в зеленом цвете, неправильно – в красном. Сервис 
автоматически подсчитывает суммарное количество баллов, набран-
ных учеником при выполнении всех представленных заданий, а также 
предоставляет возможность анализа результатов выполнения заданий 
сессии классом, указывая общее количество учащихся, заданий и вари-
антов. Кроме этого, в отчете указывается процент учеников, выбравших 
определенный вариант ответа в конкретном тестовом задании. Резуль-
таты анализа, в бесплатной версии сервиса, можно загрузить только в 
pdf формате, а в платной версии – в виде таблицы Excel.

Таким образом, Classtime, имея как платную, так и бесплатную вер-
сии, предоставляет возможность создания виртуального класса, напол-
ненного заданиями как в тестовой форме („Викторина (один правиль-
ный ответ, несколько правильных ответов)», „Правда/неправда”)), так и 
заданиями со свободным ответом („Текст”). Результаты выполнения те-
стовых заданий оцениваются сервисом, а задания с текстовым ответом 
оцениваются учителем; 1 балл выставляется при условии правильного 
ответа или 0 баллов – неправильного (бесплатная версия). Все результа-
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ты отображаются в виртуальном журнале, однако неудобство этого сер-
виса по сравнению с Google Classroom состоит в отсутствии возможности 
начисления учителем произвольного количества баллов. 

Wizer.me (https://app.wizer.me/) – это сервис для создания рабочих 
листов, содержащих как учебную информацию, так и различные инте-
рактивные и не интерактивные задания. Сервис предоставляет возмож-
ность создания виртуального класса. Пригласить учащихся в виртуаль-
ный класс можно по ссылке, а также есть возможность его интеграции с 
виртуальным классом Google Classroom. При создании как интерактив-
ных заданий так и неинтерактивных, в шаблонах „Открытый вопрос” 
и „Рисуем”, в сервисе Wizer.me учитель самостоятельно начисляет ко-
личество баллов за правильно выполненное задание. На странице уче-
ника отображаются задания, которые ему нужно выполнить. После их 
выполнения, интерактивные задания оцениваются автоматически и на-
численные баллы мгновенно отображаются в журнале, а неинтерактив-
ные – проверяет учитель. Однако, в виртуальном журнале отображаются 
только суммарные результаты, которые можно интегрировать в Google 
Classroom.

Таким образом, Wizer.me, имея как платную, так и бесплатную вер-
сии, предоставляет возможность создания виртуального класса, напол-
ненного как интерактивными, так и не интерактивными заданиями. Ре-
зультаты выполнения интерактивных заданий оцениваются сервисом, 
а не интерактивные задания оцениваются учителем. При условии пра-
вильного выполнения заданий учитель начисляет количество баллов по 
своему усмотрению. Суммарные результаты отображаются в виртуаль-
ном журнале, что является крайне неудобным, однако есть возможность 
интеграции с виртуальным классом Google Classroom.

Следует заметить, что в онлайн сервисах Liveworksheets (https://www.
liveworksheets.com/), H5P (https://h5p.org/), Padlet, Lino it (http://linoit.
com/) нельзя создать виртуальный класс и виртуальный журнал подоб-
но рассмотренным выше сервисам. 

Приняв во внимание все преимущества и недостатки вышеупомя-
нутых сервисов в создании виртуального класса и электронных журна-
лов, для создания виртуального класса и журнала с результатами уче-
нических работ предлагаем выбрать в качестве базового сервис Google 
Classroom. Его достоинства: 1) полностью бесплатный; 2) возможность 
начисления произвольного количества баллов. Недостатком сервиса 
является то, что виртуальный журнал заполняет непосредственно учи-
тель, исходя из результатов проверки выполнения интерактивных за-
даний, интегрированных из других сервисов, или самостоятельной про-
верки не интерактивных заданий. Присоединение к Google Classroom не 
составляет трудностей при наличии почтового ящика gmail.
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Abstract: This article suggests some reflections on the future of education. So this 
future involves the individualization of learning according to the authentic skills 
of each student.

Astăzi, mai mult ca oricând toată lumea se confruntă cu provocări reale ale 
secolului XXI, care la rândul ei se schimbă foarte rapid. Dat fiind faptul că ne 
confruntăm cu un viitor destul de incert, acesta nu ocoleşte şi educaţia. Edu-
caţia a devenit o problemă globală, însă este inevitabil şi un proces local. Prin 
urmare, o nouă abordare în ce priveşte procesul educaţional, care să fie adap-
tat provocărilor actuale ar fi o soluţie. K. Robinson consideră, că provocarea 
nu este de a repara acest sistem, ci de a-l schimba; nu de a-l reforma, ci de a-l 
transforma [5]. 

Accentul pus pe programa academică diminuează formarea de tineri soci-
abili, fericiţi, liberi şi întreprinzători. Cantitatea de informaţie e mai mare ca ori-
când, care la rândul ei generează tineri pentru a repeta informaţii şi nu pentru a 
gândi. Are şcoala astăzi curricula ample, echilibrate şi dinamice, personalizate, 
axate pe nevoile copilului? Practica pedagogică demonstrează contrariul: su-
praîncărcată, irelevanţă practică a conţinuturilor, evaluări standardizate, elevi 
nemotivaţi şi stresaţi etc. Fiecare elev are o lume care aşteaptă să fie explorată. 
Există foarte mulţi factori care afectează performanţele elevilor în şcoală, cum 
ar fi: starea familiară, motivaţia, sărăcia, dezavantajele sociale, dotările şcolii, 
presiunea testelor şi a evaluărilor ş.a. Oricare ar fi motivele, cercetările şi ex-
perienţa practică au demonstrat că factorii critici care influenţează creşterea 
performanţelor elevilor pe toate planurile sunt motivaţia şi aşteptările elevilor 
de la ei înşişi, este de părere K. Robinson. Iar cea mai bună cale de a le dezvol-
ta constă în îmbunătăţirea calităţii predării, de curricula bogate şi echilibrate, 
precum şi de un sistem de evaluare încurajator şi informativ [5, p. 60]. 

Având în vedere că fiecare copil este unic, la fel şi talentele elevilor sunt 
individuale care iau diferite forme, iar acestea la rândul lor ar trebui să fie dez-
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voltate prin diverse mijloace. Pentru a fi benefică, educaţia trebuie să le stâr-
nească curiozitatea tuturor elevilor. Educaţia înseamnă extinderea orizonturi-
lor copiilor, dezvoltarea abilităţilor lor şi aprofundarea cunoştinţelor, cu alte 
cuvinte trebuie să fie personalizată [6]. Potrivit lui H. Gardner, autorul teoriei 
inteligenţelor multiple, şcoala trebuie să dezvolte multiplele tipuri de inteligen-
ţă ale copiilor, ajutându-i să obţină performanţe profesionale în domeniul care 
se potriveşte cel mai bine spectrului propriu de inteligenţe. În felul acesta copiii 
se simt mai implicaţi, mai competenţi şi deci mai dispuşi să contribuie într-un 
mod constructiv în societate [Apud 7]. Prin urmare, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor didactice se întemeiază pe unul din principiile didactice şi anume: 
principiul individualizării şi învăţării diferenţiate. Acest principiu reflectă 
necesitatea adaptării cunoştinţelor şi a strategiilor de formare la particularită-
ţile psihofizice ale fiecărui elev [2]. De asemenea, individualizarea îl determină 
pe profesor să cunoască interesele, nevoile şi aşteptările elevilor. 

Ideea care stă la baza individualizării învăţării este că între elevi există 
diferenţe în ceea ce priveşte structura lor cognitivă, modurile de învăţare şi 
adaptare, iar unicitatea indivizilor se referă şi la faptul că aceştia îşi construiesc 
propriile strategii de învăţare, parcursuri şi traiectorii particulare de instruire 
şi formare, consideră M. Bocoş [1, p. 155]. De aceeaşi părere este şi L. Vigotsky, 
precum, că individualitatea trebuie să existe, căci ea se află la baza identităţii 
personalităţii. Nu există omogenitate în procesul de învăţare şi în dezvoltarea 
copiilor [Apud 4]. Prin urmare, cadrul didactic în proiectarea demersului didac-
tic are sarcina de a diversifica şi utiliza metode activ-participative şi respectiv a 
unui material didactic adecvat fiecărui elev. Având în vedere că talentele indivi-
duale ale elevilor sunt diverse, respectiv şi mijloacele prin care aceste talente să 
fie dezvoltate ar trebui diversificate. 

P. Sahlberg, expert în privinţa sistemului educaţional finlandez, conclu-
zionează, că principala filosofie a sistemului de învăţământ finlandez este in-
dividualizarea învăţării pe măsura fiecărui elev în parte, utilizarea metodelor 
versatile, predarea cunoştinţelor şi deprinderilor complexe într-o varietate de 
feluri şi convingerea că oricine este în stare să înveţe orice dacă are la dispoziţie 
metoda şi materialele didactice potrivite [7,8].

Preocuparea pentru anumite discipline/materii presupune marginalizarea 
sistematică a celorlalte talente şi pasiuni ale elevilor. În felul acesta mulţi tineri 
nu descoperă la şcoală ceea ce sunt cu adevărat capabili să facă, iar în conse-
cinţă aceştia ar putea să eşueze în viitoarea carieră şi de ce nu, să influenţeze 
şi nivelul de trai. Prin urmare, o soluţie ar fi să-i ajutăm pe elevi să-şi dezvolte 
potenţialul, încât să-şi creeze o viaţă plină de satisfacţii. K. Robinson este de 
părerea, că pentru a evita producerea de rataţi şi câştigători, educaţia trebuie 
să le ofere tuturor elevilor aceleaşi oportunităţi de explorare a abilităţilor lor 
autentice şi de construire a celor mai bune variante ale vieţilor lor [5]. Este cu-
noscut deja, că într-un fel sau altul nucleul academic, adică disciplinele tipice 
acestuia sunt: matematica, limbile, ştiinţele şi ştiinţele sociale se află în vârful 
piramidei educaţionale. Pe când artele, educaţia fizică, educaţia vocaţională şi 
alte discipline practice nu sunt incluse în lista priorităţilor. Din aceste moti-
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ve şcoala/educaţia trebuie să ofere curricula bogate, având şi o paletă vastă de 
experienţe de învăţare, cu ajutorul cărora elevul să fie explorat. Bineînţeles, că 
nucleul academic (cunoştinţele) sau a şti sunt fundamentale în educaţie, însă 
aceasta trebuie să-i implice pe elevi şi într-o gamă largă de activităţi practice. 
Pentru că cunoaşterea reprezintă mai mult decât faptele, iar gândirea mai mult 
decât teoriile. Iar pentru ca şcoala să fie cu adevărat valoroasă, aceasta trebuie 
să fie atât practică, cât şi academică, susţine K. Robinson [6]. 

Referindu-ne la educaţia formală, ţine de menţionat, că procesul educaţio-
nal are un caracter cognitiv (de cunoaştere). Iar cunoaşterea ştiinţifică la rândul 
ei valorizează două trepte/nivele interdependente ale cunoaşterii: empiric-sen-
zorial şi teoretic-raţional. Astfel, relaţia strânsă între cunoaşterea senzorială şi 
cunoaşterea raţională poate fi explicată prin unitatea esenţă-fenomen – un 
principiu fundamental al cunoaşterii ştiinţifice (epistemologice) [2]. Iar progre-
sul cunoaşterii şcolare se bazează pe intercondiţionarea dintre cele două trepte 
ale cunoaşterii [1]. Mai mult decât atât, şcoala are nobila misiune de a dezvol-
ta personalitatea elevului prin realizarea diverselor activităţi de cunoaştere [3]. 
Or, personalitatea elevului se dezvoltă în dependenţă de finalităţile generale 
ale şcolii, care sunt recunoscute drept competenţe. Prin urmare, activităţile de 
cunoaştere: a şti, a şti să faci, a şti să fii şi a şti să devii determină formarea 
competenţelor, care la rândul lor aceste activităţi sunt fundamentale pentru o 
educaţie echilibrată. Mai mult decât atât, progresul uman, care se bazează pe 
necesităţile fundamentale de cunoaştere, determină cadrul didactic să fie în 
pas cu exigenţele apărute. Aşa dar, cultivarea activităţilor de cunoaştere şi for-
marea competenţelor implică diferite tipuri de activităţi şi abordări ale predării.

Toate sistemele educaţionale din lume se confruntă cu anumite dificultăţi, 
însă indiferent de deosebirile dintre ţări, care pe alocuri sunt destul de evidente, 
important este să învăţăm unii de la alţii. Şi dacă ne preocupă serios bunăstarea 
şi sănătatea copiilor noştri, atunci trebuie să ne modificăm aşteptările privind 
activităţile şcolare, este de părere P. Sahlberg [7]. 

Astăzi mai mult ca oricând, piaţa muncii solicită două priorităţi importan-
te: adaptabilitatea la schimbare şi creativitatea în generarea de idei noi. Aceste 
calităţi le lipsesc multor absolvenţi, iar educaţia standardizată poate strivi cre-
ativitatea şi inovaţia, exact acele calităţi de care depind economiile contem-
porane [5]. Unul din sistemele şcolare cu cea mai bună performanţă, conform 
ultimelor testări PISA, este Shanghai. Acesta de fapt nu se axează pe estimările 
PISA, ci pe principii educaţionale solide, care respectă principiie dezvoltării fi-
zice şi psihologice ale elevilor şi creează o bază solidă pentru dezvoltarea elevi-
lor pe tot parcursul vieţii [Apud 5]. 

Dincolo de cele expuse, mai există o faţetă a educaţiei – cea a inteligenţei. 
Psihoterapeutul şi educatorul A. Cury în studiile sale de cercetare, menţionează 
următoarele aspecte: nu educăm emoţia şi nu stimulăm dezvoltarea celor mai 
importante funcţii ale inteligenţei, cum ar fi: contemplarea frumosului, deprin-
derea de a gândi înainte de a acţiona, de a expune ideile (nu de a le impune), 
administrarea gândurilor, spiritul întreprinzător, îi informăm pe tineri – nu le 
formăm personalitatea [4]. Tot mai mulţi preadolescenţi şi adolescenţi sunt de-
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presivi, dezvoltă obsesii, au sindroame de panică, fobii, timiditate, agresivitate, 
anxietate etc. Potrivit lui A. Cury învăţarea depinde de înregistrarea zilnică în 
matricele memoriei, a mii de stimuli externi (vizuali, auditivi, tactili) şi interni 
(gânduri şi reacţii emoţionale) [Apud 4]. Aşadar, memoria, care este un proces 
psihic şi un factor cognitiv al învăţării şi al reuşitei şcolare, este importantă în 
recunoaşterea şi reproducerea senzaţiilor, sentimentelor, imaginilor, cunoş-
tinţelor etc. Prin urmare, educarea emoţiei este la fel de importantă precum 
formarea/dezvoltarea celorlalte aptitudini. Pregătim tineri să opereze cu pro-
bleme logice şi concrete, nu şi vreo pregătire pentru a trăi. Educarea emoţiilor 
devine o necesitate stringentă în formarea tinerilor bogaţi emoţional, protejaţi 
şi integraţi. Astfel, tinerii necesită o pregătire nu numai din punct de vedere 
academic, ci şi o pregătire emoţională şi psihologică.

Având în vedere, că viitorul şi viaţa tuturor depinde de o gamă foarte boga-
tă de abilităţi şi aptitudini practice, în concluzie optăm pentru o educaţie care 
să reflecte varietatea de talente ale elevilor. Iar cheia dezvoltării acestor talente 
constă în adaptarea unor curricula personalizate în funcţie de aptitudinile au-
tentice ale fiecărui elev.
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Abstract: The aim of our paper is to sound the alarm on the unnatural relationship 
between mathematics and Romanian mathematics education, by the lack of res-
ponsible involvement of mathematicians in mathematics education research and 
didactics of mathematics.

Introducere
Din totdeauna, matematica a reprezentat o activitate umană, desfăşurată, 

mai mult sau mai puţin în mod conştient, în rezolvarea de probleme „practi-
ce de zi cu zi”, ale unei persoane, ale unei colectivităţi mai mici sau mai mari 
etc., indiferent de tipul acestora, construcţii de imobile (piramide, fortăreţe, 
viaducte, nave, mori de vânt etc.), unelte, arme, mine pentru extragerea mine-
reurilor, reţete pentru vindecarea bolnavilor, regulile pentru cadastru etc. Ma-
tematica devine la un moment dat (greu de stabilit cu exactitate acest moment!) 
şi într-un context larg de dezvoltare a unei filosofiei şi culturii ale civilizaţiei 
umane (e.g. babiloniene, persane, egiptene, greceşti, romane, indiene etc.), o 
activitate la nivelul intelectual, transformându-se într-un bloc de „cunoaştere 
matematică”. Matematica devine o ştiinţă de sine stătătoare fiind structurată 
prin mecanisme deductive, inductive, analogice etc., dar şi prin procese interne 
acesteia (conjecturi, axiomatizare, interdependenţe şi „interinfluenţare” etc.) 
care au condus la o „producţie de obiecte matematice”, care aparent o rup de 
realitatea de zi cu zi. Îndepărtarea matematicii, printr-o parte a sa denumită de 
unii „matematică pură”, se datorează faptului că aceasta îşi dezvoltă propriul 
domeniu de cercetare asupra Universului şi al vieţii de pe Terra prin aşa-zisul 
„limbaj abstract şi rece al mulţimilor, numerelor, spaţiilor funcţionale etc. ”. 
Matematica are o istorie lungă, un prezent efervescent integrat în diverse alte 
domenii de cunoaştere şi de rezolvarea de nevoi ale societăţii umane actuale şi, 
cu siguranţă va avea un viitor tot atât de „ocupat”. Unul dintre celebrele citate 
ale lui Grigore Moisil este „matematica va deveni limba latină a viitorului”, care 
pare să-l continue într-un mod firesc pe cel al lui Galileo Galilei „Dumnezeu a 
scris universul în limbaj matematic”.9

În acest context, extrem de rezumativ al argumentării despre ce este ma-
tematica, asistăm, din păcate, la micşorarea tot mai accentuată a numărului 
9 Poate că citatele nu sunt redate într-un mod riguros ad-litteram, dar spiritul lor l-am păstrat, 

fără îndoială.
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de studenţi de la facultăţile de matematică şi, de loc întâmplător, de la cele de 
ştiinţele naturii (fizica, chimia etc.) şi de la ştiinţele inginereşti. Întâlnim destul 
de des în diverse medii sintagme precum: „matematica este grea”, „matematica 
este numai pentru anumite minţi luminate”, „matematica este total nefolosi-
toare”, „la ce-mi trebuie matematica pentru a face bani” etc. Una dintre expli-
caţiile posibile ale acestei realităţi este faptul că începând cu liceul elevii pre-
feră să meargă pe filiera ştiinţelor umaniste, căci sunt mai „abordabile”, „mai 
la îndemână”. Ca o deducţie logică ar deriva că matematica şi ştiinţele exacte 
nu sunt folositoare „pentru umanitate”? Nu trebuie să-i învinovăţim pe elevi, 
ci trebuie să ne întrebăm „cum au învăţat ei matematica”, „ce matematică au 
învăţat”, ce aport la cunoaşterea şi la dezvoltarea gândirii lor le a adus învăţarea 
matematicii din şcoală”. Învăţarea matematicii nu include numai unele din-
tre „produsele lustruite” ale matematicii, ci ar trebui să se axeze pe înţelegerea 
motivaţiilor implicite, pe acţiunile sensibilizatoare şi reflective ale proceselor 
matematicii, care vizează construcţia sensului şi aplicaţiilor acestora. Deci, pre-
darea matematicii ar trebui să le ofere elevilor posibilitatea de a înţelege mate-
matica prin utilizarea obiectelor matematici (Clark, Kjeldsen, Schorcht, Tzana-
kis şi Wang, 2016).

Despre matematică şi didactica acesteia
Dacă vrem să definim Didactica matematicii în câmpul conceptual al edu-

caţiei vom întâmpina foarte multe obstacole epistemologice de înţelegere ale 
unei părţi importante de specialişti ai acestui domeniu, fie aceştia din ştiinţe-
le „pure” ale educaţiei”, fie chiar din domeniul matematicii. O cauză a acestei 
„stări” culturale este faptul că matematica, „ştiinţa adevărului”, este greu de 
definit, şi deci de înţeles care este obiectul său de cercetare. De altfel este foar-
te greu de răspuns la întrebarea „Ce este matematica?”. Cu atât mai greu este 
de răspuns la întrebări de felul „Cum se învaţă matematica?”, „Cum se predă 
matematica la ciclul primar, dar la gimnaziu, dar la liceu?”. Apoi este greu de 
poziţionat disciplina Matematica în complexitatea de discipline al unui ciclu 
şcolar, ca misiune, rol formativ, dimensiune a ariei curriculare „ştiinţe şi mate-
matică” etc. Matematica ca disciplină în sistemele de învăţământ din întreaga 
lume există încă pentru că în mod „ancestral” se crede că este „necesară”, deşi 
mulţi dintre factorii decizionali din zona ştiinţelor educaţiei au mari dubii sau 
neîncrederi sau respingeri asupra acestei discipline. Comisia Europeană pen-
tru Cultură şi Educaţie, deşi publică studii şi documente în vederea „cultivării 
spiritului de necesitate a învăţării matematicii” în sistemele de învăţământ ale 
uniunii, totuşi nu aprofundează în mod real aceste aspecte, rezumându-se doar 
la cele pur formale de formare şi evaluare a unor competenţe-cheie de mate-
matică, care ar rezolva aşa-numita problemă de „alfabetizare matematică” a 
elevilor, viitori cetăţeni ai Uniunii Europene.

Pe de altă parte, din punctul de vedere al matematicienilor, didactica ma-
tematicii se împleteşte cu istoria matematicii, uneori acestea două contopin-
du-se într-un singur „întreg” (Fried, 2008; Clark, Kjeldsen, Schorcht, Tzanakis, 



Conferință Științifică Internațională

151

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

& Wang, 2016). Este absolut normal! Să luăm ca exemplu predarea şi învăţarea 
elementelor de geometrie euclidiene, care sunt încă prezente în curriculum de 
matematică începând cu clasa a III-a din ciclul primar. Nu se poate face preda-
rea şi învăţarea elementelor de bază ale geometriei euclidiene, punct, dreaptă, 
semidreapta, unghi etc., decât plecând de la cunoştinţele atomice10 (care ar fi 
trebuit să fie dobândite de elev prin „cogniţie directă” a unor obiecte din lumea 
reală) de la care se enunţă cele şase axiome (Lave, 1988). Problema predării şi 
învăţării acestei secvenţe este cea mai dificilă atât pentru profesor, atunci când 
face transpoziţia interioară pentru cunoştinţele de predat pentru o anume cla-
să de elevi, dar şi pentru elevi care sunt puşi în faţa unor, să le zicem, „obiecte 
matematice reprezentate grafic” şi apoi acestora li se asociază propoziţii, leme, 
teoreme etc.. Povestea punctului, element monadic al geometriei euclidiene, în 
construcţia planului euclidian sau al spaţiului tridimensional este scurtată din 
diverse motive, cauze şi metode moderne de predat, astfel încât elevii nu pot să 
aibă timp să reflecteze, să gândească, să-şi construiască imaginile ideatice ale 
acestor obiecte matematice, care pot fi considerate fără niciun suport concret în 
lumea reală. De altfel, profesorul de matematică nici nu-i întreabă pe elevi cum 
îşi imaginează ei punctul euclidian sau planul euclidian, căci discuţiile apro-
fundate pe aceste teme nu sunt prevăzute în planul de lecţii. Mai mult, conform 
unei planificări anuale, trimestriale etc. trebuie să te afli la o anumită unitate de 
învăţare la un anumit timp al planificării, ştiind, tu profesor, că dacă respecţi 
această planificare elevii vor rămâne cu multe neînţelegeri, „goluri” etc. asupra 
conţinuturile anterior predate-învăţate-evaluate după un „ghid metodologic”. 

Mari matematicieni, în sensul construcţiei edificiului matematicii, la care 
aceştia au adăugat părţi importante, fundamentale etc., s-au aplecat şi asupra 
problemelor de „construcţie a unei şcoli de matematică” (Barbin, Jankvist & 
Kjeldsen, 2015). Poate că modelul de şcoală era deja acceptat prin experienţa 
şcolilor de filosofiei, artele etc., iar matematicienii acelor vremuri l-au preluat 
şi „potrivit” pentru matematică, precum şcoala euclidiană care a rezistat până 
la trecerea oficială la religia creştină în Imperiul Roman. Istoria matematicii 
este o ramură a matematicii şi are misiunea de a cerceta originea obiectelor 
matematicii şi cine a fost primul (primii) care le-au creat, l-au fundamentat, 
l-au generalizat etc. Un exemplu relativ recent obţinut prin cercetările efectua-
te în domeniul Istoriei matematicii îl reprezintă sistemul de cifre arabe , pentru 
care s-a demonstrat că el era ştiut şi folosit de matematicienii indieni. Astfel că, 
acum se spune că folosim cifrele indo-arabe, în loc de cifrele arabe. 

Din această perspectivă, Istoria matematicii şi Didactica matematicii, 
amintim pe Francis Bacon care este primul care formulează în clar principiul 
genetic în câmpul conceptual al educaţiei, principiu pe care-l preia şi Jan Amos 
Comenius şi-l diseminează într-un mod implicit în didactica sa, şi pe care-l 
dezvoltă în mod magistral Jean Piaget în sensul bine cunoscut al geticii episte-
mologice. Nu este loc în cadrul acestui articol să dezvoltăm această idee, dar o 
putem regăsii în lucrările multor mari personalităţi ştiinţifice ale matematicii, 
10 Prin cunoştinţe atomice se înţelege orice obiect, lucru, fenomen etc. din lumea reală, dar şi din 

cea ideatică, care nu se definesc şi pe baza cărora se formulează sistemul de axiome, principii etc.
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fizicii, biologiei, ingineriei, informaticii etc., chiar şi povestirile despre cum au 
învăţat ei matematica. Unii dintre aceştia au scris despre cum trebuie predată 
matematica la diferite niveluri ale învăţământului de matematică, de la preşco-
laritate, până la cel universitar. Dintre aceştia amintim doar pe Z.P. Diènes şi  
G. Pólya. Primul a înţeles interesul şi nevoia educaţiei timpuri pentru mate-
matică şi a dezvoltat teoria predării şi învăţării matematicii prin joc matema-
tic (Diènes, 1973), realizând trusele logico-matematice, care au devenit deja 
un punct fix în aplicaţiile didacticii pentru activităţile instructiv-educative de 
matematică în grădiniţă. Al doilea, din experienţa sa directă cu proprii săi doc-
toranzi pe care-i dorea să-i introducă în noua direcţie de cercetare a matemati-
cii discrete, a constatat că aceştia nu aveau disponibilităţi pentru o gândire de 
matematică „corectă” din cauza formării acesteia în ciclul primar. Atunci Pólya 
(1945) scrie celebra sa carte despre rezolvarea problemelor de aritmetică din 
ciclul primar, care reprezintă un reper important şi astăzi în didactica predării 
matematicii în ciclul primar. 

Continuându-ne ideile din paragraful anterior, amintim câteva dintre „cre-
dinţele” asupra cum se învaţă matematica ale marelui matematician Vladimir 
Igorevich Arnold (sau Arnol’d), împărtăşite în unele articole sau interviuri pe 
care le-a dat la diverse momente (Arnold, 1998; Lui, 1997): pe elevii, studenţii şi 
doctoranzii mei trebuie să gândească matematica, nu s-o înveţe; le dau liberta-
tea de judeca şi a crea într-un context problematic matematic larg; probleme-
le aparent simple puse de viaţă conduc către mari probleme matematice; prin 
analiza şi înţelegerea soluţiei unei probleme de matematică de interes actual se 
poate la formularea unei alte probleme nouă de matematică etc. Arnold nu a 
scris nicio carte dedicată didacticii matematicii. Credem că nici nu şi-a propus 
acest lucru, căci avea foarte mult de muncă în cercetare şi educaţia de matema-
tică, ca profesor universitar la Moscova şi Paris. Dar „moştenirea” lui ştiinţifică 
şi spiritul lui de profesor sunt suficiente să ne călăuzească atunci când ne aflăm 
în „poziţia de profesor de matematică într-o clasă de elevi”, pentru că acestea 
sunt pline şi de „pilde de educaţie matematică”. Totul este să ştim să citim, să 
învăţăm şi să preluăm din ceea ce au făcut sau fac alţii mai buni decât noi. 

Despre didactica matematici şi învăţământul de matematică
Se asumă (presupunere implicită!) că sistemul de învăţământ este „o şcoa-

lă” pentru literatură, pentru ştiinţe, pentru matematică etc. De aceea, era o 
uzanţă să ne mândrim cu realizările „şcolii româneşti de matematică”, fie ele 
de la nivelul matematicienilor români recunoscuţi pe plan internaţional prin 
contribuţiile lor matematice (Andonie, 1965; Otlăcan, 2010), fie prin premiile 
obţinute de elevii noştri la diferite concursuri şi olimpiade internaţionale de 
matematică, fie cu marii noştri „dascăli” de matematică de la nivel naţional 
care construiseră o „gândire matematică românească” (Marcus, 1975). În ul-
timul timp, parcă această „mândrie” s-a disipat, iar instituţiile de cercetare în 
matematică, societăţile de matematică etc. sunt din ce în ce mai „nevizibile”. 
De ce oare? Nu putem răspunde la această întrebare, după cum nu avem o ar-
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gumentare „agreată” la o altă întrebare: „Unde este continuitatea tradiţiei şco-
lii de matematică construită de mari profesori şi educatori de matematică?”. 
Deşi, tot ce s-a realizat în România din perspectiva şcolii de matematică (de la 
nivel academic, până la cel al ciclului primar), a avut o continuitate, cu sincope 
este adevărat, la traversarea schimbărilor din anii 1945-1953, încetul cu încetul, 
după anii 1990, nu s-a mai putut face asigurarea acestei continuităţi. Poate că 
suntem cu toţii vinovaţi că s-a pierdut sau nu s-a pus în valoare componenta 
europeană (modelul francez) a sistemului de învăţământ matematic românesc. 
Poate că şi educaţia, şcoala, cultura din România au o „dependenţă de cale”, ca 
şi istoria României.

Din perspectiva internaţională a educaţiei de matematică, printre pri-
mii matematicieni care definesc Didactica matematicii ca ştiinţă a domeniu-
lui educaţiei este Gay Brousseau (1999; 2004), în contextul generos al şcolii de 
educaţiei din Franţa, colaborând cu Gérard Vergnaud (matematician, filosof, 
educator şi psiholog), şi Yves Chevallard (matematician considerat una dintre 
cele mai importante personalităţi din didactica matematica franceze) au între-
git o câmp conceptual pentru didactica matematicii. Este de luat în considerare 
ceea ce se întâmplă în domeniul educaţiei, în general, al didactici matematicii, 
în particular, în Franţa. Însă, să nu uităm că pe de o parte există L’École normale 
superrieur (ENS), cu o lungă istorie, începând cu 1794, şi cu mari realizări (12 
medalii Fields pentru matematică) cu o structură proprie pe niveluri de învăţă-
mânt superior, de la ciclurile preşcolare, primare, până la liceu, iar absolvenţii 
care sun selectaţi după aceleaşi criterii „vechi” pot urma cursurile de la L’École 
normale supérieure Paris-Saclay, o altă instituţie publică prestigioasă de învă-
ţământ matematic superior şi de cercetare, cu departamente multidisciplinare 
şi laboratoare de cercetare asociate altor institute de învăţământ superior teh-
nic, care oferă studenţilor săi o pregătire culturală şi ştiinţifică la nivel înalt. Cei 
patru ani de studiu la ENS Paris-Saclay sunt organizate în acord cu programele 
universitare clasice europene (licenţă/licenţă şi masterat), împreună cu pregă-
tirea complementară şi unele cursuri specifice (Convenţia de la Bologna a fost 
adoptată şi aplicată în mod specific naţional francez, ceea ce nu este rău nici-
decum).

Nu trebuie să neglijăm nici celelalte sisteme de învăţământ matematic din 
Germania, Italia, Rusia, Anglia, Statele Unite ale Americii, Japonia, China etc., 
dar oricum am „da-o” sistemul de învăţământ matematic a fost clădit în Ro-
mânia pe modelul francez şi toate „metamorfozele reformiste” ce au avut loc 
începând cu anii 90 au neglijat, omis, au uitat specificul „genetic” al acestuia. 
În ceea ce priveşte didactica matematicii, la nivel teoretic, în actuala fază de 
„transformări” observăm că teoreticienii din domeniul educaţiei tind s-o ab-
soarbă, s-o „standardizeze” în „veşmintele” didacticii generale. Dacă ar fi să 
luăm orice carte, note de curs etc. de didactica matematicii de la nivelul univer-
sitar al ştiinţelor educaţiei, acestea se „scufundă” doar în matematica pentru 
ciclul primar şi pentru activităţile instructiv-educative de matematică din ci-
clul preşcolar. Dacă a face acelaşi lucru pentru cărţile de didactica matematicii 
pentru gimnaziu şi liceu, la o sumară recenzie am constatat că după o primă 
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parte dedicată metodelor, tehnicilor, strategiilor de predare-învăţare-evaluare 
luate din pedagogie, didactica generală, teoria instruirii, teoria curriculumului 
etc., a doua parte a cărţii este dedicată exemplelor de exerciţii şi probleme de 
matematică, fie luate din manuale, culegeri, reviste de matematică etc., acestea 
fiind însoţite de rezolvări care mai de care mai „interesante” dintr-un punct de 
vedere sau altul. Pe scurt, matematicienii pierd trenul şi nu se apleacă cu res-
ponsabilitate şi profesionalism asupra didacticii matematicii. Regretabil, dar 
aceasta este situaţia!

Concluzii
Călăuziţi de principiul că trebuie să spui adevărul, oricât de mult te-ar 

costa11, noi am încercat să atragem atenţia asupra situaţiei învăţământului 
de matematică din România prin prisma neîndeplinirii contractelor „social” 
şi „didactic” al matematicienilor, fiei profesori la nivel preşcolar, primar, ..., 
universitar. Este timpul să stăm şi să analizăm, să „măsurăm ceea ce este de 
măsurat”12 şi să trecem la treabă. Să construim şcoala de matematică de care 
are nevoie societatea noastră acum şi în viitor, atâta cât ştim noi astăzi, cu bu-
nă-credinţă şi profesionalism.
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CONVERSAŢIA ÎN CONTEXTUL EVALUĂRII 
COMPETENŢELOR ŞCOLARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
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Abstract: The article elucidates the conversation as an established method for the 
oral assessment process of school competences. Requirements for the formulation 
of questions, examples of questions, the degree of reflection of conversation as a 
method in the EDC methodology in primary education are presented.

„Inteligenţa nu se hrăneşte din răspunsuri, ci din întrebări.” 
(Antoine de Saint-Exupéry)

Fie că vorbim de educaţia clasică sau de educaţia online (prin forma de 
comunicare la distanţă sincronă), conversaţia reprezintă metoda didactică din 
categoria metodelor de comunicare orală conversative, axată pe valorificarea 
didactică a întrebărilor şi răspunsurilor, cu un înalt potenţial educativ în am-
bele contexte. Conversaţia promovează interacţiuni şi schimbări sociale şi ver-
bale între învăţător şi elevi, motivează intern/intrinsec elevii pentru activitate, 
permite tratarea diferenţiată a elevilor, valorifică şi dezvoltă competenţe de co-
municare, metacomunicare şi de argumentare, permiţând realizarea eficientă 
a mecanismelor de feedback nonevaluativ şi evaluativ. 

În contextul accentuării mediului virtual de învăţare, este imperativ spori-
rea interesului pentru perfecţionarea acestei metode, prin renunţarea la între-
bările de memorie, reproductive, în favoarea celor de gândire, ce ar creşte gra-
dul de implicare a elevului de vârstă şcolară mică prin întrebări, ar contribui la 
dezvoltarea competenţelor de comunicare. Ne referim, aşadar, la valorificarea 
conversaţiei euristice şi mai puţin la cea catehetică (reproductivă), la integrarea 
conversaţiei nu doar în procesul de predare-învăţare, ci şi în cadrul procesului 
de evaluare a competenţelor şcolare. Or, afirmă D. Potolea şi M. Manolescu „în 
procesul evaluativ de tip oral, cea mai importantă metodă folosită rămâne con-
versaţia euristică” [7, p. 202]. 
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Ca structură elaborată, specifică de predare–învăţare–evaluare, metoda 
conversaţiei angajează un sistem bine determinat de interacţiuni verbale profe-
sor–elevi care stimulează producţia intelectuală divergentă. Prin metoda con-
versaţiei, fie ea valorificată în sala de clasă sau în mediul online, cadrul didactic 
are posibilitatea să stabilească cantitatea informaţiei şi calitatea procesului de 
învăţare în care a fost implicat elevul. Dacă ne raportăm la etapele tradiţionale 
ale lecţiei, din perspectiva evaluării, conversaţia intervine îndeosebi în reactu-
alizarea cunoştinţelor, dar în egală măsură intervine şi în recapitulare şi siste-
matizare, în verificare şi apreciere. Această metodă de evaluare, mai mult decât 
oricare, se întrepătrunde cu demersul de învăţare atât de mult încât, de multe 
ori, funcţia de învăţare şi cea de evaluare sunt indisociabile [3]. 

De altfel, printre tendinţele de dezvoltare a procesului educaţional, reflec-
tate în documentele şcolare, remarcăm promovarea strategiilor didactice (in-
ter)active „în combinare judicioasă cu strategii consacrate pentru vârsta şcolară 
mică: ludice, conversative, exersative etc.” [1, p. 7]. Mai mult decât atât, Ghidul 
de implementare a metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în 
învăţământul primar (clasele I-IV, 2019) specifică: „evaluarea orală reprezintă 
o formă a conversaţiei evaluative prin care învăţătorul urmăreşte determinarea 
cantitativă şi calitativă a performanţelor elevilor” [2, p. 13]. Evaluarea sumati-
vă orală poate fi realizată prin: interviuri, expuneri orale, dialoguri, comunicări 
orale, chestionări orale, conversaţii, prezentări [2]. 

În aceeaşi logică, analizând Metodologia privind evaluarea criterială prin 
descriptori în învăţământul primar (clasele I-IV, 2019) [5], sesizăm faptul că 
conversaţia reprezintă un produs evaluativ autentic de evaluare a competenţe-
lor şcolare în învăţământul primar (Tabelul 1).

Tabelul 1. Conversaţia în contextul metodologiei ECD în învăţământul primar
Clasa, disciplina Produse recomandate şi criterii de succes

Clasa I-ia
Limba şi literatura  

română
Comunicare orală

P9. Conversaţia 
1. Respect tema conversaţiei. 
2. Spun pe scurt părerea. 
3. Am răbdare ca vorbitorul să spună ideea până la sfârşit. 
4. Nu vorbesc odată cu vorbitorul. 
5. Aştept să mi se dea cuvântul.

Clasa a II-a
Limba şi literatura  

română 
Comunicare orală

P10. Conversaţia 
1. Respect tema conversaţiei. 
2. Spun pe scurt părerea. 
3. Am răbdare că vorbitorul să spună ideea până la sfârşit. 
4. Nu vorbesc odată cu vorbitorul. 
5. Aştept să mi se dea cuvântul.

Clasa a III-a
Limba şi literatura  

română
Comunicare orală

P10. Conversaţia 
1. Respect tema conversaţiei. 
2. Spun pe scurt părerea. 
3. Am răbdare că vorbitorul să spună ideea până la sfârşit. 
4. Nu vorbesc odată cu vorbitorul. 
5. Aştept să mi se dea cuvântul.
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Clasa a IV-a
Limba şi literatura  

română
Comunicare orală

P10. Conversaţia 
1. Respect tema conversaţiei. 
2. Spun pe scurt părerea. 
3. Am răbdare ca vorbitorul să spună ideea până la sfârşit. 
4. Nu vorbesc odată cu vorbitorul. 
5. Aştept să mi se dea cuvântul.

Clasa a IV-a
Istoria românilor  

şi universală

P8. Interviul/Dialogul istoric 
1. Respect subiectul propus. 
2. Formulez corect întrebările/răspunsurile. 
3. Respect numărul propus de întrebări/ răspunsuri. 
4. Urmăresc răspunsurile pentru fiecare întrebare. 
5. Respect cerinţele în prezentarea interviului/dialogului.

Deducem, din Tabelul 1, că şi conversaţia are pondere în învăţământul pri-
mar, vizează în special disciplina limba şi literatura română (comunicarea ora-
lă) şi tangenţial disciplina istorie. Criteriile de succes la disciplina limba şi litera-
tura română, examinate cronologic, sunt aceleaşi, ceea ce permite armonizarea 
naţională a criteriilor de evaluare la nivel disciplinar (asigurarea continuităţii, în 
sensul omogenizării criteriilor de evaluare, pe niveluri şi cicluri de învăţământ – 
educaţia timpurie, învăţământul primar, învăţământul secundar etc.). 

Această situaţie reclamă elucidarea rigorilor esenţiale privind formularea 
întrebărilor:

 Să fie clare, precis formulate, întrebările ambigue generează răspun-
suri incorecte, nu din cauza necunoaşterii, ci a unei greşite înţelegeri a 
cerinţei. Elevul nu trebuie lăsat să ghicească ce vrea învăţătorul, ce răs-
puns aşteaptă. Un exemplu sugestiv de formulare ambiguă este acela 
când elevului i se cere să răspundă la întrebarea Cum este personajul 
Y? Se pot da multe răspunsuri, în funcţie de criterii diferite: rolul în 
operă (principal, secundar), aspectul moral (bun, rău), criteriul estetic 
(frumos, urât, clasic, romantic, realist) etc. Învăţătorul trebuie să evite 
imprecizia formulării, numind criteriile de clasificare avute în vedere 
şi să nu sugereze răspunsul.

 Să aibă concizie, să se refere la un conţinut limitat, să fie logic înlăn-
ţuite şi gradate. Nu sunt indicate întrebările voit eronate: La ce persoa-
nă relatează naratorul în opera „Amintiri din copilărie”? 

 Să fie pregătite din timp. Aceasta presupune renunţarea la supraeva-
luarea inspiraţiei de circumstanţă şi pregătirea din timp a seriei de în-
trebări care, împreună cu răspunsurile furnizate de elevi, să favorizeze 
fie obţinerea rezultatelor de învăţare dorite, fie colectarea unor date 
evaluative cu niveluri acceptabile de validitate şi fidelitate.

 Să fie formulate ţinându-se cont de timpul de gândire (de aşteptare 
şi de oprire) necesar elevului. În funcţie de obiectul şi complexitatea 
întrebării, să se ofere un timp de gândire pentru pregătirea şi formula-
rea răspunsului. Timpul de aşteptare este un aspect important, învă-
ţătorul are tendinţa de a-i cere elevului să răspundă pe loc, suprimând 
timpul de reflecţie. Timpul de oprire este necesar când le prezentăm 
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elevilor un material mai complex, când trebuie să punem întrebări, să 
cerem comentarii pentru a crea ocazia de a obţine feedback de la elevi 
şi pentru a redirecţiona eventualele greutăţi în înţelegerea materialu-
lui. Timpul astfel alocat nu va depăşi două minute, chiar şi în cazul 
unor întrebări foarte dificile. 

 Să stimuleze operaţiile gândirii. Gândirea este un proces psihic su-
perior care ocupă o poziţie centrală în sistemul psihic uman şi înde-
plineşte un rol decisiv în cunoaştere. Întrebările formulate în acord 
cu operaţiile gândirii (analiza, sinteza, generalizarea, particularizarea, 
abstractizarea, concretizarea, clasificarea, compararea, analogia) au 
un rol deosebit în însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, în formarea com-
petenţelor şcolare. 

 Să fie variate: să se utilizeze atât întrebările factuale, cât şi cele crea-
tive. Presupune diversificarea tipologiei întrebărilor formulate de ca-
drul didactic, pentru a realiza un acord fin între întrebări şi rezultatele 
urmărite. Tipurile de întrebări utilizabile:

 Întrebări de clarificare a sensului: Ce înţelegeţi prin ...?
 Întrebări de elaborare: Se pot spune mai multe în legătură cu ...?
 Întrebări care solicită argumente: Ce ne determină să credem că ...?
 Întrebări factuale: Ce a făcut Gheorghe Asachi pentru cultura nea-

mului românesc? 
 Întrebări care solicită exemple: Vă aduceţi aminte o situaţie con-

cretă de acest tip?
 Întrebări de demonstrare: Poţi să ne arăţi cum ai reacţiona într-o 

asemenea situaţie?
  Să fie asigurat suportul perceptiv – utilizarea unor modele, prezen-

tări, vizualizări sau înregistrări video /audio ca suport sau ca obiect al 
unor întrebări [4; 6].

În cadrul conversaţiei ca metodă de evaluare, întrebările sunt itemi de eva-
luare/ examinare orală. Întrebările, fie de verificare a lecţiei anterioare sau a 
temei pentru acasă, fie de trecere la predarea noilor conţinuturi curriculare, fie 
de consolidare, de transfer reprezintă, de fapt, itemi de evaluare orală. Rezulta-
tele evaluării, în asemenea împrejurări, se referă la formularea de către elevi a 
răspunsurilor orale.

Evidenţiem, în această ordine de idei, că literatura de specialitate [4; 6; 7] 
oferă variate posibilităţi de clasificare a întrebărilor, care pot fi valorificate sau 
adaptate în cadrul procesului de evaluare a competenţelor şcolare, corespun-
zător mai multor criterii:

1. După criteriul finalităţilor sau al motivaţiei întrebărilor, deosebim: 
 Întrebări de echilibrare cognitiv-informaţională, întrebările for-

mulate de elev în vederea clarificării informaţiei sau de a o îmbo-
găţi. 

 Întrebări de control sau de confirmare, întrebările convenţionale, 
care nu au nici o contribuţie informaţională pentru cel care le for-
mulează deoarece acesta cunoaşte deja răspunsul.
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2. După criteriul gnoseologic:
 Întrebări reproductiv-mnemotehnice: Ce aţi văzut / auzit? Ce aţi 

aflat? Ce aţi reţinut? 
 Întrebări reproductiv-cognitive: Cum? Ce? Unde? Când? Ce anu-

me?
 Întrebări relaţionale: Ce se întâmplă dacă? Ce legătură este în-

tre….? 
 Întrebări procesuale: Cum? În ce fel? Cum altfel? Cât anume?
 Întrebări de clasificare: De câte feluri?
 Întrebări de comparare: Ce asemănări / deosebiri sunt între?
 Întrebări de ordonare: Al câtelea?
 Întrebări finalist-deliberative: De ce? În ce scop? Din ce cauză? 
 Întrebări de sinteză procesuală: În concluzie? 

3. După criteriul impactul asupra gândirii active, divergente, producti-
ve, critice şi creatoare:

 Întrebări convergente – solicită analize, sinteze, comparaţii, ex-
plicaţii.

 Întrebări divergente – presupun exersarea structurilor imagina-
tive, a combinatoricii imaginative, manifestarea originalităţii în 
identificarea mai multor variante de răspuns sau de relaţionare.

 Întrebări de evaluare – impune examinarea critică a variantelor şi 
formularea unor judecăţi de valoare.

 Întrebări de anticipaţie – solicită enunţarea unor idei şi realizarea 
unor demersuri experimentale înainte de a se studia aspectele te-
oretice.

 Întrebări de predicţie – necesită intuirea, deducerea a ceea ce ur-
mează să se întâmple, a modului în care vor evolua evenimentele.

 Întrebări ipotetice: necesită enunţarea unor ipoteze pe baza intu-
iţiei, a impresiei, a unor fapte cunoscute sau a unor date experi-
mentale. 

4. După criteriul gradul de implicare a elevului în elaborarea răspun-
sului, distingem:

 Întrebări deschise, de tip productiv-cognitiv: De ce? Pentru ce? 
Cum se explică? Cum? Ce se întâmplă dacă? Dar dacă? Caracteri-
zaţi comparativ...? Precizaţi... Interpretaţi...

 Întrebări închise, de tip reproductiv-cognitiv, vizează oferirea de 
către elev a unui anumit răspuns, formulat în prealabil de către în-
văţător: Ce? Cine? Unde? Când? Cât? Care este? Care sunt? Ce este?

5. După criteriul atitudinal, de poziţie / opinie:
 Întrebări opiniale: Ce crezi? Care este părerea ta? Cum consideri? 

Cum interpretezi?
 Întrebări opţionale: Care / cine / ce...... dintre …. Crezi că? 

6. După scop:
 Focalizate – utilizate pentru a dirija atenţia elevilor, a-i motiva şi a le 

trezi interesul, utilizate, preponderent, la etapa „captarea atenţiei”.
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 De orientare – impun anumite „presiuni” asupra celui interogat, 
pentru ca acesta să dea răspunsul într-o anumită manieră: ...eşti 
de acord cu ... Care afirmă că ...?;

 Motivante – ajută elevii să dea soluţia corectă, chiar dacă aceştia 
au eşuat în încercarea de a răspunde la întrebarea învăţătorului. 
Utilizează termeni aluzivi şi concepte-cheie, având rolul de a în-
curaja participarea la discuţie.

 De verificare – prin astfel de întrebări se verifică dacă informaţia a 
fost înţeleasă corespunzător.

 De sondaj – ţintesc să corecteze, să îmbunătăţească răspunsurile, 
să dezvolte conştiinţa critică sau să refocalizeze răspunsurile. Su-
gerează răspunsul, modul de rezolvare sau domeniul la care se fac 
referiri.

 De controversă – presupun răspunsuri contradictorii în chestiuni 
principale. 

7. După nivelul şi modul de adresare:
 Frontale – adresate întregii clase: De ce? Care? Cum? Din ce motiv? 

Care? Cum?
 Directe – adresate unui elev anume: Pe ce te bazezi când afirmi că?
 Nedirijate – adresate de un elev învăţătorului şi retransmisă ele-

vului de către învăţător.
 De releu – profesorul preia întrebarea unui elev o dirijează spre un 

alt elev.
 De completare – răspunsul la o întrebare pusă de învăţător este 

completată de mai mulţi elevi.
 Imperative – formulate ca o solicitare expresă, categorică.
 De controversă – întrebări mascate care solicită elevului un punct 

de vedere personal.
8. După efortul intelectual solicitat elevului:

 Reproductive – solicită mai ales memoria şi vizează răspunsuri 
simple.

 Reproductiv-cognitive – cer o descriere, insistând pe puterea de 
reactualizare şi redare a cunoştinţelor.

 Productiv-cognitive – cer elevului să explice, să se mobilizeze, să 
plaseze achiziţiile în alt context, să afle soluţii, să argumenteze, să 
compare.

 Anticipative – activează imaginaţia.
 Sugestivă – sugerează sau răspunsul, sau modul de rezolvare.

În concluzie, conversaţia, ca metodă de evaluare, constă în formularea cu 
abilitate a unor întrebări, în alternanţă cu răspunsuri primite de la elevi, desti-
nate evaluării şi autoevaluării competenţelor şcolare. În valorificarea conversa-
ţiei, pentru o evaluare eficientă, calitativă, cadrul didactic trebuie să ţină cont 
de exigenţele privind formularea întrebărilor (ca itemi de evaluare/examinare 
orală). Conversaţia reclamă valorizarea ambelor tipuri de gândire, atât a gân-
dirii convergente, prin care se realizează raţionamentele logice (prin întrebări 
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care îndeamnă la analiză, comparaţii, sinteze, generalizări), cât şi a celei diver-
gente, care stimulează creativitatea (prin întrebări care solicită răspunsuri di-
verse şi originale, care urmăresc formarea unor asociaţii inedite). Sub diversele 
sale forme, conversaţia îşi găseşte întrebuinţarea în toate tipurile de evaluare 
orală, reprezentând, concomitent, conform Metodologiei ECD, un produs eva-
luativ autentic de evaluare a competenţelor şcolare în învăţământul primar.
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UN POSIBIL TRASEU DE MENŢINERE A CONTROLULUI 
UTILIZĂRII TIMPULUI ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Natalia MELNIC  
dr., lector univ., 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Abstract: Time management is of particular importance in the process of designing 
education policies in the determination of the pedagogical exists between the goals 
of education the structure of educational content and technologies in the process of 
education, which is regulated on the size of the time to converge to the efficiency of 
the activity of the educational institution, by the determination of the solutions to 
streamline the management of your time.

Actualmente, în învăţământ se caută resurse suplimentare pentru a îmbu-
nătăţi calitatea lui. Şi una din resurse este Timpul considerate cea mai impor-
tantă resursă-nevoie pe dimensiunea vieţii şi a educaţiei.

Timpul în condiţiile dinamizării vieţii sociale, schimbărilor permanente, 
inclusiv şi îndeosebi în învăţământ, devine un factor decisiv în modernizarea şi 
creşterea calităţii educaţiei. 
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Transformările socioeducaţionale din R. Moldova, implementarea curri-
culumului şcolar şi universitar într-o eră a schimbării şi a competenţelor, suc-
cedată de ritmul accelerat de aplicare a TIC în procesul de cunoaştere, de pre-
dare–învăţare–evaluare, dinamica vieţii contemporane, acestea şi alte aspecte 
produc o nouă înţelegere a timpului, implicit a managementului timpului, de 
eficienţa căruia în prezent depinde în mod direct autorealizarea personală şi 
performanţele organizaţiei/ instituţiei educaţionale.

Frederick Taylor, care a pus bazele managementului, postula principiul 
„Evidenţa strictă a timpului şi normarea muncii”, făcând un pas uriaş spre creş-
terea eficienţei în organizaţie.

P. Drucker menţionează că „factorii de decizie eficienţi nu pornesc de la 
sarcinile lor, pornesc de la timpul pe care îl au la dispoziţie. Prima treaptă spre 
eficienţa în conducere este eficienţa folosirii reale a timpului, iar organizarea 
sistematică a timpului este următoarea treaptă” [5].

În orice organizaţie timpul a devenit o resursă ce trebuie optimizată, raţio-
nalizată şi controlată, îndeosebi, în cele din domeniul educaţiei desfăşurată în 
timp. În raport cu resursele temporale, toate resursele de educaţie, sunt con-
curente, iar caracterul limitat al temporalităţii ne obligă să operăm cu ierarhii 
de prioritate şi să ne încadrăm în limitele date ale timpului de care dispunem.

Abordarea timpului în ştiinţa pedagogică devine un factor de clarificare, 
lucrurile putând a merge mai bine dacă ne întoarcem către ideile heideggeri-
ene şi dezvoltările lor ulterioare de către autori consacraţi ce vizează fenome-
nul timpului: M. Heidegger, Im. Kant, Hegel, P. Drucker, J. Ted, S. Hawking,  
H. Hutter, C. Cucoş, E. Macovei, N. Ceauşu, S. Cristea, V. Ţvircun, F. Voiculescu, 
E. Voiculescu, Em. Păun, Şt. Iosifescu, V.Gh. Cojocaru, Vl. Guţu, M. Jigău, Victo-
ria Cojocaru, N. Carabet, V. Clichiciş.a. Apreciind cercetările respective, menţi-
onăm că se resimte nevoia de o examinare complexă a factorului timp ca sursă 
sustenabilă a educaţiei şi valorificarea sa în perspectiva îmbunătăţirii calităţii, 
eficienţei instituţiei de învăţământ în contextual socio-pedagogic actual.

Între obiectivele educaţionale prestabilite de politicile educaţionale actua-
le pentru instituţiile de învăţământ şi managementul timpului practicat, există 
această discrepanţă, timpul este adesea depăşit şi ineficient.

Timpul este o resursă importantă pentru individ, grup şi organizaţie/insti-
tuţie. Tipurile de timp în contextul şcolii vizează timpul general alocat, timpul 
instrucţional, timpul de realizare a sarcinilor, timpul dedicat evaluărilor suma-
tive finale [11].

Omul lumii moderne este un om organizaţional şi activează preponderent 
în organizaţie care e ghidată de un management, ceea ce înseamnă conducere 
eficientă şi eficace a unei activităţi prin folosirea raţională a tuturor resurselor, 
inclusiv a timpului. Astfel, elucidăm Modelul de management şi comportament 
organizaţional (Figura 1), care vizează acest aspect, inclusiv resursele şi în spe-
cial, cele temporale. De remarcat că evoluţia instituţiei în timp e în dependenţă 
de dinamica dezvoltării organizaţiei care se produce prin schimbarea culturii 
organizaţionale.

Or, schimbarea/dezvoltarea se produce în cazul când există elemente-
le-componente: viziune+scopuri, obiective+motivaţie+resurse/timp+plan de 



Conferință Științifică Internațională

163

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

acţiune [4]. Important este ca schimbarea să se producă complex, cuprinzând 
toate domeniile de acţiune.

INTRĂRI ORGANIZAŢIONALE DIN MEDIU

Capital Resurse 
umane Tehnologie Reglementări  

guvernamentale
Materii 
prime

Condiţii  
economice

Organizaţie

Indivizi 
şi grupuri

Proiect  
organizaţional

Sarcini 
şi tehnologie

Procese organizaţionale:
– conducere 
– comunicare 
– luare de decizii
– putere şi politici 
– conflicte şi negociere

Management

Rezultate organizaţionale
Performanţe individuale Performanţe de grup Eficacitatea organizaţională

Fig. 1. Modelul de management şi comportament organizaţional [8]

MT prezintă un proces personal de programare, de anticipare şi de reacţie 
într-o manieră planificată, predictivă efectivă şi eficientă” [1] şi se bazează pe 
trei piloni: planificarea timpului, organizarea timpului şi controlul timpului. 

Conţinutul conceptului de planificare a educaţiei/învăţământului poate fi 
delimitat în funcţie de resursele temporale şi spaţiale prevăzute special pentru 
realizarea unor obiective pedagogice determinate la nivel social şi individual.

Organizarea reprezintă o condiţie indispensabilă a eficientei timpului. Ac-
tivităţile bine planificate şi organizate sunt potenţate de gândirea pozitivă/ati-
tudinea pozitivă, comunicarea deschisă şi eficientă.

Controlul este un pilon de bază în gestionarea timpului în baza principiilor 
pe care le stabilim.

Principii de management eficient a timpului: Întocmirea sarcinilor de în-
deplinit; Identificarea priorităţilor; Urmează întru totul planul; Investeşte timp 
pentru a economisi timp în viitor. 

De menţionat semnificaţia didacticii în acest context. Strategiile moderne 
ale educaţiei se axează pe formarea de competenţe care vizează şi dimensiunea 
temporală, precum şi situaţia de învăţare care prevede resursa temporală, dar şi 
realizarea sarcinilor de învăţare la lecţie, alte activităţi, timp, care folosit eficient 
duce la rezultate dorite. Proiectarea instruirii în condiţiile competenţelor ca şi 
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proiectarea curriculară se face în mai multe etape care vizează dimensiunea tem-
porală:a. proiectarea globală (pentru întreaga perioadă de şcolaritate);b. proiec-
tarea multianuală;c. proiectarea anuală;d. proiectarea unităţilor didactice.

În acest sens, am exemplificat un model teoretic de construire şi de atinge-
re a unei competenţe-cheie („Sensibilizare şi exprimare culturală”) pe parcur-
sul învăţământului preuniversitar prin toate disciplinele şi activităţile şcolare 
prezentat în Tabelul 1.

Tabelul 1. Modelul teoretic de construire şi de atingere a unei competenţe-cheie 
[adaptare 9]

Nivelul Elemente ale competenţei (exemple)

Nivelul 1 (cl. I – a IV-a)

Cunoştinţe

Perceperea unor elemente ale patrimoniului cultural local
Elemente ale folclorului din localitatea natală şi din orizontul apropiat
Caracteristicile comunităţii locale (date de observaţie directă)
Cunoaşterea unor poezii şi cântece semnificative (adaptate vârstei)

Deprinderi
(aptitudini, 
abilităţi)

Descrierea şi localizarea elementelor de patrimoniu local
Explicarea succesiunilor în timp ale evenimentelor istorice recente
Exprimarea artistică individuală: desen, cântece, poezii
Vizionarea unor elemente culturale: spectacole, imagini, activităţi

Atitudini Respect faţă de elemente de patrimoniu existente anterior experienţei individuale 
Iniţiativă în domeniul expresiei artistice

Nivelul 2 (cl. a V-a – a IX-a)

Cunoştinţe

Cunoaşterea unor elemente de bază ale patrimoniului cultural naţional, european 
şi mondial (pe baza disciplinelor şcolare)
Utilizarea unei terminologii minimale referitoare la cultură
Perceperea diversităţii culturale şi lingvistice a Europei şi a lumii
Cunoaşterea dimensiunii istorice a formării patrimoniului cultural al
orizontului local, al ţării şi al omenirii
Conservarea diversităţii culturale şi lingvistice a Europei şi a lumii

Deprinderi
(aptitudini, 
abilităţi)

Compararea opiniilor individuale cu ale altor colegi
Aprecierea critică şi estetică a operelor de artă
Valorificarea aptitudinilor artistice înnăscute, identificate şi exprimate
Construirea unor demersuri apreciative, utilizând terminologia adecvată
Interpretarea imaginilor care reflectă elemente culturale

Atitudini

Înţelegerea culturii naţionale ca parte a culturii umanităţii
Dezvoltarea sentimentului identităţii
Respect pentru diversitatea expresiilor culturale
Înţelegerea lecturii ca necesitate a educaţiei permanente

Nivelul 3 (cl. a X-a – a XII-a)

Cunoştinţe

Cunoaşterea unor elemente de bază ale patrimoniului cultural naţional, european 
şi mondial (vestigii arhitectonice, centre urbane, realizări artistice)
Cunoaşterea legăturii dintre elemente ale comunităţilor (elemente lingvistice, reli-
gioase) şi elemente ale culturii
Cunoaşterea criteriilor de evaluare a operelor cu caracter cultural sau artistic
Construirea unei imagini complexe şi coerente asupra patrimoniului cultural 
mondial şi a componentelor sale (arhitectură, pictură, literatură etc.)
Diversitatea umană şi culturală a lumii contemporane
Dimensiunea estetică a vieţii cotidiene
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Deprinderi
(aptitudini, 
abilităţi)

Construirea unui demers logic şi argumentativ pentru explicarea opţiunilor indivi-
duale asupra operelor culturale
Negocierea aprecierilor de grup sau colective asupra faptelor culturale şi artistice
Identificarea elementelor de valoare în operele literare naţionale şi universal
Explicarea operelor culturale majore
Utilizarea unor criterii de analiză a operelor culturale
Dezvoltarea aptitudinilor personale în creaţia culturală şi activităţile profesionale
Aprecierea critică a operelor şi a spectacolelor

Atitudini
Participarea activă la viaţa culturală
Realizarea unor produse culturale şi artistice individuale
Aprecierea activităţii culturale şi artistice a altora

Un traseu posibil de menţinere a controlului utilizării timpului propriu ar 
fi succesiunea acţiunilor de control a utilizării timpului, care este în mare par-
te irosit. În această perspectivă se impune educaţia managementului propriei 
persoane, managementul sinelui. Self-management reclamă autoconducerea 
eficientă, managementul sinelui, ştiinţa de a maximaliza rezultatele persona-
le şi profesionale într-un mod predictibil (figurile 2-3), folosindu-ne propriile 
resurse şi reclamă: dezvoltarea trăsăturilor de lider, managementul timpului, 
managementul şedinţelor şi a stresului, conducerea reuniunilor, etica şi com-
portamentul managerului, eficienţa individuală a managerului/liderului [4].

Fig. 2. Matricea utilizării timpului Fig. 3. Piramida gestionării timpului

Timpul este o dimensiune fundamentală a vieţii şi a societăţii, o resur-
să-cheie în educaţie şi mijloc decisiv în dezvoltarea personalităţii umane, 
creşterea performanţelor şcolare, a performanţelor didactice şi organizaţiei/
instituţiei educaţionale. Eficienţa şi raţionalitatea sunt două dimensiuni com-
plementare care argumentează administrarea şi gestionarea corectă a timpului 
la nivel individual şi organizaţional.

Managementul timpului reprezintă un proces, care reclamă o serie de 
principii, precum: definirii obiectivelor; stabilirii priorităţilor; fixării terme-
nelor; gestiunii timpului; sinergiei şi promovarea unei taxonomii a acţiunilor 
eficiente a funcţiilor manageriale redimensionate pe dimensiunea temporală 
trecut–prezent–viitor în vederea eficientizării organizaţiei/ instituţiei educaţio-
nale [2; 3]. Se constată că managementul instituţiei de învăţământ poate deveni 
unul eficient doar prin promovarea unor politici coerente a resurselor educa-
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ţionale, fortificând tehnicile şi instrumentele de gestionare a timpului, inclusiv 
pentru prevenirea stresului.
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MODELE DE ABORDARE INTEGRATĂ  
A CURRICULUMULUI ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE  
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Abstract: This article presents some ways of curricular integration according to 
traditional and alternative pedagogical models. The systemic approach to the ge-
neral education curriculum is caused by crisis situations that generate the promo-
tion of distance learning. The ongoing responsibility for achieving the goals of early 
education and primary education lies with teachers to stimulate the formation of 
attitudes and values in children as citizens.

Un învăţământ de calitate ar fi acela care va pune accent pe formarea gân-
dirii sistemice, integrative, a unei viziuni holiste asupra vieţii. „Educaţia are ca 
finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem 
de competenţe” conform Codului educaţiei al Republicii Moldova, Art. 11(1). 
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Deşi „integrarea provine din caracterul dinamic şi complex al competenţelor 
necesare pentru a rezolva o problemă într-un context specific” [5, p. 22], afirmă 
cercetătoarea T. Callo. Noile documente ale Curriculumului Naţional elaborate 
pentru sistemul de Educaţie timpurie şi Învăţământ primar [2; 3; 4; 10] imple-
mentează o viziune teoretico-aplicativă de integrare a activităţilor în context 
trans-disciplinar/transversal. 

Or, „în situaţiile în care se cer modificări rapide ale modelelor pedagogice, 
sistemul nu poate reacţiona prompt decât dacă în structura lui sunt apriori in-
corporate instrumente care să permită aceste modificări” [7, p.5] ce presupune 
şi nevoia abordării integrate a curriculumului cu elemente de instruire la dis-
tanţă prin crearea unui mediu confortabil şi prietenos învăţării.

Problema actuală a cercetării provoacă unele dileme: cum ar trebui combi-
nate modelele pedagogice privind abordarea integrată a curriculumului în pro-
cesul învăţământului disciplinar cu cel inter- sau transdisciplinar/transversal, 
în ce fel poate fi realizată această combinaţie, când şi cum se va putea trece la 
un învăţământ predominant integrat atât realizat în instituţie (clasă/grupă) sau 
în afara acesteia cât şi la distanţă (online) la nivel de calitate. 

Abordarea integrată pune accent pe crearea contextelor şi a experienţelor 
relevante de învăţare iar focalizarea pe contactul direct cu mediul social, cultu-
ral şi natural. Dimensiunile abordării integrate, explicate după C. Cucoş sunt 
integrarea orizontală: două sau mai multe obiecte de studiu aparţinând unor 
arii curriculare diferite, şi integrarea verticală: două sau mai multe obiecte de 
studiu din aceeaşi arie curriculară. În abordarea integrată a curriculumului se 
disting mai multe modele:

• modelul monodisiplinar;
• modelul multidisciplinar;
• modelul pluridisciplinar;
• modelul interdisciplinar;
• modelul transdisciplinar.
În principiu, există trei modalităţi de abordare integrată a curriculumului: 
• inserarea unor situaţii de învăţare specifice altei discipline/domeniu 

de activitate; • corelarea unor demersuri disciplinare/domenii de activitate;  
• identificarea unor teme comune în ariile disciplinare /domenii [6, pp. 95-97]. 
Astfel, D’Hainaut propune un model de curriculum bazat pe 20 de demersuri 
transdisciplinare, care acoperă şi depăşesc sfera cognitivă. În acest context, a 
şti nu este scop în sine, ci este conectat la finalităţile pregătirii. Se poate pre-
supune că elementele de conţinut vor fi altfel combinate iar acestea „nu vor 
apărea prea des sub forma unor discipline tradiţionale, ci a unor module tran-
sdisciplinare” [9, p. 225]. 

O tipologie a modelelor pedagogice de abordare integrată a curriculumului 
este prezentată succint de T. Callo ” [5, pp. 19-24]:

• Modelul J.Y. Boyer – integralizarea cunoştinţelor/materiilor vizează 
organizarea punerea în relaţie a disciplinelor şcolare, cu scopul de a 
evita izolarea lor tradiţională; ceea ce înseamnă procesul şi rezultatul 
procesului prin care copilul/elevul interpretează materia care îi este 



168

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

transmisă pornind de la experienţa sa de viaţă şi de la cunoştinţele pe 
care deja şi le-a însuşit.

• Modelul Fogarty – interdisciplinar se axează pe curriculum integrat 
care include o varietate a experienţelor de învăţare (din viaţa de fiecare 
zi), utilizate în diferite discipline/domenii de activitate.

• Modelul Erikson – model de integrare a curriculumului în care te-
ma-bază a unui concept este în centrul învăţării.

• Modelul Lowe – curriculum integrat este bazat pe similitudini între 
materii (domenii/discipline conexe pentru a asigura o învăţare cât mai 
reală, concretă şi globală, care ar contribui pe termen lung, la actuali-
zarea potenţialului deplin al fiecărui copil/elev) în planul conceptuali-
zării în procesul de învăţământ şi al abilităţilor tehnice şi cognitive.

• Modelul Ciolan – se operează cu noţiunea de transdisciplinaritate 
(specific învăţământului primar) sau transversal (specific educaţiei 
timpurii), afirmând că aceasta nu înseamnă atât reunirea unor grupuri 
de specialişti din diverse domenii pentru a lucra asupra unei anumite 
probleme/teme, cât integrarea competenţelor într-un cadru flexibil de 
acţiune, stabilit ca urmare a consensului asura unor practici cognitive 
şi sociale.

• Modelul P. Galison – presupune o colaborare fructuoasă între discipli-
ne ce împărtăşesc nu doar acelaşi limbaj, dar şi aceleaşi practici (me-
tode).

Aceste modele presupun „crearea de conexiuni semnificative între teme sau 
competenţe care sunt de regulă formate separate, în interiorul diferitelor dis-
cipline/domenii de activitate, dar au o puternică legătură cu viaţa cotidiană 
a copiilor/elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea 
unor valori şi atitudini” [7, pp. 19-24]. 

Analizând abordarea sistemică a Curriculumului Naţional [10] – în deosebi 
Curriculumul pentru educaţie timpurie [4] şi Curricula învăţământului primar 
[3] aprobate în 2018/2019 la Consiliul Naţional pentru Curriculum – documen-
tele reuşesc să păstreze orientarea procesului de învăţare spre asumarea unui 
comportament valoric al copilului pregătit pentru şcoală (în baza unui sistem 
de competenţe formate pe parcursul educaţiei timpurii), dar şi a elevului ab-
solvent al treptei primare (în baza unui sistem de competenţe deja formate pe 
parcursul claselor primare) motivat spre învăţarea permanentă.

Finalităţile învăţământului preşcolar, primar derivă dintr-un ideal educaţi-
onal. Din perspectiva continuităţii şi integralităţii fiecărui nivel de învăţământ 
specificate în parte: „Educaţia timpurie are drept scop principal dezvoltarea 
multilaterală a copilului şi pregătirea pentru integrarea în activitatea şcolară”, 
Art. 23 (1), iar „Învăţământul primar contribuie la formarea copilului ca perso-
nalitate liberă şi creativă şi asigură dezvoltarea competenţelor necesare conti-
nuării studiilor în învăţământul gimnazial”, Art. 26 [1]. 

Tendinţele dezvoltării curriculare direcţionează spre implementare o vizi-
une aplicativă a activităţilor în context trans-disciplinar (învăţământ primar)/ 
transversal (domeniile de activitate interconexe domeniilor de dezvoltare ale 
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copilului în educaţia timpurie). Cu scopul formării unei culturi generale şi dez-
voltării competenţelor-cheie [1], abordarea trans-disciplinară/transversală a 
conţinuturilor au intenţia de a integra achiziţiile cognitive şi dezvoltarea abili-
tăţilor orientate spre contextele de viaţă în care trăieşte copilul, învăţându-i să 
ia decizii importante în diverse situaţii. În acest scop, documentele curriculare 
includ recomandări de organizare a activităţilor în context trans-disciplinar/
transversal, care pot fi realizate atât în sală de clasă/grupă, cât şi în afara ei.

În opinia lui P. Cerbuşcă actuala Curricula învăţământului primar devine 
o realitate în „revizuirea Planului Cadru, conform căruia are loc structurarea 
procesului educaţional şi se construieşte pe arii curriculare cu un număr mare 
de discipline, care nu sunt organizate după un principiu integrator” [8, p. 17], 
ceea ce şi recomandă „examinarea propunerilor unor învăţători şi părinţi de 
a organiza în clasele I-II, a unui sistem de învăţământ bazat pe două discipli-
ne fundamentale – limba de studiu şi matematică, şi de completat cu activi-
tăţi de integrare (nu discipline separate), menite să asigure formarea compe-
tenţelor trans-disciplinare, adică ce ţin de celelalte arii curriculare” [ibidem,  
p. 17]. Fenomen care este întâlnit şi în educaţia timpurie la nivel de aplicare a 
curriculumului cu un complex de domenii de activităţi pe dimensiuni educati-
ve interconexe domeniilor de dezvoltarea a copilului, ceea ce avansează unele 
riscuri (printre care existenţa unei oarecare superficialităţi în tratarea temelor/
subiectelor alese) provocat de surmenajul cadrelor didactice în proiectarea vo-
luminoasă a activităţilor integrate. 

Soluţia posibilă ar fi intercalarea unor succesiuni de situaţii de învăţare cu 
aspect pluridisciplinar, după succesiuni monodisciplinare (în care copiii/elevii 
abordează cunoştinţele şi competenţe disciplinare/activităţii de învăţare). În 
cazul preşcolarilor (din grupa pregătitoare) şi elevilor de vârstă mică, este re-
comandată înlocuirea rigorii ştiinţifice cu elemente mai intuitive şi cu activităţi 
practice sau experimente simple [6, p. 98].

Potrivit unui Studiu de politici educaţionale elaborat recent de S. Corlat, 
„situaţiile de criză, când instruirea tradiţională devine imposibilă în contextul 
unui set de restricţii, devin un catalizator pentru procesul de integrare a elemen-
telor de instruire la distanţă în modelul clasic de instruire şi dezvoltarea unui 
nou model al şcolii, bazat pe tehnologii moderne, eliberat de restricţiile lecţiei 
clasice şi a sălii de clasă în măsura în care această libertate motivează elevul să 
devină un cetăţean de valoare al societăţii informaţionale” [7, p. 6].

Din perspectiva provocărilor societale privind modalitatea de abordare in-
tegrată a aplicării optime a curriculumului centrat pe competenţe, se definesc 
noi roluri pe care sunt necesare să le asume cadrele didactice din instituţia de 
educaţie timpurie şi învăţământ primar [11, pp. 44-45], precum:

• Învăţătorul şi educatorul sunt planificatori de curriculum prin lectura 
personalizată şi integrală a documentelor curriculare, realizarea do-
cumentelor de proiectare – specific nivelului de învăţământ: planifica-
rea, dezvoltarea curriculumului la decizia instituţiei, prin proiectarea 
de activităţi opţionale centrate pe nevoile şi interesele de învăţare ale 
copilului/elevilor.
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• Învăţătorul şi educatorul sunt facilitatori ai învăţării, creatori de medii 
productive de învăţare în clasă/grupă sau la distanţă, care să permită 
dezvoltarea de competenţe care valorizează personalitatea copiilor/
elevilor ca participanţi activi la propria învăţare, prin depăşirea înţele-
gerii limitative a rolului acestora de receptori pasivi de cunoştinţe. 

• Învăţătorul şi educatorul sunt parteneri în procesul de învăţare echili-
brând relaţia didactică în dezvoltarea competenţelor copiilor/elevilor 
prin manifestarea curiozităţii şi deschiderii faţă de copii/elevi, explo-
rarea de răspunsuri la întrebări, soluţii la situaţii-problemă. 

• Învăţătorul şi educatorul sunt evaluatori de competenţe sensibili la 
nevoia de diversificare a formelor şi metodelor utilizate, care să inves-
tească evaluarea cu rol formativ, să implice copii/elevii în evaluarea 
propriei activităţi de învăţare şi să promoveze încrederea copiilor /ele-
vilor în reuşita propriului proces de învăţare. Acest lucru este reuşit la 
clasele primare prin ECD.

• Învăţătorul şi educatorul sunt dezvoltatori de resurse de învăţare, de 
exemplu în special tutorialele video sunt elaborate pe parcursul ulti-
milor ani şi stocate pe platforme publice (YouTube şi similare), autori 
fiind cadre didactice din învăţământul general şi superior (studii.md, 
învăţ.online.md, educatieonline.md3) în crearea manualelor şi alte in-
strumente tradiţionale, digitale etc.

Aşadar, aplicarea eficientă a Curriculumului Naţional (în condiţiile izolă-
rii actorilor învăţământului general) conform deciziei Ministerului Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării, instituţiile de educaţie timpurie şi învăţământ primar (dar 
şi celelalte trepte de învăţământ) au realizat/realizează cu succes procesul de 
instruire, utilizând tehnologii şi strategii didactice individuale, în funcţie de  
[7, pp. 8-9]: 

a. Competenţele digitale ale cadrelor didactice; ale elevilor;
b. Echipamentele digitale şi canalele de comunicare disponibile;
c. Infrastructura software: aplicaţii de comunicare şi partajare a conţinu-

turilor multimedia sau platforme educaţionale;
d. Resursele educaţionale digitale.
În concluzie, „experienţa acumulată în această perioadă a sistemului edu-

caţional din Republica Moldova urmează să fie valorificată integral şi chiar ex-
trapolată pentru a face faţă provocărilor viitorului” [7, p. 27], ceea ce „implică 
şi o restructurare a „designului” instruirii în cadrul unităţilor de învăţare, cu 
succesiunea internă a secvenţelor acestuia” [6, p. 100].
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CONSILIEREA ELEVILOR ÎN CADRUL DISCIPLINEI 
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Abstract: In this article I aim to highlight the role of the teacher’s counselor in a 
new context of personal development of the student. I will refer to the concept of 
counseling, types and purposes of counseling students, aspects of personal develo-
pment of students.

Şcoala trebuie sa le ofere elevilor genul de educaţie care să îi pregătească 
pentru o viaţă în permanentă schimbare. Pentru ca elevii să privească viitorul 
cu încredere,pentru a se înţelege şi a se poziţiona ca indivizi, pentru a fi respon-
sabili, să-şi poarte de grijă lor şi altora, pentru a-şi exprima liber gândurile şi 
sentimentele fără teama de a rămâne neînţeleşi trebuie dezvoltaţi pe plan per-
sonal. Dezvoltare personală, unul dintre cele mai importante aspecte ale vieţii 
unui copil, trebuie sa fie o preocupare fundamentală a şcolii. Desigur, menţio-
năm că formarea şi dezvoltarea complexă a elevului trebuie să se realizeze nu 
doar în cadrul orelor de dezvoltare personală.
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În acest scop a fost introdusă ca disciplină şcolară Dezvoltarea personală 
în Curriculumul Naţional pentru învăţământ primar, 2018. Curriculumul no-
minalizat stipulează faptul, că disciplina Dezvoltare personală este concepută 
pentru „a ajuta elevii să-şi dezvolte competenţele de care au nevoie pentru a se 
cunoaşte, a se accepta, a duce o viaţă sănătoasă, independent; pentru a deveni 
cetăţeni informaţi, activi, integri, capabili de a utiliza raţional resursele proprii 
şi ale mediului de viaţă; a relaţiona cu alţii într-o atmosferă sigură şi un mediu 
ecologic; a fi responsabili în luarea deciziilor de carieră şi dezvoltarea personală 
pe parcursul întregii vieţi” [2, p. 5].

Ca rezultat al studiului acestei discipline vor fi formate următoarele com-
petenţe specifice: 

1. Afirmarea identităţii personale prin valorificarea sinelui şi a resurselor 
sociale pentru relaţionarea armonioasă în familie şi cu ceilalţi; 

2. Demonstrarea unui comportament respectuos şi grijuliu, axat pe utili-
zarea raţională a resurselor; 

3. Adoptarea modului de viaţă sănătos prin implicare în activităţi de 
menţinere a sănătăţii proprii;

 4. Proiectarea carierei prin cunoaşterea potenţialului individual, a profe-
siilor şi aprecierii studiilor ca modalitate de asigurare a perspectivei de 
realizare în viaţă; 

5. Adaptarea comportamentului la reguli şi contexte care asigura securi-
tatea personală [2].

Introducerea disciplinei „Dezvoltare personală”, care face parte din aria 
curriculară „Consiliere şi orientare „ a intensificat rolul de consilier al învăţă-
torului. Deşi, nu e un rol nou, dar diferit de cel anterior. Învăţătorul trebuie să 
vadă în elev şi altceva decât volumul informaţiilor pe care le transmite. Discipli-
na Dezvoltare personală oferă cadrul formal în care învăţătorul poate să lucreze 
nu doar cu dimensiunea raţională, intelectivă a elevului, dar şi cu cea afectivă, 
motivaţională, atitudinală şi socială. 

În continuare ne propunem să analizam rolul de consilier al învăţătoru-
lui în noul context. Termenul consilier provine din latină consiliari,ceea ce în-
seamnă sfătuire, îndrumare. 

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte consilierea ca fiind un 
proces de sfătuire [4]. Cercetătorii J.W. Gustad, C. Enăchescu, consideră con-
silierea ca fiind un proces de orientare – învăţare care se desfăşoară în spaţiul 
realităţii create între două persoane, cuplu în care sfătuitorul cu competenţă în 
probleme psihologice, oferă clientului său metode adecvate nevoilor acestuia, 
în raport cu contextul evenimentelor vieţii, stabilindu-se în acest fel un pro-
gram personal de depăşire a dificultăţilor [6].

Conceptul de consiliere, menţionează Ivey, 1994 denotă o relaţie interu-
mană axată pe ajutor, realizată de o persoană specializată/ consilierul, şi o altă 
persoană, care solicită asistenţă specială – beneficiarul (Egan, 1990). Relaţia 
dintre consilier şi persoana consiliată este una de alianţă, de participare şi co-
laborare reciprocă [Apud 1].

F. Inskipp şi John H. (1984) menţionează că consilierea este o cale de a re-
laţiona şi de a răspunde unei alte persoane, pentru ca aceasta să fie ajutată să-
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şi exploreze gândurile, emoţiile şi comportamentul în direcţia câştigării unei 
înţelegeri de sine mai clare şi pentru a învăţa să găsească şi să utilizeze părţile 
sale mai tari/ resursele, astfel, încât să se poată confrunta cu viaţa mai eficient, 
luând decizii adecvate şi acţionând corespunzător [ibidem].

Sintetizând aceste definiţii, ne dăm seamă că consilierea este un proces 
complex, care invocă o arie de acţiuni/ interacţiuni: mentorare, orientare-în-
văţare, sinergie, interrelaţionare, consiliere, cooperare şi colaborare, implicare, 
participare, dialog. Dacă analizăm aspectele de consiliere: aspecte psihologice, 
aspecte de viaţă, aspecte şi nevoi personale, asistenţă specială, aspecte de rela-
ţionare, aspecte de colaborare etc. din nou descoperim o gamă largă de natură 
psihologică şi pedagogică concomitent.

Deci, e nevoie de o consiliere psihopedagogică, care Ion Al. Dumitru o mai 
numeşte consiliere educaţională. Consiliere educaţională deoarece „presupu-
ne abilitarea oamenilor cu capacităţi de rezolvare independentă a problemelor 
prin învăţarea modului de a-şi modifica cogniţiile şi comportamentele pentru 
a se adapta solicitărilor, pentru aşi gestiona trăirile afective, a-şi rezolva con-
flictele 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 personalităţ” [5].

Consilierea psihopedagogică sau educaţională este un tip de intervenţie 
prin care se urmăreşte sugerarea unui mod de a proceda, a unui mod de com-
portare ce trebuie adoptat într-o situaţie dată sau, în general, în viaţa şi activi-
tatea cotidiană [7, p. 11].

Consilierea psihopedagogică constituie un proces de dezvoltare; are un rol 
de prevenire şi este proactivă; optimizează modul în care elevul relaţionează cu 
părinţii, colegii şi şcoala; abordează variate probleme ale subiectului consiliat, 
care pot fi de tip personal, educaţional, social, de orientare şcolară şi profesio-
nală, inclusiv, cele care apar în situaţii de criză [ibidem].

E important să reţinem că consilierea educaţională este un proces complex 
şi multidimensional, în care starea subiectivă de bine este un element funda-
mental.

Care este diferenţa dintre instruire şi consiliere?
În baza cercetărilor realizate de Z. Micleuşanu, L. Cuzneţov, A. Băban ş.a., 

propunem în următorul tabel asemănări şi deosebiri ale procesului de instruire 
şi deconsiliere.

Activitatea de consiliere educaţională poate include:
• variate aspecte psihologice: distres, conflict interior, crize de vârstă etc.
• variate aspecte de formare, educative: necesităţi de optimizare a proce-

sului de autoformare/autoeducare; organizare a unui regim de pregă-
tire pentru examen etc.

• variate aspecte corecţionale: de îmbunătăţire a memoriei; dezvoltare a 
imaginaţiei, corecţie a limbajului; optimizare a comportamentului etc.

• variate aspecte de relaxare: pentru a fi în stare să-şi revigoreze forţele 
psihice şi fizice [7, p. 12].
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Tabelul 1. Asemănări şi deosebiri ale procesului de instruire şi de consiliere
Procesul de instruire Asemănări Procesul de consiliere

Competenţe şi responsabi-
lităţi relativ diferite.

Ambele au drept obiec-
tiv formarea personalităţii 
umane

Procesul de consiliere pre-
supun de o paletă mai largă 
de activităţi specifice legate 
de abilitatea/nevoile be-
neficiarilor fapt ce solicită 
competenţe şi responsabili-
tăţi diferite.

Activităţi de învăţare: me-
tode şi tehnici didactice, 
fişe de lucru, proiectul etc.

Misiunea – acordarea de 
sprijin, ajutor şi îndrumare 
celor care participă la acti-
vităţi de instruire-învăţare.

Activitatea de consiliere 
educaţională (mai mult de 
ordin psihologic).

Modalităţi de organizare şi 
desfăşurare (lecţia, atelie-
rul, excursia etc.).

Modalităţi de organizare şi 
desfăşurare (consultaţii in-
dividuale şi de grup, atelie-
re, treininguri etc.).

Valenţele instruirii forma-
tiv-educative (a şti, a şti să 
faci, a şti să fii, a şti să de-
vii).

Valenţele consilierii psi-
hopedagogice (de formare, 
de sprijin, de ajutor, de re-
zolvare a variate probleme, 
curative etc.

Astfel, învăţătorul pentru a realiza competenţa de consiliere, va trebui să 
mizeze pe competenţele psihologice, manageriale şi pedagogice.

Am putea spune că între cele două tipuri de activităţi educaţional-forma-
tive nu există diferenţe semnificative, deoarece ambele au drept obiectiv for-
marea personalităţii umane şi misiunea de a acorda sprijin, ajutor şi îndrumare 
elevilor. Învăţătorul-consilier facilitează conştientizarea de către elevi a con-
ceptului de unicitate şi de valoare necondiţionată a oricărei persoane. Obiecti-
vul orelor de consiliere nu este cunoaşterea elevului de către profesor, ci acela 
de a facilita autocunoaşterea. 

Tipuri de consiliere:
• informaţională:oferirea de informaţii pe domenii/teme specifice edu-

caţionale: repere psihoeducaţionale pentru sănătatea mentală, emoţi-
onală, fizică, socială şi spirituală a copiilor şi adolescenţilor;

• de dezvoltare personală: formarea de abilităţi şi atitudini care permit o 
funcţionare personală şi socialăflexibilă şi eficientă în scopul atingerii 
stării de bine;

• suportivă: oferirea de suport emoţional, apreciativ şi material vocaţio-
nală: dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei de criză: asistarea 
psihologică a persoanelor în dificultate pastorală:consiliere din per-
spectivă religioasă [1, p. 6].

În ce constă sprijinul şi ajutorul învăţătorului-consilier în cadrul disciplinei 
de Dezvoltare personală?

A descoperi şi oferi instrumentele necesare pentru dezvoltarea personală, 
a cultiva abilităţi utile pentru viaţă:
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• abilităţile cognitive: de rezolvare a problemelor, de gândire creativă, 
de gândire critică şi metacognitive;

• abilităţile sociale: de comunicare şi cooperare, interpersonale şi em-
patia;

• abilităţile de autoconştientizare: autoresponsabilitatea, luarea decizii-
lor şi autoreflecţia;

• abilităţile de reglare emoţională: gestionarea sentimentelor, gestiona-
rea stresului şi soluţionarea conflictelor.

În atare context, mă întreb: Din a fi bun învăţător rezultă a fi şi un bun 
consilier?

Acest proces complex de consiliere a elevului în contextul dezvoltării lui 
personale, după cum am menţionat, impune învăţătorului o pregătire profesio-
nală specializată, o cultură generală şi profesională, o vastă experienţă de viaţă. 
Învăţătorul consilier e cel care inspiră, comunică sincer, autentic, transparent, 
care parcurge împreună cu elevul un itinerar de dezvoltare prin exemple per-
sonale, fie despre cum a aplicat acea idee şi a avut rezultate, fie despre cum nu 
a aplicat-o şi a eşuat, care convinge că eşecul e o lecţie, o experienţă şi din orice 
situaţie dificilă este soluţie, totul depinde de EL. Astfel, competenţa profesiona-
lă, cultura generală şi profesională, experienţa personală sunt factori determi-
nanţi în realizarea rolului de consilier al elevului în dezvoltarea personală. 
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Abstract: One of the methods aimed at student performance, expressed in terms of 
observable learning products is the oral test, which involves a conversation throu-
gh which the teacher seeks to identify the quantity and quality of instruction. Oral 
summative assessment is as important as the written form of summative assess-
ment and aims to verify the degree of possession of oral communication skills. Oral 
tests evaluate more aspects of school performance than other methods, it teaches 
students with direct oral communication. Oral tests have advantages and disad-
vantages that must be thoroughly studied and taken into account. Not recommen-
ded for decision-based evaluations. The advantage of this method is that assess-
ment also becomes an activity of learning, correcting, strengthening, systematizing 
and applying the student’s knowledge. Oral summative assessment can be done 
through: interviews, oral presentations, dialogues, oral communications, oral qu-
estionnaires, conversations, presentations. The good preparation of the teacher as 
an evaluator is the necessary condition for an effective evaluation.

Codul Educaţiei şi Strategia „Educaţia-2020” jalonează noua politică edu-
caţională în perspectiva asigurării succesului elevilor/studenţilor, sprijinirii ce-
lor capabili de performanţe înalte, art. 19 [1].

În acest context, performanţa este un rezultat al unei activităţi sau a reuşi-
tei unei acţiuni. Termenii succes, împlinire, execuţie, acţiune, manifestare pot fi 
considerate sinonime cu performanţa. Sub influenţa preocupărilor de obiecti-
vare a datelor de către diferite ştiinţe, termenul performanţă este folosit în sens 
de rezultat măsurat al unei prestaţii, activităţi, realizări etc. [Apud 4].

Una dintre metodele ce vizează performanţele elevilor, exprimate în ter-
meni de produse observabile ale învăţării este proba orală, care presupune o 
realizare a unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identifarea cantităţii 
şi calităţii instrucţiei. 

Evaluarea sumativă orală (ESO) este la fel de importantă ca şi forma scrisă 
a evaluării sumative şi are drept scop verificarea gradului de posedare a compe-
tenţelor de comunicare orală:

– perceperea corectă a mesajului audiat, citit, auzit în limitele standar-
delor de conţinut;

– utilizarea în contexte noi, necunoscute a vocabularului însuşit;
– producerea mesajelor orale, în variate contexte.
Examinarea orală constă în probe la care răspunsurile sunt date oral, dar 

în unele cazuri sunt solicitate şi în scris. Obiectivele generale ale probei orale 
privesc: ce ştie subiectul în legătură cu o temă, abilităţile verbale orale. Se pot 
distinge trei tipuri de probe orale: 
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• probe care evaluează o capacitate lingvistică productivă (performanţe 
lingvistice);

• probe în care tema implică un stimul verbal, sunt frecvente la toate 
disciplinele, folosind la verificarea cunoştinţelor acumulate; 

• probe în care tema nu implică un stimul verbal, în care capacităţile 
de vorbire nu sunt evaluate în mod direct (rezolvarea unor exercitii, a 
unei probleme, demonstrarea unor experienţe) [5].

Astfel, probele orale deţin o frecvenţă în practica şcolară, gradul de utilizare 
este diferit de la un sistem şcoral la altul. În vestul Europei sunt folosite pentru 
verificarea abilităţilor lingvistice, mai puţin pentru verificarea cunoştinţelor.

Proba orală se realizează în multiple forme, utilizându-se tehnici variate:
a. conversaţia – iniţiativa aparţine profesorului evaluator, care ţine sub 

control situaţia, poate fi individuală, frontală sau combinată. Avan-
tajele constau în faptul că se realizează o comunicare deplină între 
profesori şi clasa de elevi, iar feedback-ul este mai rapid. Metoda fa-
vorizează dezvoltarea capacităţilor de exprimare ale elevilor. Obiecti-
vitatea ascultării orale este periclitată din cauza intervenţiei unei mul-
titudini de variabile: starea de moment al profesorului, gradul diferit 
de dificultate a întrebărilor puse, starea psihică a evaluaţilor etc. În 
acelaşi timp, nu toţi elevii pot fi verificaţi [3].

b. interviul – tehnica discuţiei, alături de întrebări cuprinde şi punerea 
în discuţie a unor probleme, dobândind caracterul unei discuţii libere, 
decât în cazul conversaţiei. Permite realizarea unei evaluări globale, 
chiar dacă este mai riguroasă, temele apar ca rezultat al interacţiunii 
celor doi parteneri, angajaţi într-un proces de comunicare;

c. verificarea realizată pe baza unui suport vizual – candidatul este soli-
citat să descrie, explice, comenteze, având imagini, scheme. Frecvent 
este folosită în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar, fiind 
în consonanţă cu particularităţile gândirii la aceste vârste (stadiul ope-
raţiilor concrete);

d. verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire a răspunsurilor 
– frecvent utilizat în condiţii de examen. În aceste cazuri, răspunsurile 
sunt mai dezvoltate şi mai coerente. De regulă, se cere ca răspunsul să 
fie „prezentat” şi nu citit;

e. expunerea orală – redarea unui conţinut, evenimente, fapte. Tehnica 
verifică capacitatea de înţelegere şi reţinere, redat în structuri verbale 
proprii. Expunerea orală este metoda de evaluare care valorifică resur-
sele docimologice ale metodelor de instruire bazate pe comunicarea 
verbală afirmativă (expunerea, naraţiunea). Este subordonată unui 
scop general, care vizează verificarea capacităţii elevului de exprimare 
şi argumentare a cunoştinţelor învăţate, dar şi de înţelegere a acestora 
la diferite niveluri de interiorizare şi de valorificare în contexte didac-
tice deschise.

f. citirea unor dialoguri incomplete şi completarea acestora pentru obţi-
nerea sensului adecvat.
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g. dezbaterea sau discuţia – valorifică resurse docimologice deschise ba-
zată pe comunicare verbală dialogată, interogativă, probate în situaţii 
de evaluare curentă (lecţie), dar şi speciale (examene) [2].

În acest context, remarcăm avantajele probelor orale:
• Verificările orale evaluează mai multe aspecte ale performanţelor şco-

lare decât alte metode. Îi deprinde pe elevi cu comunicarea orală di-
rectă, frecventă în viaţă.

• Îndeplineşte şi funcţii de învăţare, prin repetarea şi fixarea cunoştinţelor.
• Verificarea se distinge printr-un grad de interactivitate şi favorizează 

răspunsuri corecte şi complete, prin întrebări suplimentare.
• Tratarea diferenţiată a elevilor face posibilă dificultatea solicitărilor, 

ritmul întrebărilor la posibilităţile acestora.
Vizavi de acestea, există şi dezavantaje:
• Probele orale au o validitate redusă datorită imposibilităţii acoperirii 

uniforme a conţinuturilor predate pe un interval mai mare de timp şi 
verificarea tuturor elevilor. 

• Operează un sondaj în conţinuturile predate şi în rândul elevilor. Dacă 
s-ar limita numai la probe orale ar avansa în condiţiile unui feed-back 
parţial, incomplet. 

• Durata scurtă a examinării, răspunsurile nu se conservă, nu pot fi 
„revăzute” de evaluator la care se adaugă variaţia comportamentului 
evaluatorului (oboseală, neatenţie, supărare etc.), precum şi influenţa 
exercitată asupra acestuia de opinia formată asupra elevului verificat 
(efectele-halo, Pygmalion).

• Nu se acordă şanse egale tuturor elevilor, gradul de dificultate al între-
bărilor fiind diferit, nu permit compararea performanţelor elevilor. 

• Se utilizează mult timp, neconvenabil unor categorii de elevi, cum 
sunt cei timizi sau care elaborează mai lent răspunsul. 

Totodată, probele orale se bazează pe un şir de cerinţe:
• Utilizarea este necesară pentru abordarea capacităţii de exprimare 

orală mai ales la discipline la care această capacitate este un element 
de specificare. 

• Este necesar sa fie folosite forme combinate, ca efectele pozitive să se 
producă întregii clase, adică atât verificări frontale, cât şi individuale. 

• Pentru creşterea nivelului de precizie al aprecierii sunt necesare ela-
borarea şi utilizarea unor scheme, recurgându-se la: stabilirea ele-
mentelor dorite în răspunsuri, adiţionarea scorurilor acordate pentru 
fiecare răspuns. Utilitatea în stabilirea unor liste de descriptori cu aju-
torul cărora pot fi departajate nivelurile performanţelor elevilor. 

• În cazul altor medode, o bună pregătire a profesorului ca evaluator este 
condiţia necesară pentru o evaluare eficace, prin metoda analizată [5]. 

După cum se poate observa, verificarea orală reprezintă metoda de evalu-
are utilizată în clasa de elevi, iar din cauza fidelităţii şi validităţii scăzute, aceste 
probe orale nu sunt recomandabile pentru evaluările cu miză mică, cu funcţie 
de decizie. 



Conferință Științifică Internațională

179

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

Avantajul acestei metode constă în aceea că evaluarea devine şi o activitate 
de învăţare, corectare, întărire, sistematizare şi aplicare ale cunoaşterii elevu-
lui. Evaluarea orală recuperează cel mai pregnant naturalitatea şi normalitatea 
unei relaţii specific umane [3].

Remarcăm faptul că, în clasele primare, ESO se va proiecta şi realiza la dis-
ciplinele: 

• Limba română (maternă)
• Limba rusă (maternă, de instruire) 
• Limba străină 
• Limba română (alolingvi) 
• Limba bulgară/ucraineană/găgăuză
ESO se proiectează şi se realizează pe parcursul semestrului, ţinând cont 

de necesităţile şi particularităţile elevilor clasei, precum şi de specificul discipli-
nei. Pot fi desfăşurate în cadrul unui modul (nu este obligatoriu să se desfăşoare 
la sfârşitul modulului), vizând o anumită finalitate. ESO poate fi realizată prin: 
interviuri, expuneri orale, dialoguri, comunicări orale, chestionări orale, con-
versaţii, prezentări. 

Referindu-ne la proiectarea ESO, punctăm următoarele: 
•  Se alege produsul şcolar care va fi supus evaluării, prin raportare la 

subcompetenţele selectate în proiectarea de lungă durată. 
•  Se formulează obiectivele de evaluare. 
•  Se alege forma/metoda de evaluare.
•  Se elaborează carduri cu itemi de evaluare a produsului. 
•  Se elaborează fişa de înregistrare a rezultatelor: diagramă, grilă. 
În această ordine de idei, vom evidenţia şi instrumente ale ESO. Cardul, 

de exemplu:
•  constituie un instrument de evaluare sumativă şi conţine o sarcină pe 

care elevul o efectuează în mod expres, timp de 5-7 minute de pregătire.
 •  prezintă o situaţie semnificativă bazată pe elementul spontanietăţii, 

acţiunea prin care elevul realizează o sarcină asemănătoare activităţi-
lor cotidiene, care transferă în viaţă cele învăţate la lecţii. 

•  este elementul care deosebeşte evaluarea formativă de cea sumativă 
prin situaţia spontană sau semnificativă. 

Un posibil model al procedurii de organizare: 
•  7 elevi vor extrage cardul pe care este imprimat un text necunoscut 

pentru ei;
•  elevii se aranjează într-un grup sub formă de cerc sau la câteva (2-3) 

mese unite pe o linie, nu neapărat în faţa clasei; 
•  se acordă timp de pregătire (5-7 minute), apoi fiecare elev prezintă 

sarcina întregului grup; prezentarea fiecărui elev trebuie să dureze cel 
mult 2 minute; 

•  învăţătorul înregistrează în diagrama sa calificativul acordat, apoi îl în-
treabă pe elev ce calificativ merită; 

•  învăţătorul demonstrează calificativul înregistrat şi îl compară cu al 
elevului; 
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•  învăţătorul este decidentul calificativului, în cazul în care nu coincide 
cu calificativul elevului, argumentează în baza descriptorilor. Evalua-
rea sumativă „sancţionează performanţa”, ultimul cuvânt este al învă-
ţătorului; 

•  după ce au prezentat aceşti 7 elevi, vine rândul următorilor.
Ce pot face ceilalţi elevi în timp ce are loc proba de evaluare sumativă orală? 
•  Poate fi organizat atelierul de lectură/discuţie/creaţie 
•  Citesc în cartea de lectură
•  Completează fişa de lectură 
•  Rezolvă integrame 
•  Lucrează la un poster comun. 
În cheia celor expuse, un rol deosebit îl au şi produsele pentru evaluarea 

sumativă orală: 
•  citirea la prima vedere 
•  recitarea unei poezii învăţate în modul 
•  citirea unui text învăţat în acest modul 
•  povestirea unui text literar 
•  construirea orală a unui text (în baza planului de idei, imaginilor) 
•  prezentarea unei cărţi citite 
De exemplu, produsul P35: Prezentarea unui text literar cunoscut. Pe card 

se propune titlul textului şi algoritmul de prezentare: 1) Numeşte titlul şi auto-
rul textului. 2) Este o naraţiune, dialog, descriere? 3) Cine sunt personajele? 4) 
Când are loc acţiunea? 5) Unde are loc acţiunea? 6) Care sunt momentele prin-
cipale ale textului? 7) Ce atitudine am faţă de faptele personajelor? 8) Care este 
ideea principală [6]? 

Prin urmare, chiar dacă evaluarea scrisă a câştigat teren în faţa celei orale, 
activitatea de la clasă, de zi cu zi, este una preponderent orală, iar probele orale 
nu pot fi evitate, de la elementarul răspuns la o întrebare până la prezentările 
de proporţii. Variatele discursuri, alocuţiuni, susţinerea referatelor, a interviu-
rilor trebuie evaluate nu mai puţin riguros decât probele scrise, sunt o parte a 
activităţii la clasă. Elevii trebuie să ştie înainte de aplicarea probei de evaluare 
care sunt criteriile şi descriptorii. Fiecare dintre elementele acestei construcţii 
susţine transparenţa evaluării şi departajează un răspuns excelent de unul bun 
sau suficient.

În linii generale, considerăm criteriul drept punct de vedere, normă, prin-
cipiu pe baza căruia se face o clasificare, o definire, o apreciere. Indicatorii sunt 
acţiuni şi comportamente observabile sau alte dovezi, care indică prezenţa, 
starea sau condiţia unor elemente legate de standarde. Descriptorii – enunţuri 
prin care se prezintă (se descrie) comportamentul, produsul la fiecare nivel [2].

Aşadar, putem concluziona următoarele:
• Prin proba orală se valorifică performanţa elevului.
• Proba orală este o conversaţie prin care profesorul urmăreşte identifi-

carea cantităţii şi calităţii instrucţiei. 
• În proba orală, răspunsurile, în unele cazuri, sunt solicitate şi în scris.
• Proba orală se realizează în multiple forme, utilizându-se forme, teh-

nici, instrumente variate.
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• Buna pregătire a profesorului ca evaluator este condiţia necesară pen-
tru o evaluare eficace.

• În clasele primare proba orală completează celelalte metode de evalu-
are pentru cunoaşterea mai bună a gradului de posedare a competen-
ţelor, deci a performanţei de comunicare orală.
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Abstract: This article presents the researched dimensions regarding the psychologi-
cal activity insurance in the primary education system.

Orice sistem (natural, social, cultural sau economic) are proprietatea fun-
damentală de a-şi schimba organizarea şi starea funcţională, sub presiunea 
unor influenţe externe şi a dinamicii interacţiunii dintre părţile sale compo-
nente. Societatea umană nu face excepţie de la această regulă. Şi-au pus am-
prenta asupra ei schimbările sociale produse în diferite perioade istorice ale 
umanităţii, marcate de numeroase evenimente locale sau globale, de transfor-
mări ale raporturilor politice, economice şi culturale dintre ţările lumii sau de 
etape de progres ori regres economic. Specialiştii au argumentat că existenţa 
omului într-o colectivitate ancorată într-un anumit context socio-cultural, eco-
nomic şi geopolitic este marcată de schimbările sociale care au loc în timpul în 
care acesta se naşte, este socializat şi apoi începe să acţioneze în virtutea sta-
tus-rolurilor pe care şi le asumă [3]. Autorul B. Valade afirmă că schimbările so-
ciale pot fi definite prin ansamblul prefacerilor care sunt observabile la nivelul 
structurii, organizării şi funcţionării unei anumite colectivităţi şi care modifică 
cursul istoriei acesteia, la care se adaugă transformarea de-a lungul timpului a 
instituţiilor sociale, precum şi a practicilor sociale şi culturale [Apud 3]. 

De altfel schimbările sociale sunt în relaţie directă cu toate problemele so-
cietale care apar la diferite etape în sistemului educaţional. Aceste direcţii ale 
schimbărilor sociale sunt amplu cercetate fiind uneori reprezentate în diverse 
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domenii strategice. Menţionăm că proiectul Bazele teoretice şi metodologice ale 
asigurării activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general din perspec-
tiva abordărilor societale contemporane se încadrează în problematica progra-
melor europene de cercetare pe dimensiunea asigurării calităţii în educaţie şi 
crearea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Rezultatele scontate, conform Ho-
tărârii de Guvern nr. 382/2019 sunt dezvoltarea unui sistem de protecţie social 
solid şi incluziv; consolidarea expertizei ştiinţifice în domeniul ştiinţelor educa-
ţiei, psihologice şi psihopedagogice precum şi adaptarea sistemului educaţio-
nal la noile abordări din societatea contemporană [2]. 

Importanţa şi necesitatea activităţilor de cercetare propuse în cadrul pro-
iectului reliefează necesitatea elaborării unei viziuni integrate de dezvoltare 
a asigurării activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general pentru: 
promovarea calităţii în învăţământ; asigurarea activităţii psihologilor, cadrelor 
didactice şi de conducere din sistemul de învăţământ general cu complexe de 
metodologii de prevenţie, evaluare şi intervenţie psihologică; crearea unui sis-
tem coerent de parteneriat „elev–cadru didactic–psiholog–familie”; asigurarea 
unui mediu şcolar prietenos, protectiv şi incluziv; asigurarea suportului nece-
sar cadrelor didactice şi cadrelor de conducere în desfăşurarea procesului edu-
caţional eficient; prevenirea dificultăţilor în dezvoltarea copilului prin identi-
ficarea factorilor de risc; facilitarea antrenării abilităţilor sociale ale copiilor în 
procesul de învăţare şi relaţionare; diminuarea violenţei şi a comportamentelor 
agresive ale copiilor şi a altor actori educaţionali; incluziunea şcolară a copi-
ilor aflaţi în dificultate; fortificarea structurilor de asistenţă psihopedagogică 
din diferite regiuni ale ţării; elaborarea unui sistem managerial de asigurare a 
activităţii psihologice în învăţământul general [1].

În conformitate cu obiectivele cercetării au fost preconizate câteva rezul-
tate care se referă la determinarea: problemelor societale contemporane in-
fluente asupra asigurării activităţii psihologice în sistemul de învăţământ ge-
neral;politicilor naţionale şi internaţionale cu referire la asigurarea activităţii 
psihologice în sistemul de învăţământ general;instrumentelor, metodelor de 
analiză a metodologiilor existente de asigurare psihologică în sistemul de învă-
ţământ general;domeniilor, indicatorilor, criteriilor, instrumentelor de analiză 
a asigurării activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general.

În acest context amplu au fost analizate documentele naţionale existente 
care reglementează activitatea psihologilor din sistemul educaţional din ţara 
noastră precum Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea activită-
ţii psihologului în instituţiile de învăţământ din R. Moldova, aprobat la şedinţa 
DGECTS din 20.06.2018;Reperele metodologice privind activitatea psihologului 
în instituţiile de învăţământ general, care stabilesc modul de organizare şi des-
făşurare a activităţii psihologului în instituţiile de învăţământ general, fapt ce 
constituie o activitate complexă, sistematică, orientată spre optimizarea proce-
sului educaţional şi asigură dezvoltarea progresivă a personalităţii copilului etc. 
Au fost analizate şi alte acte legislative aprobate în domeniul de competenţă 
de care trebuie să ţină cont psihologul pentru buna organizare şi desfăşurare a 
activităţii Codul Educaţiei al Republicii Moldova Nr.152 din 17 iulie 2014; Codul 
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de Etică al Cadrului didactic, aprobat prin ordinul ME nr. 831 din 07 septem-
brie 2015; HG nr. 270 din 08 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor 
privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, 
referirea, asistenţă şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale vio-
lenţei, neglijării, exploatării şi traficului; HG nr. 732 din 16.09.2013 cu privire la 
Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal 
de asistenţă psihopedagogică; Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 cu privire la pro-
tecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi; 
Legea nr.45-XVI din 01 martie 2003 cu privire la prevenirea şi combaterea vio-
lenţei în familie; Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului, ordinul ME 
nr. 99 din 26.02.2015; Metodologia de organizare şi funcţionare a Centrului de 
Resurse pentru Educaţia Incluzivă din instituţia de învăţământ preuniversitar, 
ordinul ME nr. 100 din 26.02.2015; Instrucţiunea de aplicare în educaţia timpu-
rie a Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului, ordinul MECC nr.343 din 
22.03.2018; Planului educaţional individualizat. Structura-model şi ghidul de 
implementare, ordinul MECC nr. 671 din 01 august 2017; Planul educaţional in-
dividualizat pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale din instituţiile de edu-
caţie timpurie, ordinul MECC nr. 1780 din 03.12.2018; Regulamentul de atestare 
a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic şi din cadrul 
serviciilor de asistenţă psihopedagogică, ordinul MECC nr.62 din 23.01.2018; 
Regulamentul-cadru al Comisiei multidisciplinare intraşcolare din instituţia de 
învăţământ primar, secundar, ciclul I şi II, ordinul MECC nr. 683 din 03.06.2019 
etc. În baza examinării documentelor, au fost identificaţi indicatori şi criterii 
de analiză a asigurării activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general.

În scopul analizei politicilor internaţionale au fost studiate experienţele 
valorificate în diferite ţări pentru asigurarea activităţii psihologice în sistemul 
educaţional, în general, şi pentru asigurarea activităţii psihologice în sistemul 
educaţional cu referire la învăţământul general, în special. Astfel, am iniţiat 
studii cu referire la asigurarea activităţii psihologice în sistemul de învăţământ 
general determinând ca fiind importante experienţele internaţionale din urmă-
toarele ţări:România, Finlanda, Rusia, Germania, Israel, Ungaria, Elveţia, Olan-
da, Ucraina, Belorusia, Italia, Franţa, Japonia, Ţările Baltice (Estonia, Letonia), 
Coreea de Sud, Bulgaria, Canada, Slovacia, Marea Britanie, Singapore, Belgia, 
Spania etc. Dimensiunile studiate vor oferi oportunitatea de a elabora o viziu-
ne amplă cu referire la dezvoltarea activităţii psihologice în sistemul de învăţă-
mânt general autohton.

Conform obiectivelor proiectului sunt analizate problemele apărute în 
urma schimbărilor societale contemporane influente asupra asigurării activi-
tăţii psihologice în sistemul de învăţământ general. Unele dintre problemele 
care repercusionează asupra asigurării activităţii psihologice în sistemul de 
învăţământ general sunt: fenomenul migraţiei, problemele demografice, criza 
economică, sărăcia, violenţa în societate şi familie, lipsa cadrelor didactice şi a 
psihologilor în sistem etc.

La acest capitol cercetătorii din cadrul proiectului au realizat o analiză a 
datelor privind numărul psihologilor din instituţiile de învăţământ general. 
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Menţionăm că aceste date au fost prezentate de Serviciile raionale/municipale 
de asistenţă psihopedagogică Centrului Republican de Asistenţă Psihopeda-
gogică, constatându-se existenţa unor dificultăţi identificate la nivel de raion/
municipiu privind asigurarea asistenţei psihologice în învăţământul general. 
Respectiv, în instituţiile de învăţământ general din Republica Moldova activea-
ză circa 430 de psihologi. Dintre aceştia cei mai mulţi psihologi activează în 
mun. Chişinău, aproximativ140 de specialişti, iar cei mai puţini psihologi sunt 
în raioanele Cantemir şi Nisporeni. La nivel de raion/municipiu activează circa 
50 de psihologi în Serviciile de asistenţă psihopedagogică. Respectiv, raportând 
numărul total de specialişti psihologi din sistem, la numărul de 1200 institu-
ţii de învăţământ primar şi secundar general din ţară, în care studiază circa 
321375 de copii, dintre care – 9446 de copii cu cerinţe educaţionale speciale, 
putem concluziona că există o necesitate stringentă de dezvoltare şi consoli-
dare a serviciului psihologic la nivel instituţional. O altă problemă constatată 
se referă la fluctuaţia mare în rândul psihologilor din instituţiile de învăţământ 
general, unul din argumentele prioritare fiind invocat salarizarea specialiştilor. 
De altfel, în acelaşi context o altă problemă majoră o constituie calificarea pro-
fesională a psihologilor şi competenţele pe care specialiştii le prezintă în raport 
cu necesităţile şi solicitările de intervenţie la nivel instituţional. 

În ultima perioadă s-au intensificat problemele cu care se confruntă elevii, 
cadrele didactice şi de conducere, părinţii/reprezentanţii legali, iar psihologii 
nu întotdeauna le fac faţă. Constituie o problemă şi faptul că psihologii din sis-
temul de învăţământ general nu posedă suficiente materiale care le-ar facilita 
activitatea, respectiv fiind necesare lucrări care să răspundă necesităţilor ac-
tuale. Uneori şi cursurile de formarea profesională continuă la care participă 
psihologii şcolari nu corespund necesităţilor de formare ale acestora, dar şi 
problemelor cu care se confruntă specialiştii la nivel de servicii solicitate. 

În această perioadă este oportun să menţionăm şi despre importanţa pre-
gătirii psihologilor pentru diverse situaţii de criză din societate. Astfel aici men-
ţionăm despre provocarea societală de mare amploare pentru sistemul educa-
ţional din ţara noastră care s-a făcut simţită, din cauza epidemiei COVID-19, 
de la începutul lunii martie, anul curent (11.03.2020), perioada în care a fost 
sistat procesul educaţional tradiţional, realizat „faţă-n faţă” în toate instituţi-
ile de învăţământ. Astfel, Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării a propus/
acceptat realizarea procesului educaţional la distanţă pentru toate unităţile de 
învăţământ din sistemul educaţional publice şi private şi anume: instituţiile de 
educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ general, instituţiile de învăţământ 
profesional tehnic, instituţiile de învăţământ superior, instituţiile care realizea-
ză formarea continuă a cadrelor didactice. Totodată MECC a realizat diverse 
acţiuni care a eficientizat procesul de adaptare psihosocială a actorilor educaţi-
onali prin aprobarea Metodologiei privind continuarea la distanţă a procesului 
educaţional în condiţii de carantină pentru instituţiile de învăţământ primar, 
gimnazial şi liceal (ordin MECC 19.03.2020); organizarea, în colaborare cu par-
tenerii educaţionali şi formarea de formatori în vederea utilizării resurselor 
digitale; aprobarea Metodologiei privind continuarea la distanţă a procesului 
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educaţional în condiţii de carantină, pentru instituţiile de educaţie timpurie 
(ordin MECC 26.03.2020); lansarea platformei de educaţie online Învăţ de acasă 
etc. Această schimbare a atras după sine, în mod evident, necesitatea adaptării 
psihosociale accelerate a tuturor actorilor educaţionali: elevi, cadre didactice, 
cadre de conducere, psihologi, părinţi. Aici menţionăm importanţa implicării 
responsabile şi competente a psihologilor în menţinerea sănătăţii mintale, op-
timizarea dezvoltării psihice, adaptarea psihosocială, autodezvoltarea, realiza-
rea de sine şi îmbunătăţirea calităţii vieţii a actorilor educaţionali şi a întregii 
societăţi.

Analiza problemelor în dimensiunea asigurării activităţii psihologice din 
ţară, experienţele existente în acest domeniu sugerează necesitatea schimbări-
lor continue prin implicarea amplă, complexă în următoarele domenii de acti-
vitate: 1. Prevenţie/profilaxie; 2. Evaluare/diagnostic; 3. Intervenţie/dezvoltare.

În concluzie menţionăm că din perspectiva abordărilor societale contem-
porane considerăm relevante şi valoroase pentru activitatea psihologică urmă-
toarele dimensiuni care necesită studiate: managementul asigurării activităţii 
psihologice; reprezentarea socială a profesiei psihologului şcolar; solicitările 
organizaţionale în activitatea psihologului şcolar; modelele de incluziune, me-
todologiile, instrumentele psihologice pentru reabilitarea, integrarea şi inclu-
derea în societate a copiilor cu CES; adaptarea psihologică şi socială, inclusiv 
adaptarea şcolară a elevului; comportamentul psihomotor; valorificarea poten-
ţialului comunicării; comportamentul antisocial al elevului; dezvoltarea sferei 
relaţionale a elevilor; afectivitatea elevilor; motivaţia elevului; memoria elevu-
lui; atenţia elevului; gândirea elevului; limbajul elevului.

Bibliografie:
1. Paladi O. Provocările societale cercetate prin prisma bazelor teoretice şi meto-

dologice ale asigurării activităţii psihologice în sistemul de învăţământ general. 
In: Univers Pedagogic, 2020, Nr. 2 (66), pp. 87-92.

2. Programul naţional în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2020-2023. 
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 381 / 2019. [citat 22.04.2020]. Disponi-
bil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/pnci_romana.pdf

3. Tufeanu M. Subrealizarea şcolară a adolescenţilor contemporani în contextul 
schimbării sociale. Teză de doctor în psihologie. Chişinău, 2015.



Conferință Științifică Internațională

187

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

SCURT ISTORIC PRIVIND ASISTENŢA PSIHOLOGICĂ 
ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CANADA

Angela POTÂNG  
dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat din Moldova

Abstract: The field of psychology in Canada has a history of more than a century. 
Currently, psychological assistance activities in schools are an essential service in 
all provinces of the country. School psychologists in Canada work according to the 
regulations that are approved by the National Association of School Psychologists 
(NASP) and the Canadian Association of Psychology (CPA). Canada and Republic 
of Moldova have different training systems, continuous training, practice for scho-
ol psychologists. Comparing and contrasting these two systems will help synthesize 
the recommendations for the development of the psychological assistance service 
in the educational field in the Republic of Moldova.

În Canada, ca şi în restul lumii, domeniile filozofiei şi psihologiei au fost 
cândva dificil de diferenţiat unele de altele. Conform lui Wright şi Myers (1982), 
departamentele de psihologie au început să se dezvolte în universităţile din Ca-
nada în prima jumătate a secolului al XX-lea; până atunci, nu a existat o distinc-
ţie clară între departamentele de psihologie şi cele de filozofie. Primele univer-
sităţi care au înfiinţat departamente de psihologie au fost Universitatea McGill 
în 1924 şi Universitatea din Toronto în 1926. În anii 1920-1930, cercetătorii din 
aceste centre universitare s-au concentrat în mare măsură pe studierea diver-
selor aspecte ale responsabilităţii sociale, precum şi asupra dezvoltării psi-
hologiei aplicate (Conway, 1984). Asociaţia canadiană de psihologie (CPA) a 
fost fondată până în 1938 graţie apropierii Canadei de Statele Unite. American 
Psychological Association (APA) a avut influenţă considerabilă asupra dezvol-
tării asociaţiei canadiene. Aşa dar, modelul canadian a fost puternic influenţat 
de cel american, cu unele modificări datorate diferenţelor culturale, mixului 
lingvistic, alcătuirii etno-culturale şi a modelelor de practică profesională, pre-
cum şi a diferenţelor de sănătate, educaţie, judiciară şi politică ale celor două 
naţiuni (Dobson şi Dobson, 1993).

Dezvoltarea psihologiei ca profesie
Nevoia de servicii psihologice aplicate în diverse domenii, inclusiv în edu-

caţie, a devenit evidentă în primul război mondial. Cererile psihologice în tim-
pul războiului (de exemplu, selecţia şi instruirea personalului; dizabilitatea 
psihologică şi reabilitarea militarilor) au oferit stimulent pentru dezvoltarea şi 
extinderea serviciilor psihologice (Dobson şi Dobson, 1993). După al doilea răz-
boi mondial, psihologia americană, în special psihologia clinică, s-a dezvoltat 
şi mai mult ca domeniu, datorită cererii de a răspunde nevoilor veteranilor de 
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război (Walter, 2015). Mai exact, mulţi veterani au prezentat simptome ale ceea 
ce este cunoscut acum ca tulburare de stres posttraumatic (PTSD), datorată ex-
punerii continuă la violenţă, moarte şi distrugere. Din cauza muncii psihiatrilor 
militari, conceptul de stres ca factor care afectează sănătatea psihică a devenit 
popular în şi psihologie şi în rândul publicului (Pols & Oak, 2007). Domeniul 
psihologiei din Canada a fost influenţat de reformele care au avut loc în acea 
perioadă în Statele Unite ale Americii. Astfel, odată cu începerea programului 
spaţial în 1957, fondurile federale au devenit disponibile în Statele Unite atât 
pentru a sprijini cercetarea comportamentală, cât şi pentru a permite formarea 
absolvenţilor în psihologie. Pornind de la acest eveniment, psihologia a deve-
nit o profesie a practicienilor şi o disciplină ştiinţifică care a investigat toate 
aspectele comportamentului social uman, dezvoltării copilului şi diferenţelor 
individuale, precum şi alte domenii ale psihologiei (Walter, 2015).

Asociaţia Canadiană de Psihologie (CPA) 
CPA a fost fondată în cadrul laboratorului de psihologie al Universităţii din 

Ottawa în 1938, dar din punct de vedere legal activează din 1939. Iniţial, scopul 
CPA a fost să contribuie la elaborarea testelor pentru Departamentul Apărării 
Naţionale din Canada. Actualmente, CPA are trei direcţii de activitate: ştiinţă, 
practică şi educaţie. CPA elaborează politici şi emite standarde etice privind ac-
tivitatea psihologului, aceste standarde sunt revizuite regulat, cel mai recent în 
ianuarie 2017. Standardele etice se referă la patru principii de bază, care consti-
tuie orientări fundamentale pentru luarea deciziilor etice. Aceste principii sunt:   
respectul demnităţii persoanelor şi popoarelor, grijă responsabilă, integritate 
în relaţii, responsabilitatea faţă de societate. 

Dezvoltarea psihologiei şcolare în Canada 
În prezent, asistenţa psihologică şcolară constituie un serviciu esenţial în 

Canada, iar dezvoltarea domeniului ţine de o perioadă de peste 100 de ani. Si-
milar cu mişcarea din Statele Unite, acest domeniu a început să se dezvolte 
în Canada la începutul secolului al XX-lea (Farrell, Oakland şi Jimerson, 2007). 
Chiar dacă majoritatea psihologilor canadieni din prima parte a secolului trecut 
nu erau angajaţi în şcoli, mulţi îndeplineau sarcinile care sunt acum asociate cu 
psihologii şcolari. De exemplu, Departamentul de Sănătate Publică a fost fon-
dat în Toronto în 1919 şi a fost implicat în identificarea copiilor cu dizabilităţi 
intelectuale. La începutul anilor 1920, districtul şcolar din Manitoba a angajat 
specialişti în testare şi măsurare educaţională şi, până în 1930, psihologii şco-
lari au lucrat în colaborare cu districtul şcolar din Manitoba pentru a răspunde 
nevoilor elevilor. În 1941, un aranjament de colaborare între Departamentul de 
Sănătate al Winnipeg, consiliul şcolar şi centrul de orientare pentru copii a dus 
la coordonarea muncii între psihologii din şcoli, asistenţii sociali şi alţi specia-
lişti în sănătate mintală (Oakland et al. 2005).

În anii ’70, psihologia şcolară a început să fie recunoscută ca o zonă de 
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practică specializată, iar prezenţa psihologilor şcolari a devenit mai evidentă 
în sistemele şcolare canadiene. (Oakland şi colab., 2007). Ca urmare a nevoii 
crescânde de psihologi, special instruiţi pentru a lucra în mediul şcolar, au fost 
instituite programe de formare la nivel de doctorat la Institutul pentru Studii 
în Educaţie din Ontario (OISE) şi la nivel de masterat, în domeniul psihologiei 
educaţiei, în cadrul mai multor instituţii: Universitatea din Manitoba, Univer-
sitatea Alberta, Universitatea din Calgary, Universitatea Mount Saint Vincent, 
Universitatea McGill, Universitatea Britanică Columbia şi Western University.

În anii 1980, psihologii şcolari canadieni aveau un statut profesional apre-
ciat înalt atât la nivel provincial, cât şi naţional (Oakland şi colab. 2005; Jimer-
son, Oakland şi Farral, 2007). În 1982, a fost adoptată Carta canadiană a drep-
turilor şi libertăţilor, ceea ce a dus la un sistem şcolar canadian mai incluziv 
(Zinga et al. 2005). În consecinţă, a existat o nevoie mai mare de sprijin al cadre-
lor didactice în învăţarea elevilor cu dificultăţi emoţionale, comportamentale şi 
de învăţare, care acum au fost incluse în clasele cu copii cu dezvoltare tipică. 
(Lupart, 1998). 

În anii ’90, domeniul psihologiei educaţionale din Canada s-a dezvoltat 
exponenţial în mai multe direcţii, oferind servicii de consultare şi intervenţie 
terapeutică, de diagnosic şi prevenţie psihologică (Cole şi Siegel, 2003). Rolul 
psihologului şcolar a devenit mai divers, deoarece specialiştii în domeniu s-au 
implicat în intervenţiile de criză, elaborarea şi evaluarea programelor de for-
mare a părinţilor (Jordan et al. 2009). În plus, psihologii şcolari şi-au extins do-
meniul de aplicare şi au început să ofere servicii atât copiilor preşcolari, cât şi 
adulţilor tineri. La nivel provincial, dezvoltarea psihologiei şcolare a urmat un 
model similar, dar a evoluat diferit. De exemplu, din 1950 până în 1970, psiho-
logii şcolari din Alberta au avut sediul în birourile centrale şi au fost priviţi ca 
o resursă itinerant, adică care se deplasează din loc în loc pentru a desfăşura o 
anumită activitate. Rolul şi responsabilităţile psihologilor şcolari au fost deseori 
împărtăşite cu alţi profesionişti, cum ar fi consilierii şi profesorii. Acest lucru s-a 
datorat faptului că programele de pregătire pentru psihologii şcolari nu erau 
încă definitivate (Saklofske et al., 2007). 

Thompson (1983) a afirmat că, în Nova Scotia, activităţile psihologilor erau 
mai puţin „concentrate pe testare” şi că erau mai mult implicaţi în activităţi de 
consultare şi intervenţie. În 1983, în Nova Scotia, erau doar 19 psihologi şco-
lari angajaţi în consiliul şcolar (Thompson, 1983). Şi, în 2007, dintr-un total de 
44 de psihologi şcolari din Nova Scotia, 14% au deţinut studii universitare în 
psihologie şcolară, majoritatea deţinând diplome de absolvire în psihologie cli-
nică, experimentală şi/sau consiliere (8 diplome universitare, 35 de master şi 
1 doctorat) (Corkum, French şi Dorey, 2007). Hann (2001) a remarcat faptul că 
psihologii şcolari din Nova Scotia erau priviţi în mod tradiţional ca evaluatori 
educaţionali. La fel ca în Ontario, Hann (2001) a raportat despre cazurile ex-
cesive, raporturile ridicate dintre elevi şi psihologi şi ameninţarea reducerilor 
guvernamentale, ca unele dintre obstacolele în calea extinderii rolului pentru 
psihologii şcolari. Dorey et al. (2007) au anchetat psihologii şcolari privind ac-
tivitatea practică a psihologilor şcolari din Nova Scotie. În ceea ce priveşte res-
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ponsabilităţile de serviciu, psihologii au remarcat o creştere a cererii de evaluări 
psihoeducaţionale, precum şi o diversificare a rolurilor lor pentru a include mai 
multe servicii de intervenţie, prevenire şi consultare. Participanţii la acest stu-
diu au indicat, de asemenea, că au dorit să crească cantitatea de timp petrecută 
în furnizarea de servicii preventive, dar au menţionat sarcini grele de muncă 
şi stres ca factori care afectează capacitatea lor de a furniza servicii complete 
(Corkum, French şi Dorey, 2007).

Psihologii şcolari din Canada activează conform modelului de furnizare a 
serviciilor descrise în Ghidurile de practică profesională pentru psihologii şco-
lari din Canada (2007), aprobate de Asociaţia Canadiană de Psihologie. 
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Abstract: This article presents an analysis of the situation regarding the psycho-
logical assistance of children in the risk group in general education institutions, 
being a current and widespread problem in the school context. Today, more than 
ever, we have students who respond well to the pedagogical dimension, in the sen-
se that they can develop skills at the level required by the school curriculum, but 
have emotional problems in their relationships with colleagues, teachers, parents 
or respecting the rules of the school community. In this sense, the role of the school 
psychological service is necessary for the prevention, identification and early inter-
vention of children in difficulty, in risk situations etc.

Activitatea psihologului şcolar presupune un sistem complex de acţiuni, 
orientat spre optimizarea procesului educaţional şi asigurarea stării de bine şi 
dezvoltării progresive a personalităţii copilului. În acest sens, psihologul îşi or-
ganizează activitatea în baza Reperelor metodologice privind activitatea psiho-
logului în instituţiile de învăţământ general, ordinul MECC nr. 02 din 02.012018. 
În corespundere cu prezentele prevederi, beneficiarii serviciului psihologic şco-
lar sunt toţi copiii, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, 
apartenenţa etnică, limba vorbită, sex, vârstă, starea de sănătate, potenţialul de 
învăţare, antecedente penale, sau alte categorii de copii care, din diferite mo-
tive, sunt marginalizaţi sau excluşi în procesul accederii şi realizării unui pro-
gram de educaţie obligatoriu. Astfel, categoria copiilor din grupul de risc este 
constituită din subiecţi cu anumite particularităţi individuale bio-psiho-sociale 
ce sporesc sensibilitatea lor la unul sau câţiva factori nocivi a căror influenţă cu 
o anumită probabilitate, după o perioadă (4-6 luni) poate acutiza sau declanşa 
tulburări în sfera psihică, emoţională sau comportamentală. În corespundere 
cu Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situ-
aţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, categoria copiilor din grupul de risc 
constituie: copii supuşi violenţei, neglijaţi, care practică vagabondajul, cerşitul, 
copiii lipsiţi de îngrijire şi supraveghere din partea părinţilor din cauza absenţei 
acestora de la domiciliu din motive necunoscute, copiii a căror părinţi au dece-
dat (orfani), copiii care trăiesc în stradă, au fugit ori au fost alungaţi de acasă, 
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copii ai căror părinţi refuză să-şi exercite obligaţiile părinteşti privind creşterea 
şi îngrijirea copilului, copiii care au fost abandonaţi de părinţi.

Un argument al necesităţii de abordare al acestui subiect reiese din obser-
vările personale asupra sporirii numărului de copii cu abateri în dezvoltarea 
psihică, emoţională şi comportamentală. În acest sens, a fost iniţiată o cerceta-
re privind asistenţa psihologică a copiilor din grupul de risc din instituţiile de 
învăţământ general, la nivel naţional. 

Obiectivele cercetării: 
– identificarea tipurilor de probleme cu care se adresează cel mai frec-

vent la psiholog elevii, cadrele didactice/de conducere şi părinţii;
– stabilirea formelor de suport oferită elevilor, cadrelor didactice/de 

conducere, părinţilor pentru depăşirea situaţiilor de criză şi risc;
– determinarea impedimentelor cu care se confruntă psihologii per di-

recţii de activitate în susţinerea copiilor din grupul de risc;
– determinarea nevoilor specialiştilor psihologi privind asigurarea asis-

tenţei psihologice de calitate a copiilor în situaţii de risc.
Descrierea eşantionului: În cercetarea dată, lotul de subiecţi a fost format 

din 114 psihologi din instituţiile de învăţământ general din ţară, din 78 licee; 29 
gimnazii şi 7 şcoli primare. Din punct de vedere al repartiţiei pe sexe: 110 femei 
şi 4 bărbaţi. Subiecţii au participat voluntar la acest studiu: 64 psihologi din 
mediul urban şi 50 din mediul rural. 

Rezultate obţinute:
Generalizând datele, putem afirma că circa 97% din psihologi oferă asis-

tenţă psihologică copiilor din grupul de risc, care se confruntă cu diverse pro-
bleme de ordin cognitiv, afectiv, relaţional, familial. Cele mai frecvente tipuri 
de probleme cu care se adresează elevii la psiholog sunt: dificultăţi de învăţare, 
lipsa motivaţiei şcolare – 74%; probleme de relaţionare (conflicte cu părinţii, cu 
cadrele didactice, neînţelegeri cu colegii) – 74%; plecarea părinţilor peste hotare 
– 62%; violenţa verbală din partea colegilor (înjurături la adresa copilului sau 
folosirea unui limbaj obscen, strigăt, voce ridicată până la ţipăt) – 60%; violenta 
psihologică din partea colegilor (insulte, poreclire, izolare, ignorare, respinge-
re, indiferenţă, etichetări denigratoare) – 54%; probleme afective (dezamăgire în 
dragoste, incompatibilitate, depresie, anxietate, frici) – 50%; bullying din partea 
colegilor (hărţuire, intimidare, luarea în derâdere, îmbrânceli, umiliri, depose-
dări de bunuri, comportament manipulator) – 48%; violenţa fizică din partea 
colegilor (pălmuire, muşcare, scuturări, îmbrânciri, aruncări, lovire cu mâna, 
cu piciorul sau alte obiecte) – 33%; neglijare părintească (inconsecvenţa sistemu-
lui de pedepse şi recompense, lipsa de urmărire a progreselor copilului, neglijare 
alimentară, vestimentară, igienică, educaţională) – 23%; neglijare din partea 
cadrelor didactice (apreciere incorectă, ignorare, umilire, neacceptare, discrimi-
nare, excludere, marginalizare) – 23%; chiul şcolar, copii care au fugit de acasă 
– 22%; tentative de suicid, gânduri suicidale – 21%; copii în conflict cu legea, sub 
vârsta răspunderii penale – 12%; copii care practică vagabondajul, cerşitul – 5%.

Responsabilitatea în menţinerea sănătăţii şi bunăstării copilului o poartă 
familia. Un aspect de importanţă majoră îl are organizarea activităţilor cu/şi 
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pentru părinţi, în vederea prevenirii şi diminuării dificultăţilor de învăţare, re-
laţionare, comportament, dezvoltarea abilităţilor parentale, optimizarea rela-
ţiilor părinte-copil. În acest sens, circa 87% din psihologi, consideră că suportul 
oferit părinţilor copiilor din grupul de risc are un rol semnificativ în dezvolta-
rea acestora. Printre cele mai frecvente probleme cu care se adresează părinţii 
la psiholog sunt: problemele de învăţare (lipsa motivaţiei şcolare, refuzul de a 
merge la şcoală şi dorinţa de a abandona şcoala) – 78%; problemele de compor-
tament (chiul şcolar, agresivitate, furt, influenţă negativă a prietenilor) – 73%; 
probleme de relaţionare (neînţelegeri/gelozie între fraţi/surori, conflicte între pă-
rinţi, lipsa prietenilor) – 64%; violenţă între colegi (umilire, intimidare, depose-
dare de bunuri, impunerea copilului să îndeplinească acţiuni împotriva voinţei 
lor, lovire) – 40%; violenţă din partea cadrelor didactice (poreclire, îmbrânceli, 
umilire, apreciere incorectă, ignorare) – 12%. Totodată, cadrele didactice chiar 
dacă au o perspectivă pe termen scurt, specifică mediului şcolar, pot observa, 
cu mai multă uşurinţă decât părinţii, deficitele înregistrate în dezvoltarea com-
portamentelor sociale şi emoţionale ale copiilor oferind informaţii relevante în 
acest sens. În acest sens, circa 89% din psihologi, menţionează că organizea-
ză activităţi cu cadrele didactice în vederea identificării problemelor specifice 
vârstei, clasei de elevi, particularităţilor individuale de dezvoltare a copilului, 
stabilirii cauzelor acestora. La fel de important este şi suportul oferit cadrelor 
de conducere, opinie expusă de 46% din psihologi. Cele mai frecvente proble-
me cu care se adresează cadrele didactice şi cadrele de conducere la psiholog 
sunt: conflictele între colegii de clasă – 79%; problemele de comportament (chiul 
şcolar, furt, violenţă, bullying între colegi) – 65%; lipsa motivaţiei şcolare, note 
insuficiente/negative a elevilor – 65%; neînţelegeri cu părinţii copiilor, lipsa inte-
resului din partea părinţilor, neglijenţă privind educaţia propriilor copii – 55%; 
familii vulnerabile (consum de alcool, droguri, familii în conflict cu legea) – 50%. 
Conlucrarea cu alţi specialişti (logopezi, psihopedagogi) din instituţie, aduce 
plusvaloare în abordarea holistică a copilului şi intervenţia individualizată axa-
tă pe necesitate, viziune expusă de circa 30% din psihologi. 

Deşi, psihologii şcolari sunt suprasolicitaţi cu diverse sarcini, ei organi-
zează diverse forme de suport în susţinerea copiilor din grupul de risc, printre 
care: consiliere psihologică a copiilor – 97%; discuţii cu părinţii – 94%; activităţi 
de psihoprofilaxie/prevenţie – 93%; discuţii cu cadrele didactice şi de conducere 
– 88% psihologi; evaluare psihologică şi psihodiagnoză – 84%; consiliere psiho-
logică de grup (la nivel de elevi-elevi, elevi-cadre didactice, elevi-părinţi) – 78%; 
activităţi de dezvoltare personală – 75%; activităţi de dezvoltare a competenţelor 
parentale – 59%; examinarea cazurilor dificile la consiliul profesoral, consiliul 
de administraţie, Comisia multidisciplinara intraşcolară – 50%; referirea cazu-
rilor problemă la Serviciul de asistenta psihopedagogica – 36%; sesizarea altor 
structuri/instituţii de protecţie a copilului – 6%. 

Totodată, în contextul situaţiei de criză la nivel naţional, cauzată de pande-
mia cu COVID-19, în conformitate cu Hotărârea nr.6/2020 1 a Comisiei Naţio-
nale Extraordinare de Sănătate Publică privind evoluţia situaţiei epidemiologi-
ce a infecţiei COVID-19 şi ordinele Ministerului, Educaţiei, Culturii şi Cercetării  
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nr. 292/2020 2, nr. 368/2020 3, nr. nr. 377/2020 a fost suspendat procesul edu-
caţional din instituţiile publice şi private, de educaţie timpurie, instituţiile de 
învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ spe-
cial pe întreg teritoriul ţării. În acelaşi context MECC a aprobat „Metodologia 
privind continuarea la distanţă a procesului educaţional în condiţii de caran-
tină”(ordinul nr. 351/2020) şi „Metodologia privind organizarea la distanţă a 
procesului educaţional în condiţii de carantină, pentru instituţiile de educaţie 
timpurie” (ordinul nr.378/2020). Promovând menţinerea unei stări de bine şi 
a unui echilibru psiho-emoţional, dar şi de revenire a riscurilor MECC a apro-
bat „Instrucţiunea privind organizarea asistenţei psihologice copiilor/elevilor, 
părinţilor şi cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educaţio-
nal”(ordin nr. 380/2020). Scopul asistenţei psihologice în contextul suspendă-
rii procesului educaţional a constat în asigurarea psihoeducaţiei, a stabilităţii 
emoţionale a beneficiarilor, oferindu-le suport în gestionarea comportamentu-
lui şi stării psiho-emoţionale în situaţii de criză. 

În acest sens, circa 93% din psihologi au oferit consiliere psihologică indivi-
duală copiilor, on-line; 78% au acordat consiliere psihologică cadrelor didacti-
ce şi de conducere din instituţie; 80% au oferit consiliere psihologica părinţilor; 
36% au oferit consiliere psihologica ca voluntari la nivel de raion/municipiu; 
78% au realizat activităţi de informare, sensibilizare pentru cadrele didactice; 
38% au organizat activităţi cu elemente de training pentru elevi; 50% au obser-
vat comportamentele copiilor pe diverse platforme on-line (Skype, Messenger, 
aplicaţia ZOOM, Google Meat); 64% au monitorizat situaţia copiilor prin discu-
ţii sistematice cu diriginţii de clasă; 61% au realizat discuţii periodice cu copiii 
pe grupul clasei (grupe de Facebook, viber). 

Cu toate că, activitatea psihologului este foarte solicitată în instituţie, spe-
cialiştii se confruntă cu mari dificultăţi în prestarea serviciilor de calitate be-
neficiarilor săi, printre care: reticenţă din partea părinţilor/neglijenţă privind 
implicarea în educaţia copilului – 55%; lipsa de timp pentru intervenţia cu copiii 
(necesitatea de perfectare de documentaţie, implicare în alte sarcini) – 49%; lipsa 
de instrumente de evaluare standardizate – 48%; resurse informaţionale limitate 
pentru a interveni profesionist în situaţii de criză – 33%; lipsa unei reglementări 
legale privind activitatea psihologului şcolar – 31%; implicarea psihologului în 
alte sarcini suplimentare de către administraţia instituţiei de învăţământ – 26%; 
experienţă limitată în asistenţa copiilor în situaţii de criză şi risc – 25%; supra-
solicitare cu cazuri problemă – 22%; mecanism deficitar de conlucrare intersec-
torială şi abordare multidisciplinară a cazurilor – 22%; colaborare ineficientă 
cu instituţiile de protecţie a copilului – 15%; atitudine ostilă din partea cadrelor 
didactice/lipsa de conlucrare privind recomandările oferite acestora – 13%; în-
ţelegere deficitară din partea administraţiei instituţiei privind activitatea psi-
hologului – 13%; supervizare insuficientă din partea psihologilor SAP/asistenţă 
metodologică limitată – 13%; comunicare defectuoasă cu administraţia institu-
ţiei de învăţământ – 6%. Totodată, raportat per direcţii de activitate, psihologii 
întâmpină dificultăţi pe următoarele dimensiuni: activitatea de evaluare psi-
hologică şi psihodiagnostic – 46% psihologi; activitatea de dezvoltare personală 
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– 40% psihologi; activitatea de psihoprofilaxie/prevenţie – 19% psihologi; activi-
tatea de consiliere psihologică – 29% psihologi. 

Pentru depăşirea dificultăţilor cu care se confruntă psihologii, au fost pro-
puse un şir de sugestii care ar contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciului 
psihologic şcolar: reglementarea activităţii psihologului prin aprobarea unui 
cadru legal, la nivel naţional; elaborarea unor ghiduri metodologice privind ac-
tivitatea psihologului şcolar; remunerarea corespunzătoare cadrelor didactice; 
dezvoltarea competenţelor profesionale pe dimensiuni înguste (copii cu ADHD, 
copii cu tulburări de comportament, copiii cu cerinţe educaţionale speciale/di-
zabilităţi); revizuirea nomenclatorului documentelor psihologului/reducerea 
documentaţiei pentru a oferi suficient timp copiilor, părinţilor şi cadrelor di-
dactice; crearea condiţiilor favorabile de lucru (cabinet dotat cu mobilier cores-
punzător, asigurarea cu materiale didactice, literatură metodică, instrumente 
de evaluare standardizate); stabilirea numărului de elevi pentru o normă de 
psiholog; dezvoltarea serviciului psihologic în toate instituţiile de învăţământ; 
promovarea serviciului psihologic şcolar la nivel naţional prin ridicarea presti-
giului; elaborarea unui curriculum pentru activitatea de psihoprofilaxie care să 
vizeze conţinuturi clare şi obligatorii la nivel de clase; structurarea unui model 
comun de Plan/Raport anual de activitate, la nivel de ţară; colaborarea eficien-
tă între Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică/Centrul psi-
ho-socio-pedagogic şi psihologii şcolari; identificarea posibilităţilor de supervi-
zare a psihologilor şcolari pe cazuri dificile. 

Metodologic, activitatea psihologilor este coordonată şi supervizată de că-
tre specialiştii psihologi din cadrul Serviciilor raionale/municipale de asisten-
ţă psihopedagogică. În acest sens, psihologii şcolari contează pe tot suportul 
metodologic necesar în susţinerea copiilor din grupul de risc. Totuşi, pentru 
soluţionarea cazurilor dificile, 66% din psihologii se adresează cel mai frecvent 
la administraţia instituţiei de învăţământ (director, director adjunct); 63% la 
alţi psihologi/colegi de breaslă cu experienţă; 53% la Serviciul de asistenţă psi-
hopedagogică; 23% la Centrul psiho-socio-pedagogic, mun. Chişinău; 16% la 
un supervizor personal; 11% la alte instituţii/structuri de protecţie a copilului şi 
doar 8% la diverse ONG-uri, active în domeniu.

Concluzii
Având în vedere rezultatele obţinute, putem generaliza, că buna organizare 

şi desfăşurare a asistenţei psihologice în instituţia de învăţământ general pre-
supune includerea unor direcţii de acţiune comune: cunoaşterea şi respectarea 
actelor normative în domeniul de competenţă; crearea unui climat psihologic 
favorabil în instituţie; asigurarea cu servicii de calitate necesare copilului şi fa-
miliei acestuia şi promovarea serviciului psihologic şcolar la nivel instituţional, 
raional/municipal, naţional. Deşi nu există în fiecare instituţie de învăţământ 
unitatea de psiholog, problemele copiilor rămân aceleaşi, iar cele mai severe 
sunt considerate: dificultăţile de învăţare, problemele de relaţionare şi de com-
portament, plecarea părinţilor peste hotare etc. În consecinţă, aceste probleme 
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semnalează existenţa unui deficit în ceea ce priveşte competenţele socio-emo-
ţionale ale copilului, situaţie care foarte frecvent împiedică desfăşurarea opti-
mă a procesului educaţional şi menţinerea relaţiilor sănătoase în cadrul fami-
liei/grupului şcolar. 

Deşi asistenţa psihologică este structurată pe cele patru direcţii de activi-
tate, un accent deosebit în susţinerea copiilor din grupul de risc este orienta-
tă spre activitatea de psihoprofilaxie/prevenţie şi consilierea psihologică. Cu 
toate că psihologii şcolari îşi cunosc bine meseria, aceştia întâmpină mari difi-
cultăţi în asistenţa copiilor din grupul de risc, în special la domeniul de activi-
tate – evaluarea psihologică şi psihodiagnostic şi activitatea de dezvoltare per-
sonală. Totodată, printre alte impedimente în asigurarea asistenţei de calitate 
sunt reflectate următoarele: reticenţa din partea părinţilor/neglijenţă privind 
implicarea în educaţia copilului, lipsa de timp pentru intervenţia cu copiii şi su-
prasolicitarea cu alte sarcini, lipsa de instrumente de evaluare standardizate şi 
resurse/suporturi/ghiduri metodologice ce ar facilita organizarea activităţii psi-
hologului. Având în vedere aceste şi alte situaţii expuse în lucrare, este extrem 
de important să se producă o schimbare la nivel de sistem pentru asigurarea 
asistenţei psihologice de calitate: reglementarea activităţii psihologului prin 
aprobarea unui cadru legal, la nivel naţional; elaborarea unor ghiduri metodo-
logice; remunerarea corespunzătoare cadrelor didactice; formarea profesională 
pe dimensiuni înguste; dezvoltarea serviciului psihologic în toate instituţiile de 
învăţământ; promovarea serviciului psihologic şcolar la nivel naţional etc.

Recomandări pentru studii ulterioare
Prezenta cercetare este doar o incursiune în domeniul asistenţei psihologi-

ce a copiilor din grupul de risc din instituţiile de învăţământ general, şi prezintă 
doar o parte din realitatea existentă, ceea ce s-a reuşit pentru o primă etapă. În 
cadrul acestui studiu s-a realizat un experiment de constatare a situaţiei actua-
le, de aceea se recomandă prelungirea acestei cercetări şi chiar realizarea unui 
experiment formativ prin care s-ar propune soluţii concrete de îmbunătăţire a 
serviciului psihologic şcolar.
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SEMNIFICAŢII ALE CONCEPTULUI DE RESURSE 
PERSONALE  ÎN REABILITAREA PERSOANELOR POST 

ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL
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Abstract: The paper aims to synthesize data on the evaluation and development 
of personal resources in patients after a cerebrovascular accident (CVA, post-stro-
ke). The data can be used to understand the patient’s psychosocial condition. The 
clinical evaluation can be supplemented with the evaluation of the general resis-
tance resources, which according to scientists, is manifested by the high level of 
optimism, viability, subjective vitality, self-efficacy and awareness of life.

Introducere
Conceptul de resurse personale, este considerat drept factor ce determină 

comportamentul de adaptare în situaţii stresogene pentru organism şi contri-
buie la păstrarea bunăstării psihologice a personalităţii. Accidentul vascular ce-
rebral (AVC) înaintează un mare număr de solicitări personalităţii, care trebuie 
să reacţioneze rapid la un nou curent informaţional. Acest fapt ridică în faţa 
psihologiei problema studierii potenţialului pozitiv al personalităţii, contribu-
ind la incluziunea şi funcţionarea optimă a acestei categorii de persoane în so-
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cietate. Resursele personalităţii sunt considerate drept un sistem care include 
în sine un complex de construcţii cognitive, emoţionale şi comportamentale, 
ce determină adaptarea comportamentului persoanei cu accident vascular ce-
rebral în situaţii destul de complicate, păstrându-i bunăstarea ei psihologică.

Recunoaşterea rolului-cheie al resurselor personale în funcţionarea efici-
entă a persoanelor post accident vascular cerebral şi lipsa unor studii comple-
xe, ce ar descrie raportul optim de resurse, este determinant pentru dorinţa lor 
de a se reântoarce în societate, de a susţine activismul comportamental etc. 
Soluţionarea acestei probleme, este văzută în evidenţierea resurselor personale 
ale bolnavilor post accident vascular cerebral (post AVC), pentru a determina 
rolul lor în formarea unei stări pozitive în raport cu problemele reabilitării psi-
hosociale. Determinarea rolului resurselor personale în dezvoltarea procesului 
de reabilitare a persoanelor cu AVC este un scop superior.

Resursele personale sunt studiate de mai bine de peste 30 de ani dar până 
la ora actuală, nu există o abordare unică asupra fenomenului dat şi o clasifica-
re comună a resurselor personalităţii.

Scopul lucrării este de a sintetiza date privind resursele personale pentru 
a elabora ulterior programele moderne de formare şi dezvoltare a resurselor 
de rezistenţă cu continuitatea aplicării lor la persoanele post accident vascular 
cerebral, dându-le posibilitatea de a controla propriul comportament şi reacţii, 
şi posibilitatea de a se isprăvi cu propriile probleme emoţionale.

Consultînd articole recente, reviste specializate şi cele mai noi publicaţii 
referitoare la resursele personalităţii, ne-am propus acest articol de sinteză la 
tema actuală. 

Analiza publicaţiilor la tema dată permite evidenţierea unor abordări în 
comprehensiunea resurselor personale. M. Aldwin, A. Antonovsky, S. Hobfoll, 
R. Lasarus, V. Bodrov A definesc resursa personală drept strategie de coping, 
iar L.I. Anţiferova – drept strategie de viaţă. Savanţi, precum L.G. Dikaia,  
T.V. Kornilova consideră resursa personală drept factor de reglare a activităţii şi 
comportamentului, iar D.A. Leontiev şi M. Seligman tratează resursa personală 
drept factor de păstrare a sănătăţii psihice şi a succesului activităţii în viaţa de 
toate zilele. Cu toate acestea, rămân întrebări deschise cu privire la factorii de-
terminanţi, ce reprezintă resursele personalităţii [7; 9; 13; 17; 18].

Sociologul A. Antonovsky, studiind acţiunea factorilor stresori asupra să-
nătăţii persoanelor, a demonstrat că indiferent de acţiunea factorilor stresori, 
unii oameni reuşesc să-şi păstreze sănătatea fizică şi pe cea psihică. Acest feno-
men, savantul îl explică prin prezenţa la unele persoane a resurselor generale de 
rezistenţă, care după părerile savantului, se manifestau prin optimism, creativi-
tate, strategii conştiente de control a situaţiei etc. 

C.M. Aldwin descrie resursele personale de coping drept posibilităţi po-
tenţiale ale personalităţii, care îi permit să depăşească situaţii dificile ale vieţii. 
După cum indică în lucrările sale E.Iu. Mandricova, resursele personale pre-
zintă stări pozitive, care permit persoanei să-şi controleze viaţa personală şi să 
influenţeze asupra anturajului. Savantul N.E. Vodopianova consideră resursele 
personale, drept instrumente folosite de persoane cu scopul de a schimba si-
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tuaţiile stresante ale vieţii. Conform lui N.V. Turţov, consideră resursele per-
sonalităţii, drept rezerve ale organismului, care servesc pentru atingerea unor 
scopuri propuse. Savantul K. Muzdâbaieva clasifică resursele drept personale 
şi de mediu, în acelaşi timp considerând că cele personale reprezintă abilităţi şi 
posibilităţi individuale, iar cele de mediu, reprezintă accesibilitatea ajutorului 
instrumental, moral şi emoţional de ordin social [14; 19; 20; 22].

Alţi cercetători recunosc acest concept, folosind aşa termeni precum: re-
surse generale de rezistenţă (Antonovsky, 1979), resurse personale de coping 
(Aldwin, 1994), resurse psihologice (Taylor, Kemeny, Reed, Bower, 2000), ca-
pital psihologic (Luthans, Youssef, 2007), potenţial personal (D.A. Leontiev, 
2011), resurse mentale (S.A. Hazova, 2014) [8; 10; 15; 18; 22; 23].

Conform lui D.A. Leontiev şi alţii, în structura potenţialului personalităţii, 
sunt incluse resurse care în diferite situaţii, îi oferă persoanei încredere, au-
toidentitate şi concepţia Eu-lui pozitiv. Calităţile personale, orientate celor di-
structive (rezistenţa vitală, optimismul, atingerea scopurilor, locus control etc.), 
la fel reprezintă rezervele psihice ale persoanei.

Mulţi savanţi consideră resursele personale drept o rezervă a organismului 
la care recurge persoana în situaţiile stresante de boală, cu scopul de a face 
faţă situaţiilor. În literatura de specialitate se evidenţiază trei grupuri de resurse 
personale, care se realizează în experienţa individuală a subiectului prin pris-
ma atitudinii către lume, către viaţă, aptitudinilor de depăşire a dificultăţilor. 
Grupurile date pot fi reprezentate prin resursele de rezistenţă, resursele de auto-
reglare şi resursele instrumentale [18; 21; 23; 25].

1) Resursele de rezistenţă se manifestă la creşterea pragului de extremita-
te a situaţiei, peste trecerea căruia situaţia începe a fi percepută drept 
dificilă, critică sau extremă. Acestor resurse le sunt atribuite conştien-
tizarea vieţii, vitalitatea subiectivă, optimismul dispoziţional ş.a.

2) Resursele de autoreglare reflectă caracteristicile individuale stabile 
care condiţionează autoreglarea comportamentală şi includ astfel de 
resurse precum viabilitatea, toleranţa la incertitudini, autoeficienţa 
ş.a., determinante destul de necesare în cazul persoanelor în proces 
de reabilitare post AVC.

3) Resursele instrumentale reprezintă mijloace de reacţie fixate, întărite 
prin experienţa individuală. La acestea pot fi atribuite strategiile de co-
ping şi modalităţilor de adaptare la stres în caz de tulburări cronice 
post AVC.

Stimularea şi dezvoltarea resurselor personale joacă un rol-cheie în dezvol-
tarea reabilitării post AVC, astfel de resurse precum nivelul înalt de optimism, 
viabilitate, vitalitate subiectivă, autoeficienţă şi conştientizare a vieţii. Rolul 
principal al acestor determinante, constă în formarea stabilităţii psihologice 
post AVC şi actualizarea posibilităţilor personalităţii, care ar permite atingerea 
scopurilor propuse şi funcţionarea optimală în situaţia creată.

D.A. Leontiev propune termenul de viabilitate. Conform lui S. Maddi, vi-
abilitatea prezintă caracteristica de bază a personalităţii, care mediază influ-
enţa asupra conştiinţei şi a comportamentului uman în diferite situaţii, de la 
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probleme somatice, până la condiţii sociale. Acest fapt se realizează prin felul 
abordării anumitor situaţii ale vieţii. Astfel persoane post AVC se pot include în 
viaţă, controlând situaţia, sau pot să se izoleze, fiind neputinciosi, cedând în 
faţa anumitor situaţii create. Conform lui S. Maddi, aceste capacităţi, ce repre-
zintă viabilitatea persoanei, într-o anumită măsură pot fi formate sau corectate 
[5; 12; 18].

Conform savanţilor Ch. Karvera şi M. Şeira, optimismul reprezintă o sur-
să de rezervă a personalităţii bolnavului post AVC, care împreună cu alte con-
structe ale potenţialului personalităţii, determină calitatea şi succesul adap-
tării, socializării şi, bineînţeles, al reabilitării. Pesimismul, din contra, îi redă 
unei persoane sentimentul că orice ar încerca să facă, nu va reuşi să schimbe 
o situaţie dată şi că orice acţiune e sortită eşecului, deci cu rezultate negative. 
Capacitatea bolnavului cu accident vascular cerebral de a percepe pozitiv eve-
nimentele curente şi de a evalua viitorul, sau optimismul, este o formaţiune 
complexă, care face posibilă realizarea scopurilor trasate în procesul de reabili-
tare complexă, confruntarea cu dificultăţile, păstrând o stare de bine [6].

Analiza literaturii de specialitate a relevat următoarele abordări pentru în-
ţelegerea optimismului, în calitate de: strategie de corectare a incompetenţei 
autoinduse, conform savanţilor M. Seligman, K. Peterson, L. Abramson, urmare 
a unei stări de flux, fundament în tendinţa de a menţine pacea şi viaţa (A. Şvei-
ţer), capacitatea de evaluare a propriei eficacităţi ( A. Bandura), mod de a depă-
şi starea de depresie (A. Beck) [5; 7; 8; 10; 11; 12].

Psihologii ruşi au conturat câteva domenii de cercetare a optimismului: 
în contextul optimismului şi bunăstării psihologice (T.O. Gordeeva, E.N. Osin, 
E.A. Perova), în direcţia cercetării incompetenţei induse şi personale (N.A. Ba-
turin, D.A. Ţiring), sub aspectul motivaţiei de realizare (M.M. Dalgatov, 
N.T. Magomedova), în contextul optimismului dispoziţional (K. Muzdâbaev, 
O.A. Sâceov), optimismul în calitate de componentă a potenţialului personal 
(D.A. Leontiev) [13; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24].

Cercetarea conceptului de optimism îl au psihologii români şi moldoveni 
N. Bucun, I. Holdevich, I. Mitrofan, C. Platon, V. Ketrar, S, Vîrtosu, care au stu-
diat varii aspecte ale acestui fenomen, în special ceia ce priveşte diverse strate-
gii de depăşire a stărilor depresive, ca instrument de realizare a succesului, din 
punctul de vedere al stilului atributiv [1; 2; 3; 4; 15].

A. Beck [12] relatează că optimismul este modul de corectare a depresiei, 
una dintre complicaţiile cele mai frecvente post AVC, iar A. Bandura [10] sub-
liniază că optimismul este abilitatea să-ţi evaluezi eficacitatea personală, atât 
de necesară în cazul acestui grup de bolnavi. În lucrările lui M. Seligman [7] 
este demonstrată relaţia dintre boală, stres, pesimism şi necesitatea de a gândi 
pozitiv.

Un alt studiu a fost făcut de către Martin Seligman şi colaboratorii (apud 
Adam Khan) unde au folosit metoda interviului şi teste de sânge. În urma core-
laţiilor făcute au constatat că optimiştii au o activitate imunitară mai bună de-
cât pesimiştii. O astfel de concluzie se poate explica prin faptul că atunci când 
o persoană este pesimistă se deprimă anumiţi hormoni secretaţi de creier, de-
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venind inactivi, fără consistenţă, creând astfel un circuit de reacţii biochimice 
care duc la încetinirea activităţii sistemului imunitar. 

Un grup de psihologi, care au cercetat domeniul resurselor personale, 
printre care Seligman M., Beck A., Stolţ P., şi alţii, au elaborat metode de co-
recţie a manifestărilor destructive şi pesimiste ale stilului atributiv. Programele 
moderne de formare a gândirii constructive, presupun continuitatea aplicării 
lor cu scopul întăririi abilităţilor formate în timpul treningurilor. Aceste me-
tode psihologice aplicate, permit persoanei de a învăţa să lupte cu propriile 
convingeri negative şi gândurile automate, dându-i posibilitatea de a contro-
la propriul comportament şi reacţii, şi posibilitatea de a se isprăvi cu propriile 
probleme emoţionale şi propriul pesimism [5; 7; 12].

Bineînţeles, ne-am propus să cercetăm nivelul rezervelor personale în con-
textul potenţialului personal al pacienţilor cu accident vascular cerebral. Deşi 
realizările cercetătorilor care au studiat fenomenul rezistenţei personale sunt 
consistente şi valoroase, constatăm totuşi, că până la ora actuală există o la-
cună semnificativă în studiul acestor determinante, deoarece a fost studiat pe 
baza anumitor caracteristici de personalitate, precum şi din punctul de vedere 
al atribuţiilor utilizate. Manifestarea acestui fenomen la persoane cu AVC este 
bine observat prin complicaţiile întâlnite ( depresia, anxietatea, etc.). Nu am 
întâlnit în literatură cercetări cu scopul investigaţiei stării resurselor personale 
la pacienţii cu AVC.

Putem concluziona următoarele:
Literatura de specialitate, prin rezultatele studiilor descrise, demonstrează 

influenţa reală a rezervelor personale, asupra succesului persoanei în diferite 
domenii, inclusiv şi în caz de boală.

Conceptul de resurse personale, se prezintă drept factor ce determină 
comportamentul de adaptare în situaţii stresogene pentru organism, cum este 
accidentul vascular cerebral şi contribuie la păstrarea bunăstării psihologice a 
personalităţii. Acest fapt ridică în faţa psihologiei problema studierii potenţia-
lului pozitiv al personalităţii, contribuind la incluziunea şi funcţionarea optimă 
a acestei categorii de persoane în societate. 

Resursele personalităţii, fiind considerate drept un sistem, care include în 
sine un complex de construcţii cognitive, emoţionale şi comportamentale, de-
termină adaptarea comportamentului persoanei cu accident vascular cerebral 
în situaţii destul de complicate, păstrându-i bunăstarea ei psihologică.

Făcând această analiză a literaturii specializate şi a articolelor şi revistelor 
recente cu referire la importanţa resurselor personale, putem spune că e nevoie 
de evidenţierea şi dezvoltarea resurselor personale (nivelul înalt de optimism, 
viabilitate, vitalitate subiectivă, autoeficienţă şi conştientizare a vieţii) la bolna-
vii post accident vascular cerebral, resurse cu un rol-cheie în dezvoltarea reabi-
litării psihosociale post AVC.
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ADAPTAREA PSIHOSOCIALĂ A ADOLESCENŢILOR 
ÎN FUNCŢIE DE CRITERIUL DE GEN

Oxana PALADI 
dr., cerc. șt. coord., 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Abstract: This article presents descriptive statistics data and the significant diffe-
rences obtained depending on gender criterion for the psychosocial adaptation 
components in adolescents.

Conform literaturii de specialitate, în perioada adolescenţei personali-
tatea se prezintă pentru prima dată ca un ansamblu organizat şi unitar, deşi 
încă insuficient de consolidat şi armonizat. M. Debesse relevă că personalitatea 
adolescentului nu este încă nici omogenă, nici precizată în mod definitiv. Îi lip-
seşte încă o experienţă suficientă şi are prea puţine acţiuni suficiente. La sfâr-
şitul adolescenţei şi în postadolescenţă se ajunge la o autonomie mai crescută 
pentru a permite adaptarea la variate situaţii, la un anumit echilibru între viaţa 
personală şi cea a anturajului, ce conturează un sistem orientativ mai clar, se 
acţionează mai eficient în vederea atingerii scopurilor şi înfăptuirii idealurilor. 
Cele mai multe înnoiri înregistrate în acest stadiu se referă la componentele 
orientative ale personalităţii. Adolescenţa se caracterizează prin foarte multe 
schimbări şi transformări şi de aceea a fost considerată o a doua naştere de 
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către J.-J. Rousseau sau un moment esenţial în dezvoltarea psihică umană, de 
către Lehalle. În tabloul amplu şi complex al dezvoltării din acest stadiu pot 
fi relevate câteva aspecte dominante care definesc locul adolescenţei în pro-
cesul devenirii fiinţei umane, şi anume: avans cognitiv remarcabil, atingân-
du-se chiar vârfurile cele mai înalte în manifestarea unora dintre capacităţile 
de cunoaştere; depăşirea identificării cu părinţii, ieşirea de sub tutela familiei 
şi a şcolii şi integrarea în viaţa socială şi culturală a comunităţii; intensificarea 
conştiinţei de sine şi a căutării asidue a identităţii de sine, a unicităţii şi origina-
lităţii proprii; parcurgerea unei faze decisive în cucerirea independenţei şi au-
tonomiei, după ce se parcurge o perioadă foarte tensionată; apariţia conştiinţei 
apartenenţei la generaţie; construirea unor noi componente ale personalităţii 
şi dezvoltarea lor într-o structură unitară care mediază adaptările eficiente la 
toate tipurile de situaţii [1]. Astfel, viziunile prezentate apreciază şi importanţa 
adaptării pentru vârsta adolescenţei. 

Referindu-se la conceptul de adaptare C. Enăchescu evidenţiază că rapor-
turile persoanei cu ceilalţi sau cu lumea sunt esenţiale, iar de natura şi moda-
litatea lor de realizare depind într-o măsură considerabilă echilibrul sufletesc 
intern al individului, precum şi acordul extern al acestuia cu lumea. Adaptarea 
este rezultatul raportului individului cu lumea. Ea se prezintă sub două aspec-
te: 1. raporturile de concurenţă şi competiţie, care presupun o confruntare a in-
dividului cu ceilalţi, dorinţa de „a-şi găsi un loc” printre ceilalţi, de „a fi precum 
ceilalţi”, de „a-i depăşi pe ceilalţi”; aceasta reprezintă o acţiune de tip deschis, 
ce promovează progresul şi schimbarea prin depăşirea situaţiilor existente; se 
urmăreşte instituirea unor raporturi interpersonale noi şi avantajoase; astfel 
de raporturi caracterizează spiritul liberal; 2. raporturile de cooperare şi sprijin 
mutual, care presupun o apropiere prin asociere şi conlucrare, o atitudine de 
susţinere reciprocă; aceasta reprezintă o acţiune strict circumscrisă la obiect, 
de tip închis, care vizează păstrarea unei situaţii sau stări de fapt existente şi 
considerate ca necesară şi pozitivă din punct de vedere valoric; prin aceasta se 
urmăreşte stabilitatea şi conservarea; astfel de raporturi caracterizează spiritul 
conservator. Aceste două tipuri de raporturi interumane nu sunt contradictorii, 
ci complementare şi ele exprimă cele două direcţii principale de acţiune psiho-
logică, urmărind adaptarea individului la lume şi acordul acestuia cu celelalte 
persoane [2].

În procesul de adaptare psihosocială, individul tinde să obţină o armonie, 
între condiţiile de viaţă şi activitatea internă/externă. Pe măsura realizării aces-
tei armonii creşte gradul de adaptabilitate al individului. În cazul unei adapta-
bilităţi totale se obţine caracterul adecvat al activităţii psihice a individului la 
condiţiile date ale mediului şi ale activităţii sale în anumite situaţii sau altele [3]. 
Autorii C. Rogers şi R. Dymond susţin că în sistemul adaptării psihosociale exis-
tă anumite relaţii între următoarele componente: adaptabilitate psihosocială; 
dezadaptabilitate; mitomanie; acceptare de sine; neacceptarea de sine; accep-
tarea celorlalţi; neacceptarea celorlalţi; confort emoţional; disconfort emoţio-
nal; control intern; control extern; dominare; supunere; evitarea problemelor 
[4].
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Pentru dimensiunea descrisă am realizat o cercetare şi anume cu privire la 
adaptarea psihosocială la vârsta adolescenţei, iar în continuare vom prezenta 
nivelurile de manifestare a componentelor adaptării psihosociale la această vâr-
stă în funcţie de criteriul gen. Respectiv, pentru măsurarea nivelului de adaptare 
psihosocială a adolescenţilor am utilizat Chestionarul de diagnosticare a adap-
tării psihosociale – elaborat de Carl Rogers şi Rosalind Dymond [4], iar pentru 
verificarea ipotezelor experimentale au fost aplicate metodele statistice diferen-
ţiale pentru calcularea frecvenţelor şi cotelor procentuale precum şi testul – T.

Prezintă interes pentru obiectivitatea rezultatelor obţinute, datele cu pri-
vire la caracteristicile generale ale subiecţilor. Astfel, menţionăm că eşantionul 
cercetării este alcătuit din 2029 de adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 14-25 
de ani. Repartizarea eşantionului în funcţie de criteriul gen este prezentată în 
Figura 1.

Fig. 1. Repartizarea eşantionului în funcţie de criteriul gen

Conform rezultatelor reflectate în Figura 1, din numărul total de subiecţi 
implicaţi în experiment 37% îl constituie genul masculin şi 63% – cel feminin. 
Deci, raportul adolescenţilor în funcţie de criteriul gen este puţin disproporţio-
nat în favoarea subiecţilor de gen feminin. 

Am prezentat diferenţele dintre medii în funcţie de criteriul de gen pentru 
componentele adaptării psihosociale în Figura 2.

Rezultatele prezentate demonstrează faptul că nivelul de dezvoltare a com-
ponentelor adaptării psihosociale diferă în funcţie de criteriul de gen. Datele 
obţinute denotă faptul că subiecţii de gen masculin comparativ cu subiecţii de 
feminin au înregistrat medii mai înalte pentru: neacceptarea de sine, dominare, 
evitarea problemelor.

Totodată subiecţii de gen masculin comparativ cu subiecţii de gen feminin 
au înregistrat medii mai scăzute pentru componentele: adaptare, dezadaptare, 
mitomanie 1 şi 2, acceptare de sine, acceptarea celorlalţi, neacceptarea celorlalţi, 
confort emoţional, disconfort emoţional, control intern şi extern, supunere.

Am aplicat testul T în scopul evidenţierii diferenţelor mediilor variabile-
lor după criteriul propus şi anume după genul subiecţilor. Testul T este utilizat 
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pentru a calcula dacă mediile variabilelor sunt diferite semnificativ una faţă de 
cealaltă, pentru eşantioane independente. Rezultatele obţinute sunt prezenta-
te în Tabelul 1. 

Fig. 2. Mediile componentelor adaptării psihosociale în funcţie de criteriul de gen

Analizând datele prezentate în Figura 2 şi Tabelul 1 putem afirma că există 
diferenţe dintre mediile variabilelor adaptării psihosociale la subiecţii de gen 
masculin şi la subiecţii de gen feminin, iar aceste diferenţe sunt semnificati-
ve pentru componentele: adaptabilitate psihosocială (t=-8,08; p=0,000); mito-
manie 1 (t=-4,86; p=0,000); mitomanie 2 (t=-4,24; p=0,000); acceptare de sine 
(t=-7,25; p=0,000); neacceptarea de sine (t=4,01; p=0,000); acceptarea celorlalţi 
(t=-9,35; p=0,000); neacceptarea celorlalţi (t=-2,28; p=0,023); disconfort emo-
ţional (t=-3,50; p=0,000); control intern (t=-7,87; p=0,000); control extern (t=-
2,83; p=0,005); supunere (t=-4,37; p=0,000).
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Concluzionând, menţionăm că diferenţele semnificative enumerate con-
firmă faptul că subiecţii de gen masculin denotă un nivel mai înalt pentru 
neacceptarea de sine. Totodată, sunt demonstrate abilităţi mai înalte a ado-
lescenţilor de gen feminin comparativ cu a celor de gen masculin de manifes-
tare a adaptabilităţii psihosociale, mitomaniei, acceptării de sine, acceptării şi 
neacceptării celorlalţi, a disconfortului emoţional, controlului intern şi extern, 
precum şi a supunerii. 
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ORIENTĂRI TEORETICO-EMPIRICE 
ÎN STUDIUL ATENŢIEI

Ana TARNOVSCHI  
dr., lector univ.,  

USM

Abstract: Attention is a psychic function presents in any sector and at any mo-
ment of existence, having as its first role the self-regulation of the psychic activity of 
man. No cognitive process in the assimilation and processing of information from 
the internal and external environment would not be possible without the intense 
participation of attention, which is a psychic function indispensable to the whole 
process of knowledge.
In the modern civilization and the new millennium, in which the global accelera-
tion of the living environment takes place, in which the model of rapidity is domi-
nant, the attention is overloaded. Thus, this process of filtering, of selection and of 
optimal choice is the key to a balanced and harmonious life.

În cursul evoluţiei istoriei, tema atenţiei este recurentă. O întâlnim în energia 
şi puterea de acţiune la Aristotel, în filosofia empirică a lui Hume, apoi în cea sen-
zualistă a lui Condillac, pentru care „atenţia este în senzaţie” [6]. Studiile despre 
timp ale lui Husserl sunt importante şi oferă în prezent teme de reflecţie asupra 
relaţiei dintre fenomenologie şi datele moderne despre atenţie, în timp ce pentru 
Bergson atenţia este o temă fundamentală şi constituie un pivot al conştiinţei şi al 
vieţii. Psihologul american Williams James, considerat un precursor în domeniu, 
defineşte atenţia ca luarea în posesie de către minte, sub o formă vie şi clară, a 
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unui obiect sau curent de gândire dintre toate cele care par să se prezinte simul-
tan; focalizarea şi concentrarea conştiinţei ţinând de esenţa ei, aceasta implicând 
retragerea dinspre anumite lucruri pentru a trata altele în mod eficace. Atenţia 
poate fi văzută, într-adevăr, ca pe o capacitate de adunare a ideilor. Totodată,  
W. James stabileşte distincţii între o atenţie pasivă, reflexă, involuntară, fără efort 
şi o atenţie activă, voluntară, cu efort. El propune, de asemenea, anumite funcţii 
ale atenţiei, care constau în a ne face să percepem, să concepem, să înţelegem 
şi să ne amintim mai bine. Astfel, psihologia experimentală pune primele baze 
în studiul atenţiei, prin studierea timpului de reacţie, durată măsurată între un 
semnal dat şi răspunsul la acest semnal. În prima jumătate a secolului XX, aceste 
studii au fost foarte abundente. Apoi, începând din anii cincizeci, se succed tot 
mai multe şi mai multe abordări. La fel şi psihanaliza, încă de la începuturile ei, 
arată un interes pentru atenţie: „atenţia flotantă” este o stare de spirit descrisă 
de Freud pentru a desemna atitudinea de disponibilitate a psihanalistului faţă 
de ceea ce poate fi un subiect de interes, în special elementele inconştiente care 
trebuie detectate în discursul pacientului [5].

Contextul social s-a schimbat profund. Modul de a observa, de a acţiona, 
de a gândi s-a modificat datorită apariţiei noilor instrumente de înţelegere şi 
învăţare. Multiplicarea acestor instrumente a favorizat intensificarea comuni-
caţiilor, amplificate şi mai mult de folosirea telefoanelor mobile şi a Internetu-
lui. În cadrul civilizaţiei moderne şi a noului mileniu, modelul rapidităţii este 
dominant, influenţând considerabil atenţia. Însă, nici-un proces cognitiv în 
asimilarea şi prelucrarea informaţiilor provenite din mediul intern şi extern nu 
ar fi posibil fără participarea intensă a atenţiei, care este o funcţie psihică indis-
pensabilă întregului proces de cunoaştere, deoarece fără participarea ei nu este 
posibilă activitatea selectivă a psihicului, aspecte de care se leagă atât claritatea 
percepţiilor, cât şi fixarea lor în memorie.

Aşadar, atenţia este o funcţie psihică prezentă în orice sector şi în orice 
moment al existenţei, având ca prim rol autoreglarea activităţii psihice a omu-
lui. În procesul formării imaginilor obiectelor şi fenomenelor reale intervine 
gândirea, care, prelucrându-le şi şlefuindu-le, realizează înţelegerea lor conşti-
entă. În acest proces complex de transformare a excitaţiei în elemente de con-
ştiinţă intervine în permanenţă atenţia, care orientează şi concentrează acti-
vitatea psihică spre un anumit grup limitat de obiecte şi fenomene în scopul 
de a asigura condiţiile de claritate a grupului de imagini percepute, precum şi 
delimitarea lor netă de câmpul perceptiv. Atenţia face parte din categoria feno-
menelor psihice care susţin energetic activitatea. Ea este o funcţie prin care se 
modulează tonusul nervos, necesar pentru desfăşurarea celorlalte procese şi 
structuri psihice [4].

Atenţia este procesul psihofiziologic care constă în orientarea şi concentra-
rea selectivă a activităţii psihice asupra unor stimuli sau sarcini, în vederea ob-
ţinerii unei percepţii optime, rezolvării adecvate a sarcinilor, a situaţiilor-pro-
blemă şi adaptării comportamentului senzorio-motor, cognitiv şi afectiv la 
mobilitatea condiţiilor externe şi la dinamica motivelor şi scopurilor persoanei. 
Atenţia apare ca o condiţie primară, de fond, pentru desfăşurarea proceselor de 
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cunoaştere, a celor de autoanaliză şi autoevaluare, precum şi a comportamen-
telor motorii. Atenţia nu dispune de un conţinut reflectoriu propriu, de un con-
ţinut informaţional specific, ea asigură declanşarea, menţinerea şi optimizarea 
proceselor psihice cognitive. Declanşarea atenţiei focalizate este concomitentă 
cu declanşarea de către un obiect-stimul a percepţiei, sau prin reglare volun-
tară – a reprezentării, a memorării reactualizării, gândirii, imaginaţiei, praxiilor 
etc. Deci, se poate spune că atenţia este un nod-releu al vieţii şi activităţii psi-
hice. Popescu-Neveanu P. defineşte atenţia drept fenomen psihic de activare 
selectivă, concentrare şi orientare a energiei psihonervoase în vederea desfă-
şurării optime a activităţii, în special a proceselor senzoriale şi cognitive [2; 4].

Ea modulează tonusul nervos, necesar pentru desfăşurarea celorlalte 
procese şi structuri psihice. Prezenţa ei asigură o bună receptare senzorială şi 
perceptivă a stimulilor, înţelegerea mai profundă a ideilor, o memorare mai 
trainică şi mai fidelă, selectarea şi exersarea mai adecvată a priceperilor şi de-
prinderilor etc. Lipsa atenţiei sau atenţia slabă, duc la omisiuni în receptarea 
stimulilor, la erori în reacţiile de răspuns, la confuzii în descifrarea sensurilor, 
la utilizarea greşită a instrumentelor etc. Nu trebuie să înţelegem atenţia ca pe o 
dispunere statică a energiei psihonervoase, care se instalează la un moment dat 
şi rămâne invariabilă. Ea presupune dinamicitate, desfăşurare în timp, organi-
zare şi structurare de mecanisme neurofuncţionale. Atenţia implică alte două 
stări neurofuncţionale, şi anume: cea de veghe şi cea de vigilenţă.

Starea de veghe este opusă celei de somn şi se caracterizează prin faptul că 
scoarţa cerebrală este activată difuz, iar omul realizează o contemplare generală 
sau aşteptare pasivă. Pe acest fond se instalează apoi starea de vigilenţă, care pre-
supune explorarea generală a mediului, aşteptare şi căutare a ceva încă nedefinit. 
Ea nu are o orientare anume, nu se opreşte asupra a ceva, ci explorează orice.

Pe lângă starea de veghe şi starea de vigilenţă, atenţia mai are şi câteva 
caracteristici proprii. În primul rând, este orientată spre ceva anume, are un 
obiect care poate fi un stimul exterior, de exemplu: un sunet, o lumină, un ta-
blou etc., sau unul interior, cum ar fi o idee, o dorinţă, o amintire etc. Direcţio-
narea spre un obiect sau un fenomen se face, de cele mai multe ori, în legătură 
cu o sarcină pe care omul o are de îndeplinit şi, întotdeauna, ceea ce are legătu-
ră cu aceasta atrage atenţia.

Totodată, atenţia este selectivă, adică orientarea este spre anumiţi stimuli 
care sunt în centrul ei, iar spre alţii se manifestă puţină atenţie sau chiar lipsa 
ei totală.

Apoi, atenţia presupune o concentrare optimă a energiei psihonervoase 
spre ceea ce este obiectul ei şi, deci, se află în câmpul focalizării şi este bine 
şi clar reflectat, în timp ce ceea ce corespunde zonei periferice este mai vag 
receptat şi interpretat. Această concentrare optimă este concomitentă cu inhi-
barea relativă a altor zone corticale şi cu limitarea acţiunii stimulilor colate-
rali. Mecanismele corticale ale focalizării şi orientării energiei psihonervoase 
pot fi mai simple sau mai complexe. Dacă un obiect prezintă interes pentru o 
persoană, răspunde nevoilor şi trebuinţelor acesteia şi generează trăiri afective 
pozitive, aceste stări motivaţional-afective vor stimula, orienta şi regla atenţia 
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şi o vor menţine cu uşurinţă un timp îndelungat. De aceea, spunem că ceea ce 
interesează ne stârneşte atenţia. În formele mai complexe ale atenţiei intervin 
mecanisme voluntare de activare şi organizare, în acest caz fiind implicaţi deo-
sebit de mult lobii frontali şi mecanismele verbale. Prin urmare, fenomenele de 
atenţie presupun reglări şi autoreglări de diferite niveluri [1; 4; 6]

În cadrul sistemului psihic uman, atenţia este mecanismul cel mai intim 
legat de funcţionarea celorlalte procese şi funcţii psihice. Ea nu are un conţinut 
informaţional propriu, cum este cazul percepţiei, memoriei sau gândirii şi nici 
o existenţă independentă de acestea, ci dimpotrivă, manifestarea ei este intrin-
sec dependentă de derularea proceselor cognitive, cărora le dă un maximum 
de eficienţă: în prezenţa atenţiei, recepţia senzorială este mai curată şi mai ra-
pidă, percepţia devine mai completă şi mai clară, memoria este mai trainică şi 
mai fidelă, înţelegerea semnificaţiilor mai profundă, procesul rezolutiv este mai 
eficient, iar deprinderile mai adecvat selectate şi aplicate. La modul global, suc-
cesul într-o activitate este dat, în mare măsură, de prezenţa şi calitatea atenţiei, 
ea fiind un adevărat „nod-releu” al vieţii psihice [2; 6]. 

Dintre funcţiile ce-i revin atenţiei în activitatea umană, cele mai importan-
te sunt următoarele, citate de M. Golu [1]:

 funcţia de explorare şi baleiaj a câmpului perceptiv extern, proces im-
plicat în orientare şi selecţie;

 funcţia de explorare şi scanare a repertoriului memoriei de lungă du-
rată, specifică etapei intermediare, interne a fluxului de prelucrări in-
formaţionale, finalizată cu activarea selectivă a informaţiilor utile în 
situaţia dată;

 funcţia de filtrare-selecţie a datelor cu potenţial motivaţional-adapta-
tiv şi ignorare-blocare a celor irelevante;

 funcţia de accentuare a contrastelor în vederea unei concentrări mai 
profunde; 

 funcţia de orientare-direcţionare, ce serveşte la elaborarea montajelor 
interne adecvate desfăşurării proceselor şi acţiunilor „comandate”;

 funcţia de potenţare, de regenerare a efortului neuropsihic necesar pe 
toată durata activităţii;

 funcţia de avertizare şi alertare, ce se concretizează în momentele de 
accentuare a vigilenţei, prudenţei, discernământului în situaţii impre-
vizibile sau critice.

Atenţia oamenilor se diferenţiază în baza unor însuşiri, în funcţie de struc-
tura activităţilor desfăşurate predominant, de experienţa personală, de struc-
turile motivaţionale etc., valorificându-se potenţialităţile înnăscute, specifice 
acestui proces psihofiziologic.

a) Volumul atenţiei, sau câmpul de comprehensiune al atenţiei, se exprimă 
prin numărul de elemente sau unităţi informaţionale (litere, silabe, cuvinte, ci-
fre, figuri geometrice etc.), înregistrate de subiect relativ simultan. 

b) Concentrarea atenţiei este o trăsătură a atenţiei selective, focalizate. Ca 
urmare a direcţionării selective a activităţii exploratorii a persoanei, susţinu-
tă de factorii motivaţionali şi afectivi, în explicarea concentrării atenţiei, sub 
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unghi fiziologic, intră în funcţie principiul dominantei şi al inducţiei pozitive. 
Concentrarea profundă asupra unui obiect, fenomen sau proces, asupra unei 
acţiuni etc., se datorează focalizării atenţiei paralel cu reducerea volumului 
acesteia şi cu crearea unei stări de „neatenţie” faţă de alte elemente ale câmpu-
lui perceptiv, ale activităţii psihomotorii şi, în general, ale activităţii cognitive.

c) Stabilitatea atenţiei relevă durata menţinerii neîntrerupte şi intensive a 
focalizării acesteia, ceea ce permite orientarea şi concentrarea optimă a activi-
tăţii psihice în raport cu exigentele unor sarcini. Educarea stabilităţii atenţiei 
prezintă un interes practic deosebit, deoarece această însuşire a atenţiei foca-
lizate este o condiţie a reuşitei în toate activităţile umane, mai ales în cele care 
implică detectarea şi supravegherea unor semnale sau în sarcinile de muncă 
efectuate în condiţii de monotonie. 

d) Mobilitatea atenţiei se evaluează în raport cu capacitatea subiectului de 
a realiza deplasări ale focalizării acestui proces psihofiziologic, realizate inten-
ţionat, în intervale scurte de timp, în raport cu solicitările unor sarcini. Durata 
necesară pentru deplasarea atenţiei este de minimum 1/6 secunde. Mobilitatea 
atenţiei este determinată de capacitatea de readaptare a sistemului selectiv, re-
spectiv a „filtrului”, la un nou canal de timp. 

e) Distributivitatea atenţiei vizează vechea întrebare privind posibilitatea 
sau imposibilitatea efectuării simultane a două acţiuni sau activităţi diferi-
te. Deşi focalizarea atenţiei şi concentrarea selectivă nu se pot distribui spre 
două activităţi diferite, totuşi unele activităţi se pot efectua în acelaşi timp, 
dacă: (1) una dintre ele solicită atenţia concentrată, cealaltă fiind automatizată;  
(2) atenţia se comută rapid de la o acţiune la alta, fiind favorizate persoanele cu 
o mobilitate optimă a atenţiei; (3) diferite acţiuni sunt integrate într-o activitate 
complexă. Deci, distributivitatea atenţiei se caracterizează prin numărul de ac-
ţiuni sau de activităţi pe care o persoană le poate efectua simultan, fără ca una 
să interfereze prea mult cu celelalte. 

În ansamblu, însuşirile atenţiei au note particulare şi, uneori, tendinţe 
contrarii, dar în general complementare, fiind luate în consideraţie în definirea 
profilului psihologic al unei persoane. 

Nideffer [3] consideră că orice individ posedă un stil atenţional preferat, 
însă diferite situaţii solicită stiluri atenţionale diferite, ca o condiţie pentru 
atingerea unor performanţe superioare. Altfel spus, eficienţa fiecăruia într-o 
anumită sarcină va depinde şi de măsura în care stilul său atenţional este unul 
potrivit sarcinii respective. 

Indiferent de domeniul în care se activează, capacitatea de alegere conşti-
entă, şi de concentrare asupra propriilor interese, este factorul care duce spre 
succes.

Suportul energetic al activităţii este asigurat de un ansamblu motivaţio-
nal – trebuinţe, intenţii, aspiraţii, idealuri şi convingeri; într-un astfel de cadru 
intervin procesele psihice de autocontrol şi de autoreglare în raport direct cu 
specificul şi nivelul solicitărilor. Dezvoltarea atenţiei, a calităţilor acesteia – 
concentrare, stabilitate, volum şi distribuţie – reprezintă una dintre finalităţile 
formării intelectuale, dezvoltate de educaţie. 
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Atenţia are un rol vital şi complex în asigurarea succesului la învăţătură 
în funcţie de potenţialul fizic şi psihic al copilului, pe de o parte, şi depăşirea 
eşecului şcolar, pe de altă parte, constituie obiective educaţionale de mare 
complexitate. Atenţia asociată cu motivaţia în activitatea şcolară favorizează 
consolidarea dezvoltării proceselor cognitive şi a abilităţilor practice ca cititul, 
scrierea, socotitul etc. 

În cazul şcolarului mic, eficienţa actului de învăţare depinde nu numai de 
capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dar şi 
de anumite trăsături de personalitate, în particular de spiritul de observaţie, 
de facultatea de a se concentra, de a fi atent. S-a constatat că atenţia este un 
act adaptativ, ce poate fi dezvoltat prin învăţare, în fixarea ei un rol esenţial 
avându-l stările afective. De asemenea, au fost relevate valenţele incontestabile 
ale interesului – tendinţa de a da atenţie unor obiecte, persoane sau situaţii de 
care suntem atraşi şi în care găsim satisfacţii. Un act de cunoaştere va fi eficient 
doar dacă va fi focalizat şi valorificat interesul elevului, îi va fi „cucerită” atenţia 
[3;5]. Din punctul de vedere al desfăşurării şi organizării procesului didactic, 
importante sunt condiţiile externe şi interne care favorizează concentrarea in-
voluntară a atenţiei. Atenţia trebuie exersată permanent în cadrul activităţilor 
instructiv-educative. Dacă un fapt, o idee, un stimul verbal prezintă interes 
pentru o persoană, generează trăiri afective, aceste stări motivaţional-afective 
vor orienta şi susţine atenţia cu uşurinţă şi pe perioade lungi de timp.

Concluzionând, am putea spune că problema zilelor noastre constă în fap-
tul că avem extrem de multe variante de ales, că suntem bombardaţi din toate 
părţile cu prea mulţi stimuli, şi că am redus mult capacitatea de a selecta din-
tre ei pe cei utili. Dezvoltarea industriei informaţionale favorizează suprapro-
ducţia de cărţi şi reviste pentru copii şi adolescenţi, de reţele de socializare, de 
programe şi jocuri video. Deci, atenţia este extrem de solicitată, dar, totodată, 
avem şi o gamă extrem de largă de opţiuni, acest proces de filtrare, de selecţie, 
de alegere optimă fiind cheia unei vieţi armonioase. Toate aceste aspecte con-
stituie direcţii ulterioare de cercetare.
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Abstract: The rehabilitation of people after a cerebrovascular accident (stroke) 
involves a complex, biopsychosocial approach. The study aimed to highlight the 
personal resources, mainly optimism in these subjects. The data can be used to 
understand the psychosocial state and develop specific psychological intervention 
programs, contributing to the inclusion and optimal functioning of this category 
of people in society.

Introducere
Literatura de specialitate, prin rezultatele studiilor descrise, demonstrează 

influenţa reală a optimismului, sau a pesimismului, asupra succesului persoa-
nei în diferite domenii. Optimismulreprezintă o sursă de rezervă a personalită-
ţii, care împreună cu alte constructe ale potenţialului personalităţii (viabilitate, 
vitalitate subiectivă, autoeficienţă şi conştientizare a vieţii), determină calitatea 
şi succesul adaptării, socializării şi, bineînţeles, al reabilitării, în cazul persoa-
nelor post accident vascular cerebral. 

Analiza literaturii de specialitate a relevat următoarele abordări pentru în-
ţelegerea optimismului, în calitate de: strategie de corectare a incompetenţei 
autoinduse, urmare a unei stări de flux, fundament în tendinţa de a menţine 
pacea şi viaţa (A. Şveiţer), capacitatea de evaluare a propriei eficacităţi [6], mod 
de a depăşi starea de depresie (A. Beck). Psihologii ruşi au conturat câteva do-
menii de cercetare a optimismului: în contextul optimismului şi bunăstării psi-
hologice [9], în direcţia cercetării incompetenţei induse şi personale [6], sub 
aspectul motivaţiei de realizare [11], în contextul optimismului dispoziţional [7; 
10], optimismul în calitate de componentă a potenţialului personal [10].

Conceptului de optimism a fost cercetat de către psihologii români şi mol-
doveni N. Bucun, I. Holdevich, I. Mitrofan, C. Platon, V. Ketrar, S, Vîrtosu, care 
au studiat varii aspecte ale acestui fenomen, în special ceia ce priveşte diverse 
strategii de depăşire a stărilor depresive, ca instrument de realizare a succesu-
lui, din punctul de vedere al stilului atributiv [1; 2; 3; 4; 8].

Autorii conceptului optimismului dispoziţional au studiat optimismul şi 
pesimismul în raport cu starea fizică a persoanei. Referindu-ne la cele descrise, 
putem afirma că optimismul dispoziţional, privit c a o caracteristică a persona-
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lităţii, reprezintă aşteptările pozitive ale persoanei de la viitor. Deci, optimis-
mul îl ajută pe individ prin faptul că se înlocuieşte sentimentul de neajutorare 
cu unul de control, optimismul sprijină sistemul imunitar. 

Subliniem necesitatea pentru cercetarea conceptelor de optimism şi pesi-
mism la bolnavii cu accident vascular cerebral pentru că indică atitudinea unei 
persoane faţă de condiţiile existente ale propriei vieţi, atât la nivel emoţional, 
cât şi la nivel de înţelegere. Aceste viziuni reflectă trăirile afective, viziunile, aş-
teptările cu privire la anumite situaţii sau la viitor. Deşi realizările cercetătorilor 
care au studiat fenomenul optimismului sunt consistente şi valoroase, consta-
tăm totuşi, că până la ora actuală există o lacună semnificativă în stilul optimis-
mului, deoarece a fost studiat pe baza anumitor caracteristici de personalitate, 
precum şi din punctul de vedere al atribuţiilor utilizate.

Ne-am propus să cercetăm nivelul optimismului în contextul potenţialului 
personal al pacienţilor cu accident vascular cerebral. Astfel, relevanţa acestui 
subiect este determinată de necesitatea stringentă de a forma un stil de atri-
buire optimist, în vederea depăşirii şi anihilării dispoziţiilor negative prezente 
la persoane post AVC. Manifestarea acestui fenomen la persoane cu AVC este 
bine observat prin complicaţiile întâlnite frecvent(depresia, anxietatea, demo-
tivarea, lipsa voinţei etc.). Nu am întâlnit în literatură cercetări cu scopul in-
vestigaţiei stării de optimism la pacienţii cu AVC, însă literatura de specialitate, 
prin rezultatele studiilor descrise, demonstrează influenţa reală a optimismu-
lui, sau a pesimismului, asupra succesului persoanei în proces de reabilitare 
după o boală. 

Prin observaţii clinice, putem face o caracteristică succintă a bolnavilor 
post AVC: personalităţile pesimiste sunt mai emoţionale, anxioase şi pasive, iar 
în cazul apariţiei unor situaţii problematice, sunt dispuse să declanşeze metode 
destructive de apărare, cum ar fi evitarea sau negarea. Optimiştii – tind spre 
acţiune, sunt activi, dispuşi către rezultate şi depun efort maxim pentru atinge-
rea scopurilor propuse. Nivelul optimismului influenţează şi este legat direct de 
aşa caracteristici de personalitate, precum: autoaprecierea ridicată, starea de 
bine psihologic, capacitatea de autoreglare efectivă, utilizarea strategiilor con-
structive pentru depăşirea şi rezolvarea de probleme, nivel scăzut de depresie, 
anxietate şi nevrotism. 

În continuare vom identifica nivelurile şi factorii de dezvoltare a optimis-
mului la persoane cu accident vascular cerebral (AVC). Ne-am bazat în cerce-
tarea realizată pe teoria optimismului dispoziţional [5; 6; 7]. Concepţiile susţin 
ideea că optimismul este încrederea în viitor prin aşteptări pozitive faţă de rea-
lizările de viitor. Aşteptările pozitive sunt caracteristice persoanelor optimiste, 
iar cele pesimiste sunt cu aşteptări negative. Optimistul este încrezut că toate 
cauzele situaţiilor grele sunt sub permanent control. Pesimistul nu poate in-
fluenţa situaţiile negative, fiind încrezut că nu le poate rezolva, pentru că sunt 
provocate din exterior.

Lotul experimental a constituit un număr de 84 persoane, dintre care 42 
persoane cu AVC constituit şi 42 persoane – fără AVC (grup control), divizate în 
patru grupuri a câte 21 persoane, selectate după criterii de vârstă (30-59 ani şi 
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59-75 ani). La cercetarea particularităţilor psihologice a fost implicat grupul de 
control în care au participat cadre medicale, cadre didactice din instituţii supe-
rioare de învăţământ, identice cu statutul socio-demografic al persoanelor cu 
AVC, implicate în experiment. Cercetarea s-a realizat conform programului de 
reabilitare, care oferă o mare însemnătate personalităţii în executarea acestui 
proces. Luând în consideraţie actualitatea şi rolul resurselor personale în adap-
tarea, socializarea, reabilitarea pacienţilor cu AVC, am propus pentru cercetare: 
Resursele personale de rezistenţă (optimismul dispoziţional, orientarea privind 
sensul vieţii). Pentru evaluarea resurselor personale de rezistenţă am aplicat 
Testul orientării privind sensul vieţii, modificat de D.A. Leontiev şi Testul op-
timismului dispoziţional, elaborat de M. Scheier, C. Carver, adaptat de către  
T.O. Gordeeva, O.A. Sîciov, E.N. Osin.

În concordanţă cu scopul propus – evidenţierea resurselor personale ale 
persoanelor post AVC, a fost lansată următoarea ipoteză: resursele personale 
joacă un rol-cheie în dezvoltarea reabilitării post AVC, astfel de resurse precum 
nivelul înalt de optimism, viabilitate, vitalitate subiectivă, autoeficienţă şi con-
ştientizare a vieţii.

În cercetare, paralel cu Testul orientării privind sensul vieţii am aplicat şi 
Testul optimismului dispoziţional ( TOD), care determină starea resurselor de 
rezistenţă. Testul (TOD) măsoară optimismul ca caracteristică a personalităţii 
exprimată în aşteptări pozitive şi atitudini faţă de viitor. În cercetarea noastră 
am folosit modelul de calcul O.A. Sîciov şi E.N. Osin, separat calculând testului 
optimismului dispoziţional, indicele pe scala pozitivă (TOD pozitiv) şi pe scală 
negativă (TOD negativ), dar şi indicele general al optimismului dispoziţional.

Rezultate şi discuţii
Schimbările psihologice impun diferite configuraţii ale sferei personale. 

Am observat că mulţi dintre subiecţii incluşi în experiment, caracterizează viaţa 
ca fiind plictisitoare (dintre cei cu AVC: cu vârste 39-50 de ani – 49%; cu vârste 
59-75 de ani – 63,8%; din grupul de control: cu vârste cuprinse 39-50 de ani – 
89,6%; cu vârste 59-75 de ani – 38,9%) (Tabelul 1).

Tabelul 1. Caracterizează viaţa ca „fiind plictisitoare”
Subiecţi Vârsta %

Post AVC 39-59 ani 49%
Post AVC 59-75 ani 63,8%
Control 39-59 ani 89,6%
Control 59-75 ani 38,9%

Din valorile prezentate, rezultă că persoanele post AVC se orientează mai 
mult la prezent, la statutul de pacient cu o tragedie mare în viaţă lui personală. 
În starea post AVC mulţi pacienţi nu au un scop al vieţii, fiind lipsiţi de planuri 
de viitor. Dintre cei intervievaţi, 34,3% persoane post AVC cu vârste 39-59 ani, 
au planuri de viitor, doresc să se întoarcă în societate, la proiectele pe care le 
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realizau. Un procent mai mic de persoane cu planuri de viitor am selectat în 
grupul de vârstă 59-75 de ani, corespunzător 19,6%. În grupurile de control, 
procentul celora care au planuri de viitor a fost de 74,8% la cei cu vârste între 
39-59 de ani şi corespunzător – 70,09%, la cei de vârste 59-75 de ani.

Fig. 1. Distribuţia rezultatelor privind subiecţii cu AVC în dependenţă de vârstă

Cu regret, persoanele post AVC, îşi pierd speranţa schimbărilor pozitive în 
viitor şi nu mai văd rezervele, care pot fi orientate în această luptă. Rezultatele 
ne demonstrează necesitatea de a organiza terapii psihologice orientate spre 
dezvoltarea formării unui sens pozitiv de viaţă. Un număr mic de persoane post 
AVC pot determina scopul vieţii lor.

După aplicarea Scalei de optimism am observat că rezultatele se aranjează 
pe aşa direcţii: conţine aşteptări pozitive şi aşteptări negative.

Fig. 2. Repartizarea respondenţilor după raportul optimismului dispoziţional  
la gr. experimental

Din Figura 2 observăm că respondenţii cu vârste până la 59 ani cu AVC s-au 
repartizat dispoziţional optimişti – 9; parţial optimişti şi dispoziţional pesimişti 
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– 12. Rezultatele acumulate de la respondenţii cu vârste 59-75 ani, demonstrea-
ză că optimismul dispoziţional este caracteristic pentru 6 persoane cu AVC, iar 
pesimismul dispoziţional – la 15 persoane post AVC. În aşa fel, este bine deter-
minată tendinţa pesimismului dispoziţional la grupurile cu AVC, indiferent de 
vârstă lor. 

Fig. 3. Repartizarea respondenţilor după raportul optimismului dispoziţional  
la gr. de control

Între respondenţii de control (fără AVC), raportul dintre optimismul dispo-
ziţional şi pesimismul dispoziţional este mai mult orientat spre aşteptări pozi-
tive. Aşteptări pozitive sunt caracteristice pentru un număr de 13 persoane cu 
vârste până la 50 ani şi la 11 persoane cu vârste până la 75 ani. La majoritatea 
subiecţilor (18) din grupul de control s-a atestat un nivel moderat al optimis-
mului.

Subiecţii cercetaţi cu AVC, drept răspuns la incidentele negative, se îngri-
jorează mai mult, devin descurajaţi chiar şi atunci când apar evenimente pozi-
tive, de asemenea, se confruntă cu teama de a le rata sau că acest lucru nu se va 
întâmpla. Ei se aşteaptă deseori la lucruri rele în viitor, dar în general, speranţa 
pentru ceva mai bun este la vârsta adultă până la 59 ani. Nu au fost identificate 
diferenţe între optimismul femeilor şi bărbaţilor.

Optimismul trebuie văzut drept o posibilitate de a găsi părţile pozitive a 
celor întâmplate, chiar şi în cazul unor evenimente negative. După cum vedem, 
aproape la două treimi (2/3) dintre respondenţii noştri, predomină aşteptări 
negative. Aceasta poate fi explicat prin faptul, că ei aleg strategia „tristeţii anti-
cipate”, conform L.I. Anţiferova, care constă în evidenţierea direcţionată a latu-
rilor negative a evenimentelor şi dezvoltării lor potenţiale, cu scopul, de a nu se 
simţi decepţionaţi în caz că situaţia va lua o altă turnură. Se poate spune, că ei 
se conduc de principiul – „speră la mai bine dar aşteaptă mai rău”, care într-un 
fel îi ajută să fie pregătiţi către orice situaţii imprevizibile.
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Concluzii
Prezentul studiu este parte componentă a unei serii de studii referitoare la 

profilul psihologic al persoanei post AVC cu scopul posibilităţilor de optimizare 
a procesului de reabilitare a persoanelor cu accident vascular cerebral. În urma 
investigaţiei au fost stabilite niveluri joase de păstrate a resurselor personale de 
rezistenţă şi reglare.

Rezultatele confirmă că resursele personale reprezintă o entitate sistemică, 
ce include un complex de constructe cognitive, emoţionale şi comportamente-
le, ce determină comportamentul adaptiv în situaţii de boală cronică şi actuali-
zarea capacităţilor personalităţii în realizarea scopurilor propuse de reabilitare 
psihosocială, contribuind astfel la funcţionarea sa optimă.

Am determinat că resursele personale, în special optimismul, joacă un rol 
important în păstrarea speranţei în viitorul vieţii, scopurilor propriei vieţi, gân-
dind într-o manieră pozitivă, demonstrând totodată o creştere a nivelului de 
autoeficienţă şi a vitalităţii subiective post AVC.

Rezultatele cercetării demonstrează că grupurile de control se diferenţiază 
de cei cu AVC printr-un nivel înalt al conştientizării vieţii şi optimismului.

Toate aceste rezultate demonstrează necesitatea dezvoltării resurselor per-
sonale conform unui program formativ pentru pacienţi, care să permită per-
soanelor post AVC să conştientizeze că de ei depinde foarte mult succesul co-
mun al reabilitării eficiente.
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POLITICI ŞI PROVOCĂRI ACTUALE 
PRIVIND ACTIVITATEA PSIHOLOGULUI ŞCOLAR 

(experienţe slovace)
Natalia COJOCARU 

dr., conf. univ., 
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract: The new social and educational transformations in Slovakia in recent 
decades (European policies on children’s rights and mental health, reforms in sc-
hool legislation and the education system, increasing pathological phenomena in 
schools etc.) have led to changes in the work of school psychologists, implicitly in 
the training system of specialists in the field. The development of school psychology 
in Slovakia took place mainly after 1990, with the „velvet revolution” and the sepa-
ration of the two countries – the Czech Republic and Slovakia. Until this date, the 
psychological assistance was coordinated by regulations developed by the former 
Czechoslovak government. In this context, we propose an analysis of the Slovak 
experience on the most essential reforms and policies that have contributed to the 
development of the field of educational psychology, including the challenges that 
school psychologists in Slovakia face at the present stage.

Preambul
Noile transformări sociale şi educaţionale din Slovacia din ultimele decenii 

(politicile europene privind drepturile şi sănătatea mentală a copiilor, reforme 
în legislaţia şcolară, creşterea fenomenelor patologice în şcoală ş.a.) au deter-
minat schimbări şi în activitatea psihologului şcolar, implicit în sistemul de for-
mare a specialiştilor din acest domeniu. Dezvoltarea domeniului psihologiei 
şcolare în Slovacia s-a produs mai cu seamă după 1990, odată cu „revoluţia de 
catifea” şi separarea celor două ţări – Cehia şi Slovacia, până la această dată 
asistenţa psihologică fiind coordonată prin actele normative elaborate de gu-
vernul socialist din Cehoslovacia. În acest context, propunem o analiză a expe-
rienţei slovace privind cele mai esenţiale reforme şi politici care au contribuit la 
dezvoltarea domeniului psihologiei educaţionale, inclusiv provocările cu care 
se confruntă psihologii şcolari din Slovacia la etapa actuală.
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Câreva repere din perioada de până la 1990
Psihologia în Cehoslovacia, ca şi în toate ţările foste socialiste, mult timp a 

fost considerată o „disciplină duşmănoasă” (A. Furman) [2]. Totuşi, după cum 
remarcă A. Furman, prin anii ’60 ai secolului trecut au fost fondate Centre Psi-
hopedagogice de Ghidare în Carieră, care ofereau servicii de consiliere şi testare, 
uneori chiar de psihoterapie şi intervenţie. În afară de aceste centre, psihologii 
mai puteau activa în şcoli speciale sau vocaţionale, care permiteau angajarea 
şi a altor specialişti, nu doar a cadrelor didactice. Prin urmare, la acea vreme, 
psihologia era în afara şcolii (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Etapele constituirii psihologiei şcolare în Slovacia 
(preluat după Furman, 1999)

Periodă Slovacia Cehia
Începutul anilor ’50 Ştiinţa psihologică nu era binevenită, fi-

ind considerată o ştiinţă „duşmănoasă”
Sfârşitul anilor ’50 Se creează primele centre (clinici) psi-

hologice în câteva mari oraşe (Bratisla-
va, Kosice)

Mijlocul anilor ’60 Specialişti din cadrul acestor centre 
realizează primele studii experimentale 
în şcoli

1968 „Primăvara de la Praga”
Anii ’70 Represiuni, ocuparea Cehoslovaciei de către trupele sovietice

Societatea Psihologilor Slovaci întreprinde încercări de a intro-
duce funcţia de „psiholog şcolar” în instituţiile educaţionale

Sfârşitul anilor ’70 Discuţii privind faptul dacă psihologii 
şcolari trebuie să ofere doar servicii 
psihologice sau şi activităţi de predare
Centrele (clinicile) psihologice sunt 
redenumite în Centre Psihopedagogice 
de Ghidare 

În Cehia, nu era con-
turată o idee foarte 
clară printre psiho-
logii cehi privind 
domeniul psihologiei 
şcolare 

Anii ’70 -’80 Centre psihopedagogice de ghidare sunt deschise în majorita-
tea oraşelor din Cehoslovacia1

1986 Apare lucrarea lui J. Hvozdik „Fundamentele psihologiei şcola-
re” – prima monografie de acest gen din Europa Centrală

Mijlocul anilor ’80 La Universitatea din Bratislava se formează psihologi şcolari 
(5 sau 4 ani de formare universitară), fără a avea calificarea de 
profesor de psihologie – cu specializarea „psihologie şi consili-
ere educaţională”

Sfârşitul anilor ’80 – 
începutul anilor ’90

Ministerul Educaţiei din Slovacia face noi demersuri de a intro-
duce funcţia de psiholog şcolar în şcolile care au mai mult de 
500 de elevi

Deşi psihologii ofereau servicii şi pentru mediul educaţional şi chiar dacă 
mai mulţi psihologi importanţi din acea perioadă (Jurco, Dvoric, Hvodzic ş.a.) 
au făcut de demersuri pentru a oficializa statutul psihologiei şcolare, aceste de-
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mersuri nu s-au soldat cu succes (A. Furman) [2]. Abia în 1965, la Universitatea 
Comenius din Bratislava, se creează primul Departament de Psihologie Educa-
ţională. Misiunea acestui departament era de a pregăti psihologi pentru insti-
tuţiile educaţionale, iar primii studenţi care doreau să devină psihologi şcolari 
au fost înmatriculaţi în cadrul Facultăţii de Arte de la această universitate în 
a.a. 1967-1968 [6]. Tot în acelaşi an, în cadrul Universităţii Comenius, a fost 
deschis şi un centru metodic de psihologie educaţională, care avea scopul de a 
coordona activitatea psihologilor şcolari [ibidem]. În Bratislava, mai funcţiona 
şi un Institut de Psihologie şi Psihopatologie a Copilului, supravieţuind cu difi-
cultate în condiţiile regimului socialist şi care se ocupa de studiul factorilor ce 
determină comportamentul prosocial, psihopatologiile la copii şi adolescenţi, 
ocupaţiile tinerilor în societatea de atunci ş.a. (J. Brožec şi J. Hoscovec) [1]. În 
1990, Ministerul Educaţiei din Slovacia întreprinde o serie de acţiuni menite să 
reglementeze poziţia de „psiholog şcolar” în instituţiile educaţionale din ţară.

Dezvoltarea domeniului după 1990
Odată cu schimbările din 1989, apar noi oportunităţi pentru dezvoltarea 

domeniului psihologiei educaţionale. Astfel, după 1990, s-au produs câteva 
evenimente importante care au contribuit la acest fapt (v. Gajdosova, 2014):

1) 1990 – se creează Asociaţia de Psihologie Şcolară care aderă la ISPA 
(International School Psychology Association);

2) 1991 – psihologia şcolară începe să fie predată ca disciplină separată 
în cadrul studiilor universitare şi mai târziu este introdusă şi în cadrul 
studiilor doctorale;

3) 1993 – în Slovacia are loc conferinţa ISPA (International School Psyc-
hology Association), la care au participat 800 de psihologi, iar ceva mai 
târziu, Anton Furman, un reputat psiholog şcolar din Slovacia, este 
ales preşedinte al ISPA;

4) 1996 – este adoptat statutul legal al psihologului şcolar.
Legea nr. 29 din 1993, adoptată de Consiliul Naţional Slovak, stipulează că 

„psihologul şcolar se implică activ în activităţile şcolii sau a diverse instituţii de 
educaţie specială şi prestează servicii de consiliere psihologică pentru elevi, pă-
rinţi şi cadre didactice în soluţionarea problemelor de ordin educaţional”. Înce-
pând cu această prevedere legislativă, psihologii şcolari pot fi angajaţi full-time 
în cadrul instituţiilor educaţionale sau în diverse centre ce prestează servicii de 
consiliere pentru mediul educaţional [Apud 3]. 

Alte legi cu referire la activitatea psihologului şcolar în Slovacia [Apud 4]
• Conceptul privind activitatea de consiliere pedagogică şi psihologică 

în scoală (aprobat la 21 martie 2007);
• Programul Naţional pentru protecţia drepturilor copiilor şi tinerilor 

(2008-2015) (aprobat la 21 martie 2008), care conţine o componentă 
importantă pentru psihologii şcolari – Dezvoltarea Psihosocială – ce 
prevede a asigura condiţiile necesare pentru protejarea sănătăţii men-
tale a copiilor şi tinerilor; 
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• Actul Consiliului Naţional Slovak privind procesul educaţional (apro-
bat la 22 mai 2008), care stipulează că psihologul şcolar „va contribui 
la colaborarea eficientă dintre familie, şcoală, profesori, administraţie 
publică şi asociaţii civile”;

• Actul 317/2009 cu referire la angajaţii din instituţiile şcolare (aprobat 
la 24 iunie 2009) – documentul explică diferenţele dintre psiholog, psi-
holog şcolar, logoped, pedagog special, pedagog social;

• Drepturile psihologilor şcolari sunt protejate de Asociaţia Slovacă de 
Psihologie Şcolară.

Psiholog şcolar poate deveni absolventul cu specialitatea: psihologie, psi-
hopedagogie sau psihologie şcolară. Principalele tipuri de activităţi realizate de 
psihologul şcolar în Slovacia se referă la oferirea de consiliere psihologică pen-
tru elevi, cadre didactice, manageri şi părinţi pentru a asigura dezvoltarea per-
sonală, eficienţa şi starea de bine (sănătatea mentală), utilizând în acest sens 
metode moderne de diagnostic, consiliere şi acţiuni de prevenţie, cu scopul de 
a asigura un mediu educaţional adecvat (prevenind posibile situaţii de violenţă, 
agresiune, bulliyng, intoleranţă, delicvenţă, adicţie de droguri, stres şi epuizare 
profesională, demotivare, tensiuni şi conflicte etc.) [Apud 4]. Accentul trebuie 
pus, consideră E. Gajdosova [4], pe programe longitudinale de prevenţie, baza-
te pe principiile psihologiei pozitive.

Servicii de asistenţă psihologică la etapa actuală
Astfel, în opinia E. Gajdosova [3], la etapa actuală, psihologii şcolari în Slo-

vacia prestează următoarele tipuri de servicii psihologice:
Servicii oferite elevilor
• Consilierea elevilor în alegerile privind viitorul profesional;
• Asistenţă psihologică pentru elevii talentaţi sau supradotaţi;
• Suport elevilor cu dificultăţi în învăţare sau comportamentale;
• Suport elevilor care nu sunt integraţi în grupul şcolar şi celor cu diza-

bilităţi;
Servicii oferite profesorilor
• Sănătate mentală;
• Dezvoltare personală;
• Relaţii interpersonale şi rezolvare de conflicte;
• Consiliere pentru situaţii de stres sau ardere profesională;
Servicii pentru părinţi sau tutori
• Consiliere în privinţa celor mai bune metode educaţionale în relaţia cu 

copii;
• Psihologul este cel care asigură o bună relaţionare dintre familie şi 

şcoală.

Provocări actuale pentru formarea psihologilor şcolari
Una dintre provocările actuale cu referire la domeniul psihologiei şcolare 

în Slovacia este reformarea sistemului de învăţământ universitar în corespun-



Conferință Științifică Internațională

225

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

dere cu noile provocări sociale de după 1990 şi crearea unui program de forma-
re profesională continuă a specialiştilor din domeniu. În această direcţie sunt 
propuse, elaborarea unor principii privind instruirea şi formarea profesională 
în următoarele tipuri de activităţi (v. Gajdosova, 2014, 2017):

• Programe de intervenţie (pentru asigurarea sănătăţii mentale, pentru 
rezolvare de conflicte, dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi sociale, 
toleranţă interculturală, metode eficiente de învăţare, consiliere voca-
ţională);

• Consiliere pentru cadre didactice, părinţi şi elevi;
• Consiliere pentru alte categorii implicate în procesul educaţional sau 

în relaţie cu instituţiile educaţionale (asistenţi sociali, pedagogi speci-
ali, consilieri etc.);

• Intervenţia şi managementul situaţiilor de criză în şcoală;
• Forme eficiente de cooperare şcoală – părinţi;
• Activităţi de grup (evaluare, testare şi intervenţie);
• Activitatea echipelor multidisciplinare (psiholog şcolar, pedagog spe-

cial, asistent social, psiholog clinician, psihiatru etc.);
• Noi fenomene patologice (intoleranţa, mobing, suicidul şi depresia 

printre tineri, adicţia de computer ş.a.);
• Integrarea copiilor din familiile de migranţi sau refugiaţi;
• Strategii eficiente de predare şi învăţare;
• Management personal.
Pe lângă studiile universitare, psihologii şcolari din Slovacia trebuie să par-

curgă un program de supervizare şi activitate practică (v. Gajdosova, 2017). Ac-
tivitatea de supervizare şi practică poate avea următoarele forme:

• Un an de activitate practică independentă full-time după absolvirea 
studiilor universitare;

• O perioadă 6 luni de activitate practică full-time cu supervizare în tim-
pul studiilor universitare şi alte 6 luni de activitate practică indepen-
dentă full-time după absolvirea studiilor universitare;

• Sesiuni de scurtă durată de practică şi formare profesională (pe par-
cursul studiilor universitare şi după) care în final vor cumula cele 12 
luni necesare.

Probleme cu care se confruntă domeniul psihologiei şcolare în Slovacia la 
etapa actuală (Gajdosova, 2017):

• Lipsa de specialişti calificaţi (psihologi şcolari, psihopedagogi sau pe-
dagogi speciali)/ cadre didactice aflate la vârsta pensionării care nu 
întotdeauna au pregătirea necesară/ pot să facă faţă problemelor psi-
hologice ale copiilor;

• Încărcătura didactică, suprasolicitarea şi arderea profesională printre 
cadrele didactice din şcoli (presiuni birocratice legate de elaborarea 
documentelor şcolare, nevoia unei formări continue...), lipsa de pre-
stigiu a profesiei de cadru didactic;

• Modificări în activităţile didactice şi sociale legate de procesul de in-
cluziunea socială; 
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• Psihologul şcolar trebuie să lucreze cu toate subsistemele şi actorii in-
stituţiei şcolare în ansamblu, nu doar cu elevii (activităţi de diagnostic 
şi prevenţie), dar şi cu părinţii, cadrele didactice;

• Sunt necesare campanii sociale de informare a populaţiei privind ser-
viciile psihologului şcolar;

• Cooperarea internaţională rămâne o prioritate (de ex., SECOND STEP 
– Program de prevenire a violenţei în şcoală, desfăşurat în colab. cu psi-
hologi şcolari din SUA, Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, Litua-
nia, Germania şi Japonia; invitarea unor profesori din străinătate – de 
ex., prof. P. Farrel din Olanda a ţinut un şir de prelegeri despre poziţia 
şi formarea profesională a psihologului şcolar în ţările UE ş.a.).

Concluzii
Noile transformări sociale şi educaţionale din Slovacia din ultimele două 

decenii (politicile europene privind drepturile şi sănătatea mentală a copiilor, 
reforme în legislaţia şcolară şi în sistemul educaţional, creşterea fenomenelor 
patologice în şcoală ş.a.) au determinat schimbări şi în activitatea psihologului 
şcolar şi în sistemul de formare profesională a specialiştilor din domeniu. Dez-
voltarea domeniului psihologiei şcolare în Slovacia s-a intensificat mai cu sea-
mă după 1990, totuşi şi până la această dată, datorită eforturile şi entuziasmului 
unor psihologi locali, domeniul a cunoscut evoluţii esenţiale care au constituit 
baza iniţiativelor şi reformelor de după 1990. Începând cu 1990, în Slovacia au 
fost adoptate o serie de legi care clarifică poziţia şi tipurile de activităţi prestate 
de psihologul şcolar, inclusiv o serie de prevederi privind formarea universitară 
şi continuă a specialiştilor din domeniu. Tot în această perioadă a fost creată şi 
o asociaţie profesională.

În 1997, în Slovacia este adoptat statutul legal al psihologului şcolar. Con-
form acestei legi, psihologul şcolar desfăşoară în special acţiuni de consiliere 
psihologică pentru elevi, cadre didactice, manageri şi părinţi pentru a contribui 
la dezvoltarea personală, sporirea eficienţei academice şi fortificarea sănătăţii 
mentale, utilizând în acest sens metode de diagnostic, consiliere şi acţiuni de 
prevenţie, cu scopul de a asigura un mediu psihoeducaţional adecvat. Psiholo-
gul şcolar trebuie să aibă pregătirea necesară pentru a lucra cu toate subsiste-
mele şi actorii instituţiei şcolare în ansamblu.

În prezent, se atestă o slabă informare a populaţiei privind serviciile oferite 
de psihologul şcolar, de aceea sunt necesare organizarea de evenimente prin 
care să se asigure informarea corectă privind serviciile oferite de specialiştii din 
domeniu. O altă provocare actuală este reformarea sistemului de învăţământ 
universitar şi crearea unui program de formare profesională continuă a psiho-
logilor şcolari în corespundere cu noile provocări sociale de după 1990. La fel, 
se subliniază necesitatea dezvoltării domeniului prin stimularea colaborării lo-
cale şi internaţionale (proiecte comune, profesori invitaţi, iniţiative editoriale 
etc.), racordarea la prevederile UE privind calitatea serviciilor oferite de psiho-
logul şcolar şi mobilitatea academică pentru schimb de experienţă în domeniu.
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CONTRIBUŢII PSIHOPEDAGOGICE 
LA PREVENIREA COMPORTAMENTULUI ANTISOCIAL 

Angela CUCER 
dr., cerc. șt. coord., 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Abstract: Legal and moral norms, rules of conduct and values emphasized in soci-
ety, collectively called „social norms”, serve as a standard for measuring or appre-
ciating human behavior. Antisocial behaviors generally refer to aggressive, inti-
midating, or destructive activities that affect or destroy another person’s quality of 
life. Moreover, people who exhibit antisocial behavior have a tendency to violate 
moral and social norms. In the following, the author addresses the problem of pre-
venting antisocial behavior in adolescents, proposes some prevention recommen-
dations in order to reduce antisocial behavior.

Vârsta adolescentă este perioada formării caracterului ceia ce influenţează 
asupra formării unui comportament decent sau antisocial. În sfera tulburărilor 
de comportament ce apar la această vârstă un loc aparte îl ocupa comporta-
mentul antisocial, cauzele fiind schimbarea orientărilor valorice a adolescen-
ţilor, relaţii familiare nefavorabile, lipsa controlului asupra comportamentului, 
angajarea excesivă a părinţilor, baza materială slabă a familiei, număr crescut 
al divorţurilor etc.
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Studiile comportamentului antisociale a adolescenţilor au scos în evidenţă 
„profilul” psihologic al acestora: înclinaţie către agresivitate bazată pe un fond 
de ostilitate, de negare a valorilor socialmente acceptate; instabilitate emoţi-
onală, generată de carenţe educaţionale, şi în ultima instanţă de fragilitatea 
eului; inadaptare socială, provenită din exacerbarea sentimentului de insecu-
ritate, pe care individul caută să-l suprime, de exemplu, prin schimbarea deasă 
a domiciliului sau vagabondaj, prin evitarea formelor organizate de viaţă şi ac-
tivitate; duplicitatea conduitei, manifestată în discordanţa dintre două planuri: 
unul, cel al comportamentului tainic, intim în care se prepară infracţiunea şi 
celalalt, nivelul comportamental de relaţie cu societatea, prin care îşi trădează 
de cele mai multe ori infracţiunea; dezechilibru existenţial exprimat prin pa-
timi, vicii, perversiuni, irosire absurdă a banilor.

În DSM-III (engl. Diagnostic and Statistical Manual of mental disor-
ders,1980) este specificat faptul că persoanele cu personalitate antisocială 
prezintă o şocantă varietate de trăsături anormale. Astfel au fost recunoscute  
4 trăsături importante: insuccesul în realizarea legăturilor bazate pe afecţiune; 
acţiuni impulsive; lipsa sentimentului de vinovăţie; incapacitatea de a învăţa 
din experienţele negative.

Din cele expuse putem spune că adolescentul cu un comportament antiso-
cial este o persoană care aparent are un surplus de experienţe neplăcute şi care 
simte că trăieşte într-o lume disconfortantă, ameninţătoare. Neavând un statut 
precis în mediul social, nici copil şi nici adult, adolescentul este nesigur în ceia 
ce priveşte rolul său în acest mediu. Încercând să-şi afirme mai ferm indepen-
denţa întâmpină rezistenţă din partea adulţilor sau refuză să-şi asume anumite 
responsabilităţi. Din cauza subminării autoaprecierii, el nu pierde nimic dacă 
este criticat sau chiar încarcerat. Neavând vreun statut social de apărat, teama 
de a-l pierde nu-l motivează să facă eforturi pentru a se conforma normelor so-
ciale. Nu-i apreciază pe cei din jur şi din această cauză nici nu pune prea mult 
preţ pe opiniile lor. Din aceste motive devine dificilă stabilirea de contacte cu el 
în vederea încercării de a-l reeduca.

Tulburările de comportament provoacă eşec privind adaptarea şi integra-
rea şcolară. Adolescenţii dezadaptaţi şcolar întra în categoria „copiilor proble-
ma” care adoptă o conduită deviantă/ antisocială în raport cu cerinţele vieţii şi 
activităţii şcolare caracterizându-se prin: insubordonare în raport cu regulile şi 
normele şcolare; lipsa de interes faţă de cerinţele şi obligaţiile şcolare; absen-
teismul, chiulul de la ore; repetenţia; conduită agresivă în raport cu colegii şi 
cadrele didactice, minciuna, inconsecvenţa comportamentală, violenţe verba-
le, copiatul la ore, fumatul ostentativ, bruscarea colegilor, refuzul de a saluta, 
atitudini nonconformiste, abateri grave de la normele morale. Unii adolescenţi 
cu comportament antisocial pot comite chiar şi: furt, vagabondaj, acte de spar-
gere sau tâlhărie, consumă alcool sau droguri, prostituţie. Manifestările cu as-
pect predilectual şi cele infracţionale rezultă, de obicei, din interacţiunea unor 
cauze individuale şi sociale cu o serie de condiţii favorizante.

Activitatea de prevenţie a comportamentului antisocial la adolescenţi pre-
cum şi monogrupurilor sociale, cărora le aparţin, presupune măsuri şi tehnici 
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educative în scopul preîntâmpinării devierilor de comportament. Aceste mă-
suri pot fi structurate în 3 etape:

1. Prevenirea primară se adresează nemijlocit cauzelor generatoare, 
împiedicând apariţia devierilor de comportament. În această etapă, 
esenţială este cunoaşterea elevilor, analiza, depistarea şi înlăturarea 
factorilor de risc care pot genera devieri de comportament. Prevenirea 
primară se referă la depistarea timpurie a copiilor orfani, a celor aban-
donaţi, a celor care provin din familii cu probleme sociale, educative, 
medicale, a copiilor cu dificultăţi şcolare sau a copiilor cu afecţiuni ne-
uropsihice.

2. Prevenirea secundară vizează identificarea precoce a situaţiilor de ina-
daptare şi remedierea lor înainte ca acestea să se structureze în devieri 
de comportament.

3. Prevenirea terţiară constă în măsurile ce trebuie luate pentru ca ma-
nifestările de inadaptare, odată produse, să nu recidiveze. În această 
etapă capătă o importanţă deosebită educaţia morală adecvată prin 
folosirea procedeelor diferenţiate şi individualizate, prin realizarea 
unor relaţii interpersonale adecvate, prin susţinerea educativă a fami-
liei şi convergenţa în acţiune a factorilor educativi [1].

Pentru prevenirea comportamentului antisocial la adolescenţă este im-
portantă cunoaşterea psihopedagogică a acestora. Aceasta ar însemna iden-
tificarea laturilor, componentelor şi trăsăturilor de personalitate, a cauzelor, 
condiţiilor şi circumstanţelor care pot genera acest comportament. Profilaxia 
apare ca o măsură de sănătate, ca o acţiune amplă desfăşurată sistematic, ca o 
strategie de combatere şi de eradicare a cauzelor devierii. Pentru reuşita ei este 
nevoie de munca în echipă: pedagogi, psihologi, medici, asistenţi sociali etc.

Profilul psihologic poate fi completat cu rezultatele obţinute în urma apli-
cării chestionarelor sociometrice sau a metodei aprecierii obiective a personali-
tăţii. Pentru obţinerea unei imagini cît mai apropiată de realitate se impune co-
loborarea acestor date cu părerile şi percepţiile profesorilor clasei şi a părinţilor.

Diagnoza şi prognoza au ca scop evaluarea exactă a riscurilor de compor-
tament antisocial, aprecierea gradului de expunere a persoanei şi cunoaşterea 
surselor de provenienţă a acestor factori de risc. 

În opinia Л.И. Бубнова sarcinile psihoprofilaxiei comportamentului anti-
social la copii sunt:

• identificarea elevilor predispuşi spre devianţă sau care manifestă ca-
racteristici ale comportamentului antisocial;

• control permanent şi multilateral (la locul de trai, în şcoală, societate) 
a comportamentului şi a stilului de viaţă al elevului, efectuat de diri-
ginte, educator social şi psiholog;

• determinarea modalităţilor şi dezvoltarea unui set de măsuri psiholo-
gice şi pedagogice pentru crearea unui mediu favorabil care ar împie-
dica sau exclude posibilitatea săvârşirii unor infracţiuni [6].

Componente importante în prevenirea timpurie a comportamentului an-
tisocial sunt: 
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• lichidarea lacunelor în cunoştinţele adolescenţilor despre comporta-
mentul antisocial;

• lupta împotriva abandonării lecţiilor;
• organizarea timpului liber al elevilor ce include participarea acestora 

la activităţi sportive, cercuri literare, teatrale etc.;
• promovarea modului sănătos de viaţă prin discutarea cu psihologul, 

medicul, pedagogul a diferitor probleme propuse de elevi; întâlniri cu 
persoane interesante; discutarea unor fragmente din film sau a unei 
emisiuni etc. În discuţiile cu adolescenţii pe lângă temele tradiţiona-
le despre substanţele nootrope, alcoolism trebuie de atras atenţia şi 
la aşa teme ca avantajul vieţii fără ţigară, alcool, substanţe nootrope; 
milostenie, bunătate şi sănătate; natura şi sănătatea; dragostea şi să-
nătatea; moda şi sănătatea; figura şi sănătatea; jocurile computerizate 
şi sănătatea etc.;

• educaţia juridică.
V. Dragomirescu, Gh. Nistoreanu, C. Păun, consideră că măsurile de pre-

venţie trebuie întreprinse paralel, pe planurile: socio-psihologic şi psihopeda-
gogic, socio-profesional, psihopropfilsctic şi juridic.

Măsurile de ordin socio-psihologic şi psihopedagogic vizează inserţia so-
cio-familiară pozitivă prin socioterapia şi psihoterapia familiei, prin acţiuni cu 
caracter de asistenţă socială, mergându-se până la suplinirea familiei sub ra-
port educativ dacă ea nu există sau dacă este incompetentă din punct de vedere 
educativ în ceea ce priveşte plasarea elevului în relaţii interpersonale pozitive, 
cu deosebire în şcoală, dar cu un control prelungit asupra mediului extraşcolar.

Măsurile socio-profesionale urmăresc preîntâmpinarea riscurilor de eşec 
adaptativ cauzate de alegerea unei profesii în dezacord cu aptitudinile sau cu 
interesele elevilor, În ceea ce priveşte contribuţia şcolii, aceasta presupune op-
timizarea activităţii educative orientate spre dezvoltarea carierei.

În plan psihoprofilactic sau medico-psihologic, problemele care se pun se 
referă la depistarea, înlăturarea sau atenuarea acţiunii unor factori cauzali de 
natură organică, neuropsihologică, cu conţinut patologic, care predispun la 
conduite antisociale.

Măsurile social-juridice, în context preventiv, sunt concentrate, înainte de 
toate, pe popularizarea şi pe cunoaşterea legislaţiei penale, ceea ce poate avea 
un rol profilactic prin inducerea autocenzurii în comportament [1].

Un rol important în profilaxia comportamentului antisocial îl are echipa 
multidisciplinară compusă din psiholog, asistent social, pedagog, psihopeda-
gog, poliţist, jurist. Munca în echipă în vederea profilaxiei comportamentului 
antisocial trebuie să fie orientată, în special, către: 

• înfiinţarea unor organisme naţionale şi locale, care să contribuie la cu-
noaşterea exactă a situaţiilor familiilor cu mulţi copii, îndeosebi a ce-
lor cu greutăţi materiale şi insuficient consolidate moral (psihologul, 
asistentul social, poliţistul);

• cunoaşterea familiilor care îşi neglijează îndatoririle faţă de copii, îi 
abandonează, îi maltratează sau îi expun unor riscuri sociale (pedago-
gul, asistentul social comunitar, poliţistul, medicul, vecinii, rudele); 
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• avându-se în vedere deficitul de experienţă pedagogică existent în 
prezent în interiorul unei familii, îndeosebi a celor recent constituite, 
instituţiile specializate vor trebui să elaboreze împreună cu alţi factori 
educativi, acţiuni menite să deprindă părinţii în legătură cu îndatori-
rile ce le revin în domeniul îngrijirii şi educării copiilor, relaţiile care 
trebuie să caracterizeze o familie, perioadele critice din viaţa copiilor, 
metodele care trebuie folosite pentru depăşirea momentelor dificile 
etc. (pedagogul, psihologul, psihopedagogul, asistentul social comu-
nitar, poliţistul, medicul); 

• cunoaşterea riguroasă, pe fiecare localitate şi unitate teritorială, a 
minorilor care prezintă tulburări de comportament, tendinţe de ina-
daptare, astfel încât să se poată lua măsurile care se impun (medicale, 
educative etc.); 

• cunoaşterea pe bază de analiză a stării infracţionale în rândul minori-
lor şi elaborarea unor strategii de diminuare a acesteia (juristul, asis-
tentul social);

• instituirea unui sistem de pregătire a unor specialişti în probleme de 
prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile (specialişti din toate do-
meniile);

• asigurarea necesarului de instituţii special amenajate pentru plasa-
ment temporar şi ocrotire a minorilor, care, din diverse motive, nu au 
nici un fel de locuinţă, fiind nevoiţi să trăiască în stradă (pedagog, asis-
tent social, psiholog/consilier, poliţist, jurist etc.); 

• organizarea de către autorităţile publice locale a unor acţiuni de susţi-
nere şi scutire de unele plăţi în procesul de învăţământ a copiilor care 
provin din familii social vulnerabile (M. Vîrlan).

Mai mulţi savanţi consideră că cea mai bună prevenţie/profilaxie a com-
portamentului antisocial este organizarea corectă a influenţei educaţionale. 
Este important să menţionăm că capacităţile preventive ale educaţiei sunt mai 
eficiente decât alte mijloace, deoarece de regulă, măsurile preventive juridice 
încep să acţioneze atunci când fapta a fost deja săvârşită. Comportamentul an-
tisocial la adolescenţi poate fi ameliorat prin aplicarea metodelor de respect şi 
încredere faţă de ei. Mediul social, climatul psihologic din familie, condiţiile de 
educaţie, relaţia cu părinţii şi profesorii – toate acestea au o influinţă asupra 
adolescenţilor şi ar trebui să devină un factor determinant în educarea lor.

În concluzie putem spune că:
• organizarea şi desfăşurarea consilierii individuale şi de grup pe pro-

bleme de educaţie, precum şi alegerea formelor şi metodelor de influ-
enţă;

• implementarea educaţiei psihologice a părinţilor, prin organizarea 
adunărilor de părinţi, trainingurilor, seminarelor, meselor rotunde etc.;

• schimbarea viziunii pedagogilor şi a părinţilor privind comportamen-
tul antisocial al copilului, soluţionând conflictele care afectează nega-
tiv dezvoltarea socială a elevilor;
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• consilierea părinţilor şi a profesorilor pe probleme de gen, vârstă şi ca-
racteristicile psihologice individuale ale adolescenţilor şi tinerilor;

• implementarea activităţilor ce ar contribui la o schimbare pozitivă în 
relaţiile de familie (consiliere, interviuri);

• discutarea şi elaborarea în comun a regulilor pentru crearea unei in-
teracţiuni sigure a tuturor participanţilor la mediul educaţional;

• crearea unui climat psihologic favorabil în instituţia de învăţământ 
prin optimizarea formelor de comunicare a personalului didactic; îm-
bunătăţirea formelor de comunicare între profesori şi elevi, părinţi–
copii, elevi–elevi;

• petrecerea consiliumului psihologo-pedagogic care vizează studierea 
caracteristicilor personale ale elevilor şi a formelor de asistenţă psiho-
logică şi pedagogică;

• sporirea competenţei psihologo-pedagogice şi sociale a participanţi-
lor la procesul educaţional privind siguranţa psihologică în timpul di-
verselor instruiri, seminarii, discuţii de grup etc. sunt principalele di-
recţii ale psihoprofilaxiei comportamentului antisocial la adolescenţi.

În final, oricare ar fi modalităţile de prevenţie a devierilor de comporta-
ment la adolescenţi, adaptarea lor necesită o atenţie sporită, deoarece even-
tualele insuccese duc la neîncredere în psiholog, în metodele folosite şi toto-
dată contribuie la formarea credinţei într-o predestinare definitivă. În afară 
de aceasta, eforturile depuse necesită o continuitate şi perseverenţă, deoarece 
succesele parţiale se pot transforma în insuccese, dacă nu se produce o reechi-
librare definitivă a persoanei deformate.
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Abstract: Any process of integrating a person with disabilities should take into 
account about those measures that are in favor of developing his or her personal 
autonomy and / or maintaining economic independence and social integration. 
To this end, adaptation programs, individual and collective measures should be 
included and developed to promote personal independence that will allow them 
to lead a life as close to normal as possible, which includes respect for the right to 
be different. Achieving the objectives of social integration starts from the way the 
family is engaged and responsible in the child’s education.

„Şcolile trebuie să primească toţi copiii indiferent de starea lor fizică, inte-
lectuală, socială, emoţională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinşi şi 
copiii cu dizabilităţi, şi copiii talentaţi, şi copiii din zonele rurale izolate şi cei 
din populaţiile nomade, şi copiii minorităţilor lingvistice, etnice sau culturale, 
precum şi copiii din alte grupuri sau zone marginale” [1, p. 6].

Integrarea şcolară este procesul de adaptare a copilului la cerinţele şcolii 
pe care o urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii 
grupului şcolar (clasă), de desfăşurare cu succes a prestaţiilor şcolare. Asimila-
rea de către copil a statusului de elev este rezultatul unor modificări interne în 
echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecinţe în planul 
acţiunii sale. Înseamnă includerea în şcolile de masă/ clase obişnuite la activi-
tăţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe 
educative speciale [2]. 

Educaţia integrată are rolul de a oferi un climat favorabil dezvoltării armo-
nioase şi cât mai echilibrate a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). 
Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvol-
tare a copiilor, presupune evaluarea adecvată a potenţialului lor de învăţare/
dezvoltare şi implică asigurarea reabilitării–recuperării–compensării deficien-
ţelor/tulburărilor şi dificultăţilor de învăţare [2].

Problema dizabilităţii
Pretutindeni sunt persoane cu deficienţe. Perceperea lor socială nu este 

întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semni-
ficaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate.

Ce se spune despre persoanele cu deficienţe? Mulţi oameni sunt rezervaţi 
în a emite opinii deoarece au prejudecăţi sau nu au informaţii corecte şi com-
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plete. O parte dintre ei cunosc faptul că cerşeau sau erau lăutari în perioada co-
munistă. Astfel de idei sunt greşite şi nu oferă un tablou clar despre persoanele 
cu deficienţe. Sunt persoane ca oricare altele: unii dependenţi, alţii indepen-
denţi; unii lideri, alţii oameni obişnuiţi; unii bogaţi, alţii săraci; unii graşi, alţii 
slabi etc. Ca orice persoană, ei sunt produsul unic al eredităţii lor, al mediului şi 
sunt fiinţe umane. Dar şi persoanele cu deficienţe, la rândul lor, au păreri dife-
rite în ceea ce priveşte dificultatea lor: unele o consideră o catastrofă, iar altele 
un mic obstacol.

Este bine ştiut faptul că orice proces de integrare a unei persoane cu de-
ficienţe ar trebui să ţină seama de acele măsuri care sunt în favoarea dezvol-
tării autonomiei sale personale şi/ sau să menţină independenţa economică 
şi integrarea socială. Pentru aceasta trebuie incluse şi dezvoltate programe de 
adaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze independenţa per-
sonală, care să-i permită să ducă o viaţă cât mai apropiată de cea normală, ceea 
ce include respectarea dreptului de a fi diferit.

Îndeplinirea obiectivelor integrării sociale pleacă de la aplicarea legislaţi-
ei specifice prin implementarea de măsuri corective: adaptarea mobilierului 
exterior şi urbanismul, accesul în clădiri, amenajări şi instalaţii sportive, trans-
portul şi comunicaţiile, activităţile culturale, timpul liber şi vacanţele, serviciile 
sociale specifice. Legislaţia trebuie să ţină cont de drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi şi să faciliteze participarea lor la viaţa socială. În cazul în care nu pot 
să profite total de drepturile lor de cetăţeni, serviciile sociale trebuie să contri-
buie la accesul cât mai mult posibil la viaţa civilă, asigurând ajutorul potrivit şi 
stabilind dispoziţiile corespunzătoare. Una dintre condiţiile de bază pentru o 
viaţă independentă este posibilitatea de a avea acces la informaţii. Oamenii cu 
nevoi speciale trebuie să aibă acces la informaţii de orice fel pentru a fi cât mai 
autonomi. 

Copilul cu cerinţe educaţionale speciale se acomodează mai greu la relaţii-
le interpersonale, de aceea părinţii au, deseori, sarcina de mediator între copil 
şi oamenii cu care intră în contact. Uneori, părinţii pot amplifica nerezonabil 
comportamentele nepotrivite venite din partea unei persoane străine, consta-
tând o preocupare greşită într-un gest neînsemnat. În alte situaţii, ei resping tot 
ceea ce copilul vede în preajma lui referitor la propria defectuozitate, accentu-
ează răutatea şi disimulaţia persoanelor din grup, inducându-i copilului certi-
tudinea că omenirea în care vieţuieşte este dăunătoare. Uneori, o parte dintre 
părinţi nu ţine cont de dificultăţile sociale provocate de deficienţă. Astfel, ei 
le îngrădesc dreptul copiilor de a înţelege şi a accepta toate faţetele propriei 
deficienţe.

Graţie acestei atribuţii suplimentare de mediator, atitudinile părinţilor în 
faţa unui copil cu deficienţe devin de o extremă importanţă. Reacţiile lor sunt 
caracterizate prin supraprotecţie, acceptare, negare sau respingere. 

„Aceste reacţii au determinat gruparea părinţilor în următoarele categorii:
• părinţi echilibraţi;
• părinţi indiferenţi;
• părinţi exageraţi;
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• părinţi autoritari (rigizi);
• părinţi inconsecvenţi” [3].

 Părinţi echilibraţi
Specificul acestui tip de familie este naturalismul cu care tratează împre-

jurarea. Ei reuşesc destul de repede să ajungă în faza în care acceptă situaţia, 
se maturizează şi trec la nivelul următor, acţiunea. Se familiarizează rapid cu 
specificul copilului şi îşi planifică viaţa ţinând cont de trebuinţele copilului cu 
nevoi speciale. Având în vedere diagnosticul şi anticiparea, părinţii echilibraţi 
analizează posibilităţile, găsesc resursele utile şi singuri sau cu sprijinul familiei 
extinse acţionează în beneficiul copilului. 

„Părinţii ştiu „ce este necesar”, „când şi cum trebuie oferit”, „ce, cum şi cât de 
mult” se poate cere copilului cu nevoi speciale. Aceste reguli constituie un ade-
vărat ghid al comportamentului faţă de copil. Părinţii unui copil cu deficienţă 
îndeplinesc teoretic aceeaşi funcţie ca şi părinţii unui copil sănătos. Ei trebuie 
să rămână în primul rând părinţi. Această atitudine aparţine părinţilor echili-
braţi care privesc toate problemele cu calm. Aceşti părinţi joacă un rol impor-
tant în medierea relaţiei dintre copil şi mediul exterior. Ei menţin un climat de 
toleranţă şi de egalitate în sânul familiei şi în societate” [3]. Într-o familie echi-
librată, copilul cu deficienţe are drepturi şi obligaţii la fel ca ceilalţi membri. El 
are nevoie să aibă relaţii de solidaritate şi egale cu fraţii săi, să fie pe acelaşi nivel 
de importanţă, beneficiind de îngrijirea corespunzătoare. Dacă se va simţi egal 
în familie, va învăţa că este egal şi în mediul social şi va dezvolta relaţii armo-
nioase cu ceilalţi care îl vor accepta aşa cum este. De fapt, familia are menirea 
unei staţii de cercetare în care copilului cu deficienţe i se dă prilejul de a se 
dezvolta conform nevoilor sale, cerinţelor societăţii şi adaptării sale la acestea.

Părinţii echilibraţi îl constrâng pe copil uneori, îl încurajează să desfăşoare 
activităţi casnice şi, în special, activităţi de autoservire şi îngrijire personală, îi 
dezvoltă deprinderile fizice şi sociale. Sunt calmi, toleranţi şi îşi exprimă dra-
gostea faţă de copil prin oferirea de atenţie, tandreţe, zâmbete, căldură sufle-
tească asigurând un ataşament securizant.

 Părinţii indiferenţi
„Aceşti părinţi reacţionează printr-o hipoprotecţie, prin nepăsări, lipsă de 

interes. La o astfel de situaţie se poate ajunge prin:
• lipsa de afecţiune;
• suprasolicitarea copilului;
• respingere” [3].
Deseori, părinţii indiferenţi sunt neafectuoşi, neînţelegători şi ridică tonul la 

copil fără motiv, îi administrează pedepse sau îl neglijează. În astfel de familii sunt 
deseori conflicte, iar copilul participă fără să vrea la neînţelegerile dintre părinţi. 
Tot în această categorie de părinţi indiferenţi intră şi acei părinţi care au funcţii 
sau exercită profesiuni extrem de înalte şi pun pe primul loc viaţa profesională.

Realitatea este foarte grea în astfel de familii pentru copilul cu deficienţă. 
El are foarte multe dificultăţi peste care nu poate trece sau pe care nu le poate 
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echilibra. Dacă nu este sprijinit să le facă faţă, se ajunge cu uşurinţă la insucces. 
Apare aici un sentiment de inferioritate care, din cauza insucesului, va fi trăit 
intens, fiind extrem de traumatizant. Deseori, copilul nu se mai străduie să de-
pună efort şi, pentru că nu are nici-o satisfacţie mobilizatoare, va găsi rezolvări 
facile care nu duc la progres individual sau va fi în situaţie de abandon şcolar.

Părinţii indiferenţi ai unui copil cu deficienţe au deseori atitudini de nega-
re a dificultăţilor acestuia. Epuizarea este una din stările în care ajunge un co-
pil ai cărui parinţi neagă capacităţile reale ale acestuia. Ei apreciază copilul ca 
fiind la fel ca cei tipici şi îi impun cerinţe asemănătoare. Într-o astfel de situaţie, 
părinţii au comportamente critice, moralizatoare şi aplică pedepse. Respinge-
rea este un alt comportament care provoacă dezamăgire şi este prezent atunci 
când copilul cu deficienţe este comparat cu copii tipici. Atitudinea aceasta este 
vizibilă mai mult sau mai puţin şi se manifestă prin neacceptarea calităţilor 
copilului, fiind tot timpul desconsiderat şi subapreciat. În aceste cazuri eşecul 
copilului cu CES este aproape sigur.

 Părinţii exageraţi
Comportamentul prezent în această situaţie, mai ales din partea mamei, 

este supraprotecţia. Copilul nu poate să îşi dezvolte autocontrolul, indepen-
denţa, curajul şi respectul de sine, rămânând într-o stare de dependenţă faţă de 
adulţii semnificativi. „Supraprotecţia este un element negativ, generând negaţii 
atât din partea părinţilor, cât şi din partea copiilor. Părinţii care se simt vinovaţi 
devin exagerat de atenţi, transformând copilul într-un individ dependent şi soli-
citant pentru familie. Această permanentă solicitare va genera reacţii de nemul-
ţumire şi ostilitate din partea părinţilor, reacţii care-l vor face pe copil să devină 
nesigur. Pentru copiii cu deficienţe, această situaţie este foarte dificilă, întrucât 
ei nu beneficiază de un regim care implică stimularea şi antrenarea în activităţi-
le casnice” [3]. Copilul va creşte solitar, va duce lipsă de şansa de a se manifesta 
aşa cum este el şi nu va avea deprinderi de a face faţă încercărilor vieţii.

 Părinţii autoritari
Aceşti părinţi îşi supraveghează copiii adoptând un comportament auto-

ritar. Ei impun reguli care vor fi îndeplinite fără nicio excepţie. „Copilul este 
transformat într-o marionetă, este dirijat permanent, nu are voie să-şi asume 
răspunderi şi iniţiative, i se pretinde să facă numai „ce”, „cât” şi „cum” i se spu-
ne” [3]. O astfel de abordare va avea efecte deosebit de distructive, copilului 
desfiinţându-i-se posibilitatea de a lua o decizie şi de a acţiona. Deseori, auto-
ritatea se regăseşte în interesul faţă de copil şi atenţia pentru o educaţie de cali-
tate. Ea se justifică în cazul copiilor cu deficienţe care nu pot decide în totalitate 
ceea ce este util pentru dezvoltarea şi integrarea lor în societate. 

O modalitate distinctă de comportament autoritar poate apărea şi în fami-
liile cu adolescenţi atunci când familia nu acceptă maturizarea acestora, tra-
tându-i în continuare ca pe nişte copii. Părinţii resping ideea de libertate men-
ţinând în continuare controlul, din dorinţa de a evita evenimentele incomode. 
Drept urmare, tânărul va adopta un comportament violent care va genera de-
gradarea relaţiilor de comunicare din familie. 
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 Părinţii inconsecvenţi
Sunt părinţii care pendulează între comportamentul indiferent şi cel auto-

ritar. „Cel mai adesea este vorba despre părinţi instabili, nesiguri şi incapabili 
de a opta ferm pentru o anumită atitudine. Alteori, copilul este „pasat” la dife-
riţi membri ai familiei, fiind supus unor metode educative diferite, adesea con-
tradictorii. Crescuţi într-un mediu inconstant, lipsit de metode stabile, copilul 
devine nesigur şi uşor de influenţat de persoane rău intenţionate” [3]. 

Integrarea şcolară
„Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala 

pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin 
accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul 
copilului în munca de învăţare; situaţia în care copilul sau tânărul poate fi con-
siderat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespon-
denţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a 
le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental 
considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele 
şcolare” [3]. 

Tipurile de integrare a copiilor cu CES în şcoală pot fi:
• clase de elevi integrate în cadrul şcolii de masă;
• grupuri de câte doi-trei copii cu deficienţe incluşi în clase obişnuite;
• integrarea individuală a copiilor în clase obişnuite.
Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil 

cu CES va iniţia acţiuni care presupun: colaborarea cu părinţii şi consilierea 
acestora; implicarea directă (participant activ) în lucrul efectiv cu copiii şi nu în 
calitate de observator. 

Relaţia dintre părinţi, cadre didactice şi copiii cu CES trebuie privită pozi-
tiv, iar pentru acest lucru este nevoie de respectarea următoarelor reguli:

• părinţii şi copiii trebuie să fie realişti în aşteptări; 
• copilul trebuie implicat în luarea deciziilor şi trebuie alese cu atenţie 

situaţiile la care poate să participe; 
• copilului i se va oferi o alegere de două opţiuni, ambele favorabile, din 

care va accepta una; 
• problemele trebuie discutate până când se ajunge la o concluzie ac-

ceptabilă, chiar dacă nu se ia o decizie;
• existenţa unui parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor cu CES 

şi cadrele didactice care vor fi pregătite şi informate în legătură cu mo-
dul în care pot interveni pentru consilierea acestora; 

• reducerea izolării părinţilor, punându-i în legătură cu alţi părinţi aflaţi 
în situaţii similare, promovând o abordare pozitivă a creşterii şi disci-
plinării copiilor.

În concluzie, şcoala reprezintă un spaţiu de socializare extrem de impor-
tant pentru toţi copiii. Un rol covârşitor în reuşita integrării copiilor cu CES în 
şcoală, pe lângă cadrele didactice şi clasa de elevi, îl au părinţii care sunt per-
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soane de referinţă în viaţa copilului cu CES şi de ei depinde în mare măsură 
reuşita sau eşecul şcolar. Ei pot fi de un real folos dacă pot fi apreciaţi ca părinţi 
echilibraţi sau, dimpotrivă, pot să conducă la neizbândă dacă sunt părinţi indi-
ferenţi, exageraţi, autoritari sau inconsecvenţi. 

Nu trebuie uitat un aspect şi anume, faptul că nu există un model unic de 
părinte şi numai prin unirea forţelor părinţilor, a cadrelor didactice şi a şcolii se 
poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES în societate [2].
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Abstract: The educational system in most European countries is constantly evol-
ving through a series of transformations, putting into action the exercise of those 
activities (including psychological ones), which continuously develop the indivi-
dual and the social environment. The approach and organization of the psycho-
logical service for students in the general education system are in interaction with 
the psycho-social and ethno-cultural dimensions and interdependent with the 
challenges of the contemporary world. Usually, the existing psychological servi-
ces in different countries represent differentiated structures and have their speci-
fic particularities, although they solve similar problems.The thematic spectrum of 
this paper includes various interpretations of the essence of the school psychologi-
cal service, highlights the experience of organization and the quality of psycho-pe-
dagogical assistance implemented in Italy.

Sistemul educaţional din majoritatea statelor europene evoluează perma-
nent printr-o serie de transformări, punând în acţiune exercitarea acelor ac-
tivităţii (inclusiv şi de ordin psihologic), care dezvoltă incontinuu individul şi 
mediul social.

Abordarea şi organizarea serviciului psihologic pentru elevii din sistemul 
de învăţământ general sunt în interacţiune cu dimensiunile psiho-sociale şi et-
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no-culturale şi interdependente de provocările lumii contemporane. De regulă, 
serviciile psihologice existente în diferite ţări reprezintă structuri diferenţiate şi 
au particularităţile lor specifice, deşi soluţionează probleme similare. 

Spectrul tematic al acestei lucrări cuprinde diverse interpretări ale esenţei 
serviciului psihologic şcolar, evidenţiază experienţa organizării şi calitatea asis-
tenţei psihopedagogice implementate în Italia.

Cercetările în sfera dezvoltării psihologiei în Italia au fost concepute de 
către unul dintre cei mai influenţi şi inovativi savanţi ai secolului XX – M. Mon-
tessori. Abordarea ei psihologică este bazată pe observaţii ştiinţifice şi pe încer-
carea de a crea propriul concept în diagnosticarea şi reabilitarea psihologică în 
cazurile deficienţelor grave or severe. În alternativa Montessori se respectă per-
sonalitatea şi independenţa copilului şi se insistă pe dezvoltarea fenomenelor 
psihologice rămase neobservate şi necunoscute [1,5].

Albert Elis (1950) dezvoltă Terapia Raţional-Emoţională (RET), redefinită 
mai târziu în Terapie comportamentală raţional-emoţională (rational-emotive 
behavior therapy/REBT), implementată în context şcolar ca o strategie, cu scop 
preventiv al problemelor psihosociale. Se promova această terapie în şcolile 
italiene în diferite moduri:

• prin intermediul abordării informale ce vizează învăţarea bunăstării 
emoţionale de către elevi atunci, când se confruntă cu o situaţie difici-
lă prin discuţii de grup şi exerciţii; 

• prin activităţi structurate ce pot viza un subgrup de elevi din mai multe 
clase sau din întreaga clasă, care includ discuţii de grup, jocuri de rol, 
brainstorming; 

• prin introducerea în disciplinele curriculare a conţinuturilor educaţiei 
psihoemoţionale inserat în subiectele cele mai potrivite pentru integrare. 

La începutul anilor 1990, Laboratorul de Psihologie din Italia, a elaborat şi 
implementat Strategia RULER, ce consta în integrarea educaţiei psihoemoţio-
nale în şcoală. Aplicarea metodei avea drept scop: înţelegerea mecanismelor 
psihologice emoţionale cu ajutorul principiilor REBT (Terapia Raţional Emo-
ţională Comportamentală); dezvoltarea climatului şcolar, prin promovarea 
sănătăţii mentale şi fizice; construirea relaţiilor pozitive între elevi; creşterea 
motivaţiei şi reducerea anxietăţii, hiperactivităţii, stresului şi agresivităţii; for-
marea competenţei de autoreglare emoţională etc. 

Asociaţia Educaţia Raţional-Emoţională (ERE) Italia, fondată în 2015, a 
propus psihologilor, logopezilor, educatorilor, profesorilor şi asistenţilor soci-
ali, un curs numit Educaţia Raţional-Emoţională, care este un parcurs psihoe-
ducativ şi contribuie la promovarea bunăstării emoţionale, armonizarea între 
dezvoltarea cognitivă şi afectivă a personalităţii elevului [3]. 

Un studiu relevant despre imaginea psihologului în Italia, a fost realizat 
de A. Palmonari şi B. Zani în 1989. Rezultatele obţinute relevă existenţa a patru 
tipuri de reprezentări: psihologul – militant politic, psihologul – specialist inter-
disciplinar, psihologul – specialist clinician şi psihologul ca şi terapeut. Cerce-
tătorii italieni au propus ca aceste patru tipuri de reprezentări, menţionate mai 
sus, să fie organizate în două axe principale: axa vocaţie/profesionalism şi axa 
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socială/individuală. Cel din urmă model a fost verificat şi de B. Bălan, într-un 
studiu realizat pe populaţia românească şi slovacă, unde s-a ajuns la concluzia 
că psihologia este văzută şi drept profesie, şi ca vocaţie [4].

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
a elaborat un document numit Skills for Life (1992), în care se stipulează că 
rolul şcolii constă în asigurarea asistenţei psihologice a elevilor întru furniza-
rea competenţelor utile pentru „a intra în relaţie cu ceilalţi şi pentru a înfrunta 
problemele societale, presiunile şi stresul vieţii cotidiane”. Cadrul conceptual al 
acestui document include următoarele competenţe socio-afective: rezolvarea 
problemelor într-un mod constructiv, creativitate prin găsirea unor soluţii ori-
ginale, comunicarea eficientă, competenţe pentru relaţiile interpersonale pozi-
tive, autocunoaşterea, empatia, abilităţi socio-emoţionale prin cunoaşterea şi 
controlul eficient al surselor de tensiune. 

Sistemul de învăţământ general în Italia este administrat la nivel central 
de către Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării (MIUR), care operează 
la nivel local prin Birourile Şcolare Regionale (USR) şi asigură: 

• monitorizarea respectării normelor privind educaţia şi nivelurile esen-
ţiale de performanţă;

• punerea în aplicare a sistemelor şcolare; 
• eficienţa acţiunilor de formare şi respectarea standardelor programa-

te etc.
În principiu, şcoala în Italia este o instituţie publică cu proprietate de stat, 

dar există şi sistemul privat de toate gradele. Învăţământul este obligatoriu pen-
tru toţi copiii cu vârste între 6 şi 16 ani, are o durată de 10 ani şi cuprinde cei opt 
ani din primul ciclu şcolar şi primii doi ani din al doilea ciclu.

După încheierea primului ciclu şcolar, ultimii doi ani obligatorii (segmentul 
de vârstă 14-16 ani) pot fi urmaţi în şcolile secundare de competenţă statală ori 
în cadrul unităţilor de formare profesională de competenţă regională. Tinerii cu 
vârsta de 15 ani pot parcurge ultimul an de obligativitate şcolară într-un context 
de lucru, pe baza unui contract de ucenicie, cu condiţia unei înţelegeri prealabi-
le între Regiune, Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei şi părţile sociale.

Promovarea reală a şcolii în societate este realizată de către stat în limitele 
cele mai echitabile şi obiective, iar în procesul de instruire a elevului urmează a 
fi aplicate tehnici şi metode moderne de studii eficiente bazate pe dezvoltarea 
personalităţii. Respectiv pentru comoditatea elevilor se organizează activităţi 
de tip „after school” (activităţi extraşcolare) indiferent de situaţia materială a 
părinţilor [2]. 

Conform celui mai recent proiect de lege „Stabilirea figurii profesionale a 
psihologului şcolar”, prezentat în Senatul Italian (2016), persoana psihologului 
şcolar este plasată într-o logică sinergică faţă de experienţele inovatoare înre-
gistrate pe teritoriul italian în şcoli de toate nivelurile. 

Astfel, pentru prestarea serviciilor de calitate în instituţia de învăţământ, 
psihologul şcolar trebuie: 

• să fie înscris în Ordinul Psihologilor, cu un master în psihologie şi o 
specializare de patru ani în sectorul specific de dezvoltare;
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• să activeze într-un spaţiu identificat, la programare, fără a intra în cla-
să, fără acordul administraţiei instituţiei, cadrelor didactice, informa-
rea subiecţilor implicaţi în activitate şi al familiilor în cazul minorilor;

• să monitorizeze comportamentul elevului fără informarea iniţială a 
părinţilor, poate integra un tip de infracţiune, prevăzută drept violenţa 
privată, care în sistemul de reglementare italian protejează libertatea 
psihică a persoanei. 

De menţionat, că Federaţia Europeană a Asociaţiilor Psihologilor (Euro-
pean Federation of Psychologists’ Associations, EFPA) a adoptat un sistem de 
formare şi certificare a psihologilor – EuroPsy (Certificatul European în Psiholo-
gie). Acesta, vizează faptul, că deţinătorii certificatului european sunt conside-
raţi calificaţi într-un domeniu specific de activitate; face distincţia între dome-
niile de competenţă şi practică; se focalizează pe trei domenii relativ separate: 
psihologia organizaţională, personală şi a muncii. Una dintre cerinţele majore 
atestate în certificatul EuroPsy este că, psihologul trebuie să respecte Codul etic 
al psihologilor din ţara în care activează şi Codul etic European al psihologilor 
[2; 8]. În prezent, sistemul este pus în aplicare în mai multe state din Europa 
printre care şi Italia.

Problemele sociale, politice, economice, culturale etc., existente în Italia 
în ultimii ani au exercitat o influenţă semnificativă şi în sistemul educaţional şi 
anume asupra proceselor de învăţare care sunt în strânsă conexiune cu compo-
nentele emoţionale, afective şi relaţionale. 

În acest context, se desprind şi alte probleme prioritare ca: creşterea vio-
lenţei în şcoală, problemele adolescenţilor sunt tot mai evidente, manifestân-
du-se sub multiple forme (comportamente dezadaptative, consum de droguri, 
debut sexual precoce etc.), fuga de la şcoală, lipsa valorilor autentice etc. 

Având în vedere incidenţa şi prevalenţa tot mai crescută a problemelor psi-
hologice ale copiilor şi adolescenţilor, se impune o colaborare cât mai strânsă şi 
eficientă între psihologii şcolari şi psihologii clinicieni. Rolurile fiecăruia dintre 
cele două categorii de psihologi sunt la fel de importante. Psihologii şcolari, 
prin munca lor individuală, dar şi prin colaborarea cu profesorii din ciclul pri-
mar şi gimnazial, sesizează problemele celor din grupul ţintă şi îi îndrumă spre 
psihologii clinicieni. Împreună, stabilesc un psihodiagnostic corect, după care 
se iniţiază intervenţia psihologică adecvată.

În Italia ca şi în alte ţâri din Sistemul European rolul prioritar al şcolii este 
de a educa şi a ajuta elevul să-şi dezvolte propria personalitate în limitele au-
tentice ale valorilor umane. 

În acest sens, o figură de o importanţă deosebită ce contribuie la îmbună-
tăţirea performanţei sistemului de învăţământ rămâne a fi psihologul şcolar. În 
2018, de către Grupul de lucru Naţional de Psihologie Şcolară a fost efectuat un 
sondaj pe un eşantion de 440 cadre didactice din mai multe regiuni ale Italiei, 
care activează în instituţii de învăţământ preşcolar şi primar prin administrarea 
chestionarului „Psihologul şcolar: viziuni ale profesorilor”. Rezultatele obţinute 
au demonstrat că: 97,3% respondenţi consideră psihologul ca cea mai repre-
zentativă persoană pentru îmbunătăţirea întregului mediu şcolar; 51,0% per-
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cep psihologul şcolar ca pe o resursă de interacţiune şi influenţare asupra ele-
vilor; 21,3% dintre participanţi îl consideră ca o necesitate reală în dezvoltarea 
personalităţii elevilor. Peste 50,0% dintre cadrele didactice implicate în sondaj 
evidenţiază că, cele mai apreciate aspecte ale intervenţiilor psihologice experi-
mentale în timpul activităţilor şcolare sunt: gestionarea conflictelor în clasele 
de elevi; medierea între profesori şi familie; îmbunătăţirea stimei de sine şi a 
conştientizării propriilor emoţii la elevi; instruirea personalului didactic pri-
vind diagnosticarea şi recunoaşterea precoce a diverselor probleme şi modali-
tăţile de abordare a acestora. Doar 12% intervievaţi consideră prevenţia drept o 
activitate importantă confirmând ideea că, prezenţa psihologului în şcoală este 
necesară mai ales în condiţiile unui comportament inadaptabil al elevilor [6].

Învăţământul incluziv din Italia
Publicaţiile UNESCO şi OECD susţin că începând cu anii ’70, în Italia era 

cea mai înaltă rată de incluziune şcolară a copiilor cu dizabilităţi din Europa 
(peste 90% copii integraţi), pe când majoritatea ţărilor au început prin integra-
rea treptată. Pentru a face o claritate în acest sens, specialiştii italieni afirmau: 
„Legea a urmat practica, deoarece practica era eficientă”.

Astfel, anii 1975-2001 pentru Italia se consideră perioada reformelor: şco-
lile speciale sunt închise, copiii cu dizabilităţi, fiind integraţi în şcoli de cultură 
generală. Această perioadă a fost numită „integrare sălbatică”.

Spre deosebire de alte ţări europene, în Italia conform legislaţiei copiii cu 
deficienţe care întrunesc criteriul vârstei de şcolarizare sunt incluşi obligatoriu 
în clase obişnuite. Pentru o integrare eficientă, trebuie respectate câteva reguli:

• nu sunt admişi mai mult de 2 elevi cu deficienţă în aceeaşi clasă;
• efectivul unei clase integrate nu poate depăşi 20 de elevi;
• în aceste şcoli sunt încadraţi psihologi specializaţi (OCDE, 1985).
De exemplu,Centru psihologic specializat „Rienzo”a fost iniţial o instituţie 

specială dotată cu un centru psihologic de educare. Mai târziu, centru a fost 
transformat treptat în şcoală obişnuită, prin integrarea progresivă a copiilor de-
ficienţi în clase cu copii tipici. Evident, părinţii copiilor sănătoşi au acceptat cu 
greu situaţia creată. Treptat, totul a intrat în normal, elevii şi părinţii conside-
rând în prezent integrarea un lucru cât se poate de firesc.

În timpul activităţilor psihologice clasa este împărţită în două grupe. În 
timp ce un grup desfăşoară activităţi libere (fotografie, olărit, pictură etc.) celă-
lalt grup participă la ore de meditaţii. Acest aranjament este valabil pentru toate 
grupele care se schimbă între ele prin rotaţie.

Un element foarte important este reprezentat de criteriile folosite pentru 
repartiţia pe grupe. Frecvent, grupele sunt formate după principiul extremelor, 
în care alături de elevii cu dezvoltare tipică sunt repartizaţi şi elevii cu deficien-
ţe. Deoarece elevii capabili înţeleg mai uşor conţinutul materiei de studiu, ei 
pot ajuta şi colegii lor aflaţi în dificultate; în alte cazuri, grupele sunt împărţite 
după aptitudini, condiţii în care, la disciplinele teoretice, apar diferenţe nete 
între elevi.
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Repartiţia pe grupe a elevilor cu deficienţe este recomandabilă, mai ales, 
pentru obiectele principale. Un grup de elevi lucrează conform programei ana-
litice cu profesorul iar celălalt grup lucrează separat cu psihologul. Astfel, elevii 
pot adresa întrebări şi obţine răspunsuri pe înţelesul lor.

Cooperarea în cadrul activităţilor presupune prezenţa în clasă în acelaşi 
timp a profesorului obişnuit şi al psihologului. Cei doi specialişti îşi fixează 
orarul după cum consideră de cuviinţă, diferenţa fiind următoarea: profesorul 
predă lecţia pentru întreaga clasă, iar psihologul asigură asistenţă elevilor cu 
anumite probleme [2].

Lecţiile particulare sunt organizate pentru elevii care au cunoştinţe rudi-
mentare de citit, scris, socotit.

Totodată, în Italia, a fost dezvoltat un model de integrare şcolară, care se 
realizează în patru faze:

• Raportarea cazului – după stabilirea diagnozei medicale a copilului. 
Din start acesta este asigurat cu cadru didactic de sprijin;

• Stabilirea diagnozei funcţionale prin descrierea patologiei, dizabilită-
ţii, capacităţilor, aptitudinilor, deprinderilor copilului; 

• În baza diagnozei, se stabileşte profilul funcţional-dinamic, care indi-
că caracteristicile fizice, psihologice, sociale şi emoţionale, dificultăţile 
de învăţare şi şansele de recuperare a elevului; 

• Informaţia acumulată contribuie la elaborarea Planului Educaţional 
Individualizat. Activitatea de învăţare este adaptată fiecărui elev, cre-
ându-se condiţii optime pentru dezvoltare. Curriculum-ul este flexibil 
şi se permite constituirea lui diferenţiată în dependenţă de potenţialul 
elevului. 

Evidenţa şi monitorizarea riguroasă a situaţiei copiilor cu CES se efectuea-
ză de către ramura de resort din cadrul Administraţiei Publice Locale.

Referindu-ne la conţinutul Proiectului de lege privind activitatea psiholo-
gului şcolar (S. 26130) se poate menţiona că integrarea psiho-socială complexă 
presupune:

• organizarea flexibilă a procesului instructiv-educativ cu activităţile 
psihologice, în aşa fel încât să se prevină nevoile fiecărui elev;

• colaborarea permanentă între agenţii educaţiei – psiholog, cadre di-
dactice, manageri şcolari, elevi pentru asigurarea calităţii serviciului 
de asistenţă psihologică;

• colaborarea părinţilor copiilor cu dezvoltare tipică cu şcoala şi acordul 
lor cu programul de integrare psihosocială;

• interacţiunea pozitivă dintre elevii tipici şi cei deficienţi, dintre profe-
sori şi psiholog în scopul stabilirii relaţiilor constructive.

Procesele de consiliere psihologică şi psihoterapie practicate în Cabinetul 
Individual de Psihologie sunt fundamentate de specificul fiecărui caz în parte: 
abordarea individuală şi de grup, utilizarea planurilor multiple de intervenţie 
psihologică prin implicarea intensă şi activă a membrilor familiei; abordarea 
procesului psihoterapeutic de natură experienţialist-unificatoare cu elemente 
de Theraplay.
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Concomitent, asistenţă psihologică şcolară este oferită şi de „Şcoala de 
Psihoterapie Cognitiva Italiană”, centrată pe psihoterapia comportamentală 
cognitivă bazată pe activităţi de mindfulness. Din aşa-numita „a treia genera-
ţie” este şi „Terapia centrată pe compasiune”, propusă de psihologul Paul Gil-
bert, axată pe reechilibrarea sistemelor emoţionale şi asigurarea stării de bine 
la elevi. Există în Italia şi Servicii de psihologie educaţională administrate pe 
bază contractuală individuală, unde psihologii pot „licita” pentru diverse ac-
tivităţi psihologice educaţionale. Aceasta înseamnă că psihologii educaţionali 
din Italia sunt mai puţin integraţi în cadrul şcolilor în comparaţie cu alte ţări 
(Jimerson şi colab., 2006).

Pentru o mai bună gestionare a situaţiilor dificile au fost înfiinţate Centrele 
de informare şi consultanţă (CIC), iniţial în şcolile secundare superioare, centre 
multifuncţionale, care vizează informarea şi planificarea activităţilor psihologi-
ce. Sarcina de „coordonare şi promovare a activităţilor de educaţie, pentru să-
nătate, serviciilor psihologice în şcolile de toate nivelurile” aparţine Ministerului 
Educaţiei şi Asociaţiei Italiene de Psihologie (AIP).

Concluzii. Asigurarea activităţii psihologului în şcolile italiene se bazează 
pe criterii de progresivitate, gestionări ordonate, consultaţii pentru problemele 
societale existente.

Totuşi, lipsa de claritate la nivel de reglementare dezvăluie o situaţie cu di-
verse probleme, deoarece activităţile psihologice în şcoală nu sunt desfăşurate 
exclusiv de psiholog, aşa cum ar fi prevăzut legislaţia naţională, ci de multe alte 
cadre, adesea necalificate. 

De fapt, „toate instrumentele şi tehnicile cognitive şi de intervenţie legate de 
procesele psihice (relaţionale, emoţionale, cognitive, comportamentale) bazate 
pe aplicarea principiilor psihologice, cunoştinţelor, modelelor sau construcţiilor 
sunt specifice profesiei de psiholog” (art. 21 al Codului deontologic al psihologi-
lor italieni) [3; 7]. 

Cu toate acestea, prezentarea numeroaselor proiecte de lege privind ac-
tivitatea psihologului şcolar, cerinţele specifice în domeniu demonstrează că, 
multe dintre modele sunt situate la nivel de politici educaţionale a ţării, altele 
se află în derulare nefiind încă aprobate definitiv. Astfel, legislaţia italiană în 
continuare este în evoluţie.
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Abstract: Education is the factor necessarily involved in optimal human mental 
development. The vision of education is not to make the information available to 
the student, but to lead him so that through the flow of his ideas generated by the 
acquisition of information he can use the concepts later. The two social existences, 
the teacher and the student, collaborate in the educational process so that the stu-
dent becomes a creative, independent personality, up to the aspirations, triggering 
the student the biopsychic energy necessary to assimilate the information. Some 
theorists believe that positive reinforcements are the most effective way to motivate 
students to the desired results.

Cei mai mulţi cercetători consideră educaţia factorul fundamental impli-
cat în dezvoltarea psihică umană. Fiind un sistem organizat şi unitar, educaţia 
este adaptată la particularităţile tinerilor, dar şi la cerinţele unei societăţi orien-
tată spre inovativ. Este un proces constructiv care are rolul de a transforma dis-
ponibilităţile ereditare şi de a le orienta, prin colaborarea cu alte ştiinţe umane, 
către dezvoltarea vieţii psihice.

Educaţia nonformală are ca fundament moştenirea genetică umană, dar 
şi profeţia auroîmplinită. Prin acţiunea unui stimul, predispoziţiile genetice 
împreună cu modelarea educaţională a copilului conduc către formarea tră-
săturilor de personalitate. În educaţia formală, stilul cognitiv de procesare a 
informaţiilor este adaptativ sau algoritmic şi inovativ sau euristic.Educaţia 
informală contribuie la dezvoltarea psihică a individului prin experienţele pe 
care le trăieşte pe parcursul vieţii, prin culturalizare. Nu se pot ignora influenţa 
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credinţelor, a atitudinii şi practicii de grup care conduc la stabilirea valorilor, la 
modele şi patternuri transgeneraţionale. În dezvoltarea psihică umană, roluri-
le importante sunt: relaţiile interpersonale, stilul de lucru, formarea şi gestio-
narea grupului de elevi, a echipelor, managementul conflictelor şi eficacitatea 
organizaţională. 

Mediul de lucru din clase necesită un proces educaţional stimulant, unde 
toţi membrii grupului, respectiv elevii, participă (individual sau în grupuri mici 
formate) la cerinţele educative ale disciplinelor de studiu. Contează foarte mult 
cum se formează grupul, în funcţie de criterii bine delimitate conceptual, de 
existenţa unui scop comun colectivului, astfel încât membrii grupului să cola-
boreze ca o echipă la îndeplinirea cerinţelor. Odată integrat în grup, elevul nou 
stabileşte mecanisme de copying reuşind să corespundă grupului, să participe 
la activităţile educative solicitate. Formarea colectivului de elevi se realizează 
prin trasarea de perspective fără întreruperi, care solicită efort din partea fie-
căruia, creând o stare de bine colectiv, de recunoaştere a meritelor, de afirma-
re atât a grupului, cât şi individual. Succesele obţinute au un rol important în 
învăţare. Strategia învăţării trebuie întărită pentru a fi conştientizată. Sucesul, 
repetatare, rezonanţe psihologice, atrag atenţia elevului asupra strategiilor uti-
lizate în obţinerea succesului. Totodată contribuie la dezvoltarea şi expansiu-
nea sinelui prin încredere în sine, crearea de satisfacţii, optimism, siguranţă 
de sine. Îi consolidează poziţia de elev bun care îi uşurează viaţa de şcolar prin 
ignorarea unor mici greşeli pe care le poate face. 

Scopul comun al colectivului de elevi derivă din gândirea ştiinţifică ce are 
la bază interese şi motivaţii şi din gradul de sociabilitate prin dezvoltarea colec-
tivelor şcolare. Având în vedere că avem de a face cu grupuri difuze,caracterul 
comun de grup se formează prin autodeterminare şi prin orientarea valorică. 
Valorile grupului asigură transcendenţa spre formarea colectivului prin stabi-
lirea unui contact emoţional. Aceste atitudini valorice determină motivaţia. În 
acest fel, cu cât motivaţia învăţării este mai puternică şi activitatea de învăţare 
este recompensată, cu atât învăţarea se poate dovedi mai intensă.Un grup de 
elevi se formează ca şi colectiv începând cu clasa a patra. Din punct de vedere 
psihologic, la această etapă de vârstă:

– se formează concepţia despre lume şi convingerile morale (reguli de 
comportare);

– se dezvoltă sentimentele superioare: morale, intelectuale, estetice.;
– se dezvoltă sentimentul colectivismului;
– se dezvoltă sentimentele intelectuale: curiozitatea, mirarea, îndoiala, 

satisfacţia la rezolvarea reuşită a problemelor, decepţia de la incapaci-
tatea de a le rezolva;

– se formează unele calităţi volitive în corespundere cu motivele prorpii: 
independenţa, hotărârea, perseverenţa, stăpânirea de sine, curajul;

– are loc restructurarea calitativă atât a relaţiilor interpersonale, cât şi 
conştientizarea lor.

Educaţia este factorul implicat cu necesitate în dezvoltarea psihică opti-
mă umană, chiar o accelerează într-o anumită măsură, preia şi direcţionează 
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dezvoltarea convergentă cu influenţele şi cu scopurile mediului.Învăţarea în-
seamnă mai mult decât memorare. Adevărata însuşire a procesului cognitiv de 
către elevi şi capacitatea de a aplica cunoştinţele dobândite conduc la a rezolva 
problema, la a descoperi lucruri care să îi stimuleze imaginaţia creativă şi astfel, 
ideile lor vor avea fluenţă şi se vor concretiza. Trebuie să îşi însuşească noţiu-
nile fundamentale astfel încât să le poată aplica în rezolvarea altor probleme. 
Viziunea educaţiei nu este de a pune informaţia la îndemâna elevului, ci de a-l 
conduce pe acesta ca prin fluxul ideilor sale generate de însuşirea informaţiilor 
să poată folosi conceptele ulterior. 

În munca sa laborioasă, cadrul didactic îl îndrumă pe elev ca prin lectură 
şi descoperiri individuale în acest proces de însuşire a informaţiilor să intervină 
activ la orele de curs (Wein-berger & McCombs, 2001; Windschitl, 1999) [11]. 
Această teorie constructivistă a învăţării constă în transformarea complexă a 
informaţiilor, verificarea acestora prin prisma vechilor reguli şi schimbarea re-
gulilor atunci când acestea nu mai funcţionează. Totodată, în interacţiunea so-
cială dintre elevi problemele vor fi soluţionate cu mai multă uşurinţă decât ar fi 
fost rezolvate individual. 

Schimbarea cognitivă în viziunea lui Piaget şi Vîgotski constă în utilizarea 
grupurilor de colegi pentru a modela moduri adecvate de gândire şi expunere şi 
provocare reciprocă a concepţiilor greşite (Pontecorvo, 1993).

J. A. Comenus prezenta profesorul drept persoana care înlesnea elevului 
integrarea părţii în întreg şi valorificarea experienţelor anterioare cunoaşterii. 
C. Hali şi B.F. Skinner descriu profesorul ca persoana implicată în soluţiona-
rea problemei date elevilor prin construcţia situaţiei-cheie cu ajutorul căreia 
elevii capătă experienţa de învăţare, prin încercare şi prin eroare. Cercetătorii  
L.S. Vîgotski, J.S. Bruner, O. Mowrer, J.B. Caroll, Ch. Osgood dezbat modelul pro-
fesorului care stimulează elevul în procesul de instruire prin respectarea logicii 
interne a disciplinei de învăţământ. Vîgotski aduce referire la intervenţia pro-
fesorului, spunând că are limitănd zona de proximitate a dezvoltării copilului.  
C. Rogers consideră că empatia stă la baza procesului prin care profesorul înţe-
lege elevul în experienţele trăite, îl acceptă fără să îl judece şi nu îl condiţionează.

Problema personalităţii este abordată de către pedagogie sub aspectul 
educaţiei şi dezvoltării, implicate în formarea personalităţii. Procesul complex 
de dezvoltare se realizează stadial, se concretizează cu salturi calitative în core-
laţie cu acumulări cantitative. Cele două existenţe sociale profesorul şi elevul, 
colaborează în cadrul procesului de învăţământ astfel încât elevul să devină o 
personalitate creatoare, independentă, la înălţimea aspiraţiilor. Profesorul are 
capacitatea de a-i declanşa elevului energia biopsihică necesară asimilării in-
formaţiilor. 

Educaţia moral-civică a elevilor cuprinde principii, norme, valori determi-
nate de societate şi cerinţele acesteia pentru reglementarea comportamentelor 
umane şi creşterea calităţii vieţii [7]. În relaţia dintre formare şi performanţă 
greutatea specifică este ataşată de atitudine, prestarea de servicii şi satisfacţia 
locului de muncă. Pregătirea ar trebui să fie, de asemenea, făcută cu un obiectiv 
de construire a „modalităţii” de a furniza calitate. Pentru ca ei să funcţioneze 
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bine, ar trebui să fie instruiţi şi poziţionaţi pentru orice oportunităţi personale 
de creştere. Acest lucru îi face să se simtă recunoscuţi, prin urmare, sunt mul-
ţumiţi de ceea ce fac şi de o performanţă mai bună. Există şi alţi factori precum 
competenţa şi angajamentul care pot fi construite şi prin formare [10].

„Scrierile psihologilor şi educatorilor operează cu modele ale instruirii, 
unele derivate din teorii, altele derivate din practică, altele bazate atât pe teorie, 
cât şi pe practică” [14.p. 329]. Instruirea centrată pe elev implică în primul rând: 
sarcini de învăţare autentice, decupate din viaţa cotidiană, un mediu de învă-
ţare complex, conţinuturi ale învăţării variate, interacţiune socială şi respon-
sabilitate personală.„Eşecul profesorilor în a asigura un cadru adecvat pentru 
învăţare sau pentru construirea cunoştinţelor şi experienţei dobândite de copil 
în clasă poate determina eşecul copilului în a dobândi un potenţial maxim”  
[13, p. 45].

Intervenţia instrucţională în viziunea lui Schunk (1991) şi Bandura (1986) 
constă în utilizarea sensibilităţii elevului orientată către comportamentul pro-
fesorului şi al colegilor care susţin pe elev către deschidere socială şi faţă de 
sarcini.Educaţia este oferită de profesori. Dacă profesorul este capabil, energic, 
sănătos mintal şi are atitudine pozitivă, este bine şi bun pentru şcoală. Un pro-
fesor ajută un copil să etaleze capacităţile ascunse. El desfăşoară ceea ce este 
ascuns şi neexploatat în interior. Pofesorul explicitează ceea ce este implicit la 
elevi [1].

Oamenii se nasc toţi cu aceleaşi capacităţi. Ceea ce îi diferenţiază, este 
educaţia. Prin crearea premiselor interne, educaţia înlesneşte acţiunea factori-
lor externi care contribuie la dezvoltarea personalităţii [6].

Concluzii 
Complexitatea procesului învăţării nu poate fi redusă la o singură perspec-

tiva teoretică ce poate explică mecanismele din spatele acesteia, de aceea se re-
marcă în literatura de specialitate diferite paradigme care îşi propun să explice 
modalitatea în care achizitorii de informaţii asimilează, organizează, utilizează 
şi reproduc cunoştinţele. 

Am prezentat două paradigme ale învăţării, pe cea asociaţionistă şi pe cea 
constructivistă, alături de ideile câtorva teoreticieni care le-au promulgat. Pa-
radigma asociaţionistă, după cum îi sugerează numele, consideră că învăţarea 
este rezultatul unui număr semnificativ de asocieri între un stimul şi un răs-
puns. Dacă această paradigmă ignoră procesele intermediare care apar în învă-
ţare, paradigma constructivistă aduce în faţă ideea că subiectul realizează actul 
în cauză prin modelarea cunoştinţelor şi că învăţarea este un act dinamic, în 
care sunt implicaţi atât factori interni cât şi factori externi.

Vom încheia cu menţiunea că este necesară cunoaşterea acestor două per-
spective pentru a obţine o imagine cât mai apropiată de cea reală a învăţării, re-
ducând astfel erorile ce pot apărea într-o analiză superficială a acestui concept. 
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Abstract: This article presents some dimensions regarding the activity of the psyc-
hologist in the Japanese education system.

Sistemul de învăţământ din Japonia este variat, similar cu sistemul de în-
văţământ din alte ţări occidentale dezvoltate, însă se apreciază foarte mult baza 
acestui sistem ce este organizat şi dezvoltat pe temeiuri teoretice şi metodolo-
gice bine definite. În comparaţie cu celelalte ţări, în Japonia se pune accent în 
prim plan pe filozofia educaţiei [3]. Sistemul de învăţământ din Japonia este 
considerat unul dintre cele mai vechi din lume. Originile dezvoltării stau în se-
colele VI-VII, când a fost adus pe insulă sistemul de învăţământ continental 
din ţările asiatice dezvoltate. Astfel, particularităţile sistemului juridic al ţării au 
condus la utilizarea sistemului de învăţământ chinez ca bază, care rămâne uşor 
schimbat în prezent.

În Japonia psihologii şcolari sunt experţi în psihologie şi educaţie. Acestea 
oferă o varietate de servicii care includ probleme educaţionale, emoţionale, soci-
ale şi comportamentale pe care mulţi copii, tineri şi adulţi le întâmpină de obicei 
între vârsta de naştere şi vârsta de 21 de ani. Psihologii din acest sistem lucrează 
în mod special cu copii dar şi cu profesori, conducători de şcoli, părinţi [2].

Educaţia în Japonia este un cult susţinut de familie, societate şi guvern. Se 
menţionează că până la vârsta de 5 ani, japonezii tratează un copil „ca un rege”, 
de la 5 la 15 ani – „ca un sclav”, iar după 15 – „ca un egal”. Se consideră că un 
adolescent de cincisprezece ani este deja un adult care îşi cunoaşte în mod clar 
responsabilităţile şi se supune impecabil regulilor.

Sistemul de învăţământ din Japonia, include:
• Educaţia preşcolară (creşe, grădiniţe şi şcoli speciale cu un program 

corecţional pentru persoanele cu dizabilităţi); 
• Educaţia şcolară (şcoli cu trei niveluri: elementar, mijloc şi senior); 
• Învăţământ superior şi specializat (universităţi, şcoli tehnice şi cole-

gii).
Pentru poporul japonez în educaţie sunt prioritare următoarele dimensi-

uni: respectul faţă de oameni şi animale, simpatie şi generozitate pentru ceilalţi 
oameni, capacitatea de a simţi frumosul şi sublimul, de a avea autocontrol, de 
a păstra natura, de a contribui la dezvoltarea societăţii, de a ajuta pe ceilalţi etc. 

În Japonia, cum mai este numită şi ţara Soarelui, o atenţie deosebită este 
acordată educaţiei preşcolare, psihologii confirmă că înainte de vârsta de 7 
ani, o persoană primeşte 70% din cunoştinţe, iar celelalte 30% le asimilează pe 
parcursul întregii vieţi. În copilărie învăţă să comunice cu societatea, iar acest 
lucru este foarte important pentru societatea japoneză, care se bazează pe ca-
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pacitatea de a menţine o echipă. În mod tradiţional, educaţia preşcolară începe 
în familie. Spre deosebire de alte ţări, aici, copiii sunt selectaţi în grupuri mici, 
aşa-numitul „han”. Acestor copii li se oferă „locul de muncă” în grădiniţă, ei în-
şişi aleg numele pentru khanul lor etc. Astfel, încă din copilărie, ei sunt învăţaţi 
să lucreze în echipă. Există un anumit sistem de formare a acestor grupuri care 
este format până la 8 persoane. Grupurile sunt formate sub influenţa faptului 
că fiecare elev al grupului ar trebui să completeze întregul grup. Acest sistem se 
practică şi în următoarele etape. În gimnaziu, grupurile nu mai sunt permanen-
te, sunt reorganizate la fiecare 5 luni pentru a-i învăţa pe copii să se adapteze 
rapid la noile condiţii. 

Este de remarcat faptul că, atunci când se discută despre o problemă, se 
discută adesea nu cu un singur individ, ci cu întregul grup. Potrivit psihologilor 
japonezi, un astfel de sistem, ajută la păstrarea sănătăţii individului, deoarece 
în grupurile armonioase sunt excluse discriminările şi stresul asociat cu acesta. 
Copiii sunt implicaţi pe larg în managementul clasei. Primele clase sunt alese de 
mentori (toban), care se schimbă în fiecare zi şi astfel fiecare copil este unul. Re-
spectiv se consideră că acest sistem îi învaţă pe copii să-i controleze pe ceilalţi. 

Deci, abordarea educaţiei personalităţii copilului este foarte interesantă. 
În şcolile japoneze există un obiect considerat de unii delicat la fel ca şi au-
tocritica. Cadrele didactice nu doar îi învaţă pe copii în şcoli, ci îi modelează, 
aduc exact ceea de ce are nevoie societatea. Educaţia şcolară în această ţară 
durează 12 ani, din care mai mult de jumătate merg la şcoala primară din cauza 
complexităţii învăţării limbii materne. Conform cerinţelor stabilite de Ministe-
rul Educaţiei din Japonia fiecare individ trebuie să stăpânească cel puţin 1850 
de hieroglife.

Scopul principal al şcolii japoneze este de a educa cetăţenii siguri de sine ai 
unei societăţi paşnice şi democratice, respectând drepturile omului, iubind pacea 
şi adevărul. Legea de bază a educaţiei defineşte necesitatea dezvoltării perspecti-
vei politice şi a toleranţei religioase în rândul studenţilor, dar interzice instituţiilor 
de învăţământ orice legătură cu partidele politice şi organizaţiile religioase.

Se menţionează că sfârşitul secolului XIX a marcat epoca reformelor soci-
ale destinate copiilor. Din cauza acestor reforme sociale a apărut nevoia psiho-
logilor şcolari. Aceste reforme sociale au inclus educaţia obligatorie a minorilor, 
schimbări ale legilor privind munca copilului şi dezvoltarea instituţiilor care 
deservesc copii. Societatea începe să „schimbe” priorităţile copiilor de la o sur-
să economică de muncă la o sursă psihologică de dragoste şi afecţiune. 

 În Japonia, şcoala de psihologie se consideră fondată între anii 1910 şi 
1914, atunci când şcolile din mediul rural şi urban au înfiinţat mici clase de 
educaţie specială pentru copii cu dizabilităţi. Odată cu apariţia cursurilor de 
educaţie specială, a fost nevoie de „experţi” care să ajute în procesul de selecţie 
a copilului pentru educaţie specială [5]. 

Psihologii şcolari oferă o susţinere elevilor pentru a-i ajuta în situaţii cri-
tice, de a face faţă obstacolelor care împiedică succesul, precum şi a face faţă 
tuturor problemelor. De asemenea, folosesc prevenirea şi intervenţia timpurie 
pentru a limita problemele din viaţa copiilor şi din mediul şcolar.
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Apariţia psihologiei ca ştiinţă în Japonia a început în principal datorită Sta-
telor Unite, de îndată ce ţara şi-a deschis graniţele, unde tinerii japonezi în uni-
versităţile americane au început să studieze psihologia. Datorită diferenţelor 
şi particularităţilor culturale evidente, în Japonia ideea principală care a stat la 
baza teoriei, practicii şi ştiinţei a fost diferită decât în ţările occidentale. După 
câţiva ani de dezvoltare în psihologia experimentală, tipurile de experimente 
au devenit mai complexe. Au fost efectuate experimente care s-au concentrat 
pe relaţia dintre emoţie, tensiunea arterială şi respiraţie; privind relaţia dintre 
emoţie şi oboseală.

Indiferent de oportunităţile care s-au deschis pentru diverse domenii ale 
vieţii, datorită psihologiei, majoritatea oamenilor nu au acceptat încă noile şti-
inţe. Această dezaprobare a devenit evidentă în epoca primelor asociaţii psiho-
logice care au răspândit idei psihologice în Japonia.

Multe dintre asociaţiile psihologice din Japonia s-au confruntat cu diverse 
probleme, iar unele au încetat să mai existe. Singura asociere care rămâne vi-
zibilă şi activă este Asociaţia Psihologică Japoneză, care s-a format în 1927 sub 
conducerea lui Matataro Matsumoto, un student al lui Yujiro Motor. Asociaţia 
japoneză de psihologie s-a concentrat iniţial pe şase domenii: psihologie gene-
rală, psihologie educaţională, psihologie organizaţională, psihologie juridică, 
psihologie militară şi psihologie clinică.

După înfiinţarea Asociaţiei Psihologice din Japonia, psihologii au început 
să dezvolte şi să pună în aplicare ideea de consiliere psihologică. Şi de această 
dată, oamenii de ştiinţă japonezi s-au bazat pe experienţa Statelor Unite, iar 
psihologii japonezi s-au confruntat frecvent cu problema neînţelegerii şi a res-
pingerii. De-a lungul anilor, psihologia ca practică în Japonia a devenit din ce 
în ce mai populară, dar continuă să-şi caute locul în ţară şi cultură. De-a lungul 
secolului trecut, a făcut progrese mari în a deveni o disciplină respectată, dar 
rămân încă multe provocări. Odată ce această zonă este privită şi fundamentată 
teoretic din punctul de vedere care reflectă cel mai îndeaproape cultura şi vi-
ziunea japoneză, aceştia recunosc adevărata putere a psihologiei şi le va fi mai 
uşor să o înţeleagă şi să o accepte.

Psihologii şcolari ajută la construirea de şcoli egale şi pline de speranţă, la 
creşterea gradului de conştientizare a problemelor de sănătate mintală şi dez-
voltă modalităţi de a trata problemele în mod individual. În şcoală fac echipă cu 
profesorii şi părinţii pentru a decide comportamente eficiente şi pentru a asigu-
ra acceptarea şi valoarea diversităţii. Psihologii şcolari administrează dificultă-
ţile de evaluare şi de confruntare ale tuturor elevilor. De asemenea, analizează 
şi revizuiesc metodele de soluţionare a problemelor elevilor în şcoli pentru a 
menţine o atitudine bună şi sigură.

Psihologii şcolari ajută personalul şcolii să îmbogăţească viaţa tuturor co-
piilor, să ofere suport copiilor cu nevoi speciale. Psihologul şcolar trebuie să 
poată evalua şi dezvolta planuri pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale. 
Totodată psihologul şcolar este şi specialistul care consultă experţii în planifi-
carea şi implementarea curriculumului şcolar. În Japonia sunt discutate actu-
almente standardele necesare pentru titlul de psiholog şcolar. 
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În concluzie, menţionăm că în Japonia este înalt apreciată activitatea psi-
hologului şcolar în sistemul educaţional.
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Abstract: As a fundamental way of human existence, adaptation is the condition 
and at the same time the result of complex generating and constructive proces-
ses, which are mutually functionally determined without losing their own con-
tent. Perceived as a product of the individual’s permanent relationship with the 
environment, the result of adaptation can materialize either by acceptance or re-
jection. The enrichment and development of the cognitive, behavioral and social 
repertoire under the impetus of positive emotions favors the development of reso-
urces in these registers and ensures an efficient, optimal psychosocial adaptation 
of the individual to the new conditions.

Existenţa unei fiinţe umane într-un mediu social presupune un proces per-
manent de adaptare. Reflectat ca un produs al relaţiei multiaspectuale dintre 
fiinţa umană şi mediul înconjurător, rezultatul adaptării se poate materializa 
fie în atitudinea de acceptare, fie de respingere, caz în care putem vorbi de ina-
daptare. Adaptarea se poate concretiza în răspunsuri ale omului la evenimente 
favorabile, neutre sau nefavorabile.

De menţionat că progresul psihicului, conştientizat filogenetic şi social-is-
toric, este rezultatul unui proces de adaptare multiformă la complexitatea cres-
cândă a relaţiilor sociale, iar cunoaşterea şi înţelegerea aprofundată a acestui 
proces asigură coordonarea, eficientizarea şi accelerarea lui [7].

Ca modalitate fundamentala a existentei umane, adaptarea este condiţia 
şi concomitent rezultatul unor procese generatoare şi constructive complexe, 
care se determină functional reciproc fără a-şi pierde conţinutul propriu.
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Studiul literaturii relevă că dificultăţile de adaptare ale omului contem-
poran la solicitările contunuă a mediului au determinat modificarea structurii 
morbidităţii şi, ca o reacţie, creşterea explosivă a cercetărilor privitoare la eti-
ologia omului, la substratul neurofiziologic al vieţii sale afective etc. În acest 
context, A. Carrel vorbea în 1937 de o „criză a civilizaţiei”, cercetări ce vizează 
adaptarea civilizaţiei pe care şi-o construieşte el însuşi [6].

În acest context, autorul P. Brânzei afirmă că trebuie să ţinem cont de sem-
nificaţia bio-psiho-socială a procesului de adaptare. Astfel, personalitatea tre-
buie acceptată ca o expresie dinamică a interacţiunilor dintre particularităţile 
temperamentale (înnăscute), modelate sub influenţa diversităţii factorilor in-
structiv-educativi şi instituţionali ca particularităţi ale caracterului şi care sunt 
comutate în acţiuni sau nonacţiuni deliberate, corespunzător trebuinţelor şi 
motivaţiilor fiecărui individ în raport cu ansamblul de norme al unei societăţi 
sau instituţii date [1].

Din cele expuse mai sus determinăm, că nevoia de adaptare apare în situ-
aţii dificile. Şi această nevoie începe din prima clipă de viaţă (de după naştere). 
Ulterior, fiecare etapa din parcursul educaţional al copilului presupune o noua 
provocare adaptativă: grădiniţa, primul an de scoală, liceul, facultatea etc.

Din punctul de vedere endocrinologic, apar complicatele schimbări hor-
monale, care generează puternice modificări comportamentale la anumite vâr-
ste, cu care este nevoit sa se obişnuiască din mers, deseori, cu mare dificultate 
[6]. De menţionat, la unii copii pot apărea acele situaţii majore în care se mo-
difică însăşi configuraţia familială: decesul unui membru al familiei, divorţul 
părinţilor, plecarea din casă a unui frate mai mare, apariţia unui nou frate.

De asemenea, un mare impact emoţional cu care se confrunta persoana în 
situaţie de schimbare, îl pot avea si schimbările de domiciliu, îndeosebi daca 
acest lucru implica renunţarea forţată la un mediu de viaţa perceput de aceasta 
ca fiind binefăcător (prieteni, animale de companie, locul de joacă preferat etc.).

Fiecare dintre noi reacţionează diferit la/în situaţii noi: unii se adaptează 
rapid, uşor, iar alţii mai greu, cu multe dificultăţi.

De obicei, persoanele care au dificultăţi de adaptare psihosocială trăiesc şi 
acţionează conform şabloanelor mentale. La nivel inconştient, acestea folosesc 
un repertoriu restrâns de astfel de tipare, în raport cu realitatea, care, în perma-
nenţă, se supune legilor schimbării.

În astfel de condiţii, acest tip de persoane rămân în dezacord funcţional cu 
aceasta. Situaţiile noi îi neliniştesc sau chiar îi înspăimântă şi fac tot posibilul 
să le evite ori să le amâne.

Persoanele greu adaptabile sunt persoane caracterizate de frică de nou, 
de situaţiile inedite, de a nu face faţă neprevăzutului şi, astfel, de a nu fi ju-
decate şi etichetate. Sunt oamenii confortului dat de orizonturile înguste, dar 
cunoscute, care nu conţin nimic ameninţător sau provocator. Sunt oameni cu o 
slaba stimă de sine şi cu un nivel al încrederii de sine care le înfrânează iniţiati-
vele şi creativitatea, fapt care îi menţine într-un continuu conflict dezadaptativ 
cu mediul nou.

Aici explicaţiile pot fi legate de experienţele anterioare, când persoana în 
cauza a suferit un eşec în a face faţă unei situaţii noi, acest eşec fiind perceput 
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atât de dureros din punct de vedere emoţional, încât a căpătat aspectul unei 
traume care se poate reactiva în situaţii asemănătoare [8].

De asemenea, copiii cocoloşiţi de părinţi anxioşi şi hiperprotectori pot de-
veni adulţi care au probleme de adaptare. De aceea, a încuraja, cu responsabi-
litate, copiii să experimenteze situaţii noi, este foarte important.

Persoanele cu un nivel eficient de adaptare la schimbări manifestă anu-
mite caracteristici: curajul şi încrederea de sine. De asemenea, acestea sunt 
persoane creative şi spontane, cu o inteligenţă practică, emoţională şi socială 
bine dezvoltată. Sunt persoane cu o bogată experienţă anterioara, care a avut 
rolul de a „căli”, de a dezvolta un set de instrumente adaptative, practice şi co-
gnitive, care sunt folosite în avantajul lor. Aceste persoane au abilitatea de a 
extrage similarul, oricât de aproximativ ar fi acesta, dintre situaţiile anterioare, 
cărora le-au făcut faţă cu succes, şi cele noi, faţă de care, astfel, au motive să se 
simtă capabile să le surmonteze. Aşadar, ceea ce defineşte foarte bine „funcţio-
narea” şi relaţionarea cu aceste persoane, este tocmai această uşurinţă şi mobi-
litate cu care accesează resursele adaptative. 

De menţionat, că în cazul schimbărilor majore: pierderea unei persoane 
dragi, divorţul, migraţia forţată, pensionarea, pierderea serviciului, care pot in-
terveni în viaţa unui om, sunt necesare mari eforturi pentru adaptarea psiho-
socială la noile condiţii. Apartenenţa la un grup de persoane, cu care să avem 
relaţii emoţionale pozitive strânse – fie ca este vorba de familie sau de grupul de 
prieteni – poate ajuta extrem de mult în situaţiile noi create. Deci, cultivarea re-
laţiilor sociale strânse poate asigura o adaptare mai rapidă la noile condiţii [6].

Percepută ca un produs al relaţiei permanente a individului cu mediul în-
conjurător, rezultatul adaptării se poate materializa fie prin acceptare fie prin 
respingere. Important de menţionat faptul că adaptabilitatea poate şi trebuie să 
fie dezvoltată şi antrenată. Raporturile individului cu lumea sunt esenţiale şi de 
modalitatea lor de realizare depind într-o foarte mare măsură, echilibrul intern 
precum şi cel extern [2]. 

Adaptabilitatea este un „efect secundar”, de o importanţă primară, al pro-
cesului susţinut de dezvoltare personala.

Desigur, ne putem propune sa învăţăm direct adaptabilitatea, însă ceea 
ce duce la aceasta, sunt aspecte ce necesită eforturi permanente, cum ar fi: 
cunoaşterea de sine, vindecarea traumelor, spargerea blocajelor emoţionale, 
creşterea stimei de sine – aspecte care, ele înşele, pot fi scopuri psihoterape-
utice. Acestea se pot ameliora substanţial prin eforturi personale, de autotrai-
ning, de autoanaliză, de introspecţie si conştientizare permanentă. La acestea 
se adaugă şi modalitatea directă de antrenament, şi anume asumarea curajoasa 
a situaţiilor inedite, neevitarea lor, chiar dacă frica are tendinţa permanentă să 
influenţeze psihicul şi comportamentul uman.

Această testare a realităţii este indispensabilă, deoarece nu vom şti nicio-
dată dacă am învăţat sa fim adaptabili, până nu trecem printr-o serie de situaţii 
provocatoare.

Mai mult decât atât, putem chiar sa provocăm unele situaţii noi, care ne 
vor cere noi configurări psihoemotionale şi comportamentale adaptative şi 
care ne aduc si o creştere personală.
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Cercetătorul D. Goleman – în modelul său – scoate în evidenţă o serie de 
trăsături personale şi sociale, care determină calitatea şi nivelul de adaptare 
psihosocială:

 componentele personale: conştiinţa de sine (autocunoaşterea emoţio-
nală, autocunoaşterea realistă şi corectă, încrederea în sine), autocon-
trolul (autocontrolul emoţional, transparenţa şi menţinerea integrită-
ţii, adaptabilitatea la schimbare, orientarea spre rezultate, iniţiativa, 
optimismul şi perseverenţa);

 componentele sociale: conştiinţa socială (conştiinţa de grup, empa-
tia, orientarea spre sarcină) şi capacitatea de administrare a relaţiilor 
(managementul relaţiilor interpersonale, leadership inspiraţional, ini-
ţierea şi managementul schimbării, influenţa, managementul conflic-
telor, lucrul în echipă şi colaborarea) [3].

Important, ne adaptam mediului social învăţându-ne pe noi şi pe ceilalţi, 
autoeducându-ne pe parcursul întregii vieţi, dezvoltându-ne astfel încât să fa-
cem faţă provocărilor vieţii. Puterea este în noi, iar alegerile ne aparţin indife-
rent de mediul social în care trăim, de familia din care provenim, de studiile 
absolvite sau nivelul cultural.

Percepţia corectă asupra lucrurilor este sănătoasă atunci când adaptarea 
socială nu constituie o problema majoră, ci reprezintă doar un episod trecător 
în viaţa noastră, ca un cumul de emoţii impuse de condiţiile noi. În principal, 
acest deficit devine observabil la copilul mic ca un deficit în dezvoltare, la şco-
lar, ca o tulburare în învăţare şi la adult, ca o tulburare inadaptare.

Prin urmare, emoţiile pozitive aduc indirect beneficii de pe urma efectelor 
de extindere pe care le provoacă; în termenii modelului extindere şi construc-
ţie, ele stimulează construcţia de resurse, ceea ce asigură adaptarea psihosoci-
ală eficientă şi o viaţă echilibrată. Acest echilibru, la care se ajunge prin cola-
borarea armonioasă a diferitelor sisteme din organism, se realizează pe baza 
resurselor adaptative şi a mecanismelor compensatoare ale organismului [6].

Cercetările lui J. Kihlstrom şi N. Cantor au conturat şase abilităţi cognitive 
raportate la comportamentul social al indivizilor, care asigură calitatea proce-
sului de adaptare:

1. Capacitatea de a identifica stările mentale ale indivizilor.
2. Capacitatea de grupare a stărilor mentale identificate la alte persoane 

pe baza similarităţii.
3. Capacitatea de a interpreta conexiunile semnificative ale actelor com-

portamentale.
4. Capacitatea de a analiza succesiunile comportamentelor sociale.
5. Capacitatea de a fi flexibil în interpretarea schimbărilor în cadrul com-

portamentului social [8].
6. Capacitatea de a prevedea ce se poate întâmpla într-o situaţie personală.
În concluzie, adaptarea psihosocială urmăreşte realizarea unui echilibru 

între capacităţile, aspiraţiile, obiectivele şi dorinţele individului cu cerinţele şi 
solicitările ambianţei sociale şi a mijloacelor oferite de ea pentru satisfacerea 
acestor aspiraţii. Îmbogăţirea şi dezvoltarea repertoriului cognitiv, comporta-
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mental şi social sub imboldul emoţiilor pozitive favorizează dezvoltarea resur-
selor din aceste registre şi asigură o adaptare psihosocială eficientă, optimă a 
individului la noile condiţii.
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BARIERE DE COMUNICARE  
ÎN RELAŢIA PĂRINTE–PREADOLESCENT
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Abstract: In the present study we aimed to analyze the parents’ view on the specific 
relationship between parent and preadolescent, focusing mainly on communica-
tion barriers that significantly affect the family climate.

În lumea de astăzi, crearea unităţii părinte-preadolescent devine din ce în 
ce mai dificilă în contextul evoluţiei rapide a societăţii, schimbarea valorilor 
sociale, invadarea tehnologică, precum şi slaba pregătire pentru rolul de pă-
rinte. Stadiul pubertăţii este dominat de o intensă creştere cu o largă gamă de 
rezonanţe în dezvoltarea psihică şi de dezvoltarea mare a sociabilităţii (mai ales 
pe orizontală) [1]. Dificultatea acestei perioade nu se rezumă doar la oscilarea 
între diferite stări, ci şi impulsivitate, nesiguranţa pe care o simt şi dorinţa de 
a fi rebeli, pentru faptul că se simt deseori neînţeleşi, dar şi pentru problemele 
care apar în comunicarea cu cei apropiaţi, îndeosebi cu părinţii. Astfel, calităţi-
le esenţiale ale comunicării eficiente se pierd de cele mai multe ori, iar relaţiile 
părinte-copil devin deficitare. Barierele de comunicare subminează înţelegerea 
reciprocă, nivelul de acceptare şi relaţionarea empatică dintre membrii familiei 
şi creează diverse stări tensionate, frustrante şi conflictuale.
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Scopul acestei cercetări este de a determina care sunt viziunile părinţilor 
cu privire la principalele bariere cu care se confruntă în procesul comunicaţio-
nal cu preadolescentul. Pentru realizarea cercetării în contextul reperelor men-
ţionate s-a recurs la elaborarea unui chestionar, fiind completat de un grup de 
53 de subiecţi: 44 femei şi 9 bărbaţi care au copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 
15 ani. Vârsta respondenţilor variază între 34 şi 42 de ani.

Rezultate şi discuţii 
În urma analizei valorilor procentuale, se pot observa anumite tendinţe de 

răspuns ale participanţilor. Vom prezenta în continuare analiza detaliată a răs-
punsurilor obţinute în cadrul acestui studiu.

Figura 1 ilustrează răspunsurile părinţilor la întrebarea „Cât de des întâm-
pinaţi dificultăţi în comunicarea cu fiul/fiica dvs.?”.

Fig. 1. Rezultatele obţinute de către părinţi la întrebare 
 „Cât de des întâmpinaţi dificultăţi în comunicarea cu fiul/fiica dvs.?”

Este îmbucurător faptul că majoritatea părinţilor (70%) au indicat faptul 
că întâmpină rar sau deloc obstacole în comunicarea cu fiul/fiica. În relaţia 
cu preadolescentul, părintele deţine poziţia centrală în asigurarea condiţiilor 
necesare ce stau la baza structurii personalităţii preadolescentului, precum şi 
dezvoltarea unei interrelaţionări armonioase, menite să contribuie la formarea 
şi păstrarea unui ataşament securizant.

Timpul reprezintă o resursă valoroasă pentru sentimentul de stabilita-
te familială. Astfel, pentru a avea o bună relaţionare cu copilul ar fi bine să se 
pună accent pe petrecerea timpului calitativ prin diversificarea activităţilor de 
recreere, prin implicarea activă în procesul educativ, prin iniţierea unor discuţii 
suportive, prin ascultarea eficientă.

La întrebarea „Consideraţi că alocaţi timp suficient pentru comunicarea cu 
copilul dvs.?”, doar o treime din respondenţi au remarcat că nu acordă timp 
suficient. Următoarea întrebare, de asemenea, se referă la dimensiunea tempo-
rală: „Cât timp alocaţi pentru a comunica cu fiul/fiica dvs.?”. Cele mai frecvente 
răspunsuri acordate de către participanţi sugerează că majoritatea petrec zilnic 
timp cu copilul său. 64% dintre părinţi acordă câteva ore – zilnic – pentru comu-
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nicare. Deşi s-au obţinut valori procentuale relativ mici la următoarele poziţii: 
„zilnic, câteva minute” (13%), „doar atunci când mă solicită” (8%) şi „mereu” 
(13%), totuşi, este important de menţionat că interacţiunile zilnice eficiente, în 
dependenţă de disponibilitatea ambilor interlocutori dezvoltă şi menţin un ca-
dru relaţional satisfăcător. Suprasaturaţia sau acordarea insuficientă a timpului 
poate crea disensiuni şi distanţare în relaţia părinte–preadolescent.

Fig. 2. Repartizarea datelor privind timpul alocat de către părinţi pentru a comunica 
cu fiul/fiica

Cele mai frecvente întrebări adresate de către părinţi preadolescenţilor 
sunt elucidate în Figura 3. În contextul acestei întrebări, vom face referinţă la 
nevoile/trebuinţele preadolescentului. Eficienţa psihosocială a preadolescen-
tului depinde preponderent de confortul psihologic pe care părinţii îl pot asi-
gura prin satisfacerea nevoilor acestuia, precum şi prin interacţiunile cotidie-
ne. Dificultăţile de ordin social-economic cu care se confruntă astăzi societatea 
noastră influenţează negativ familia, ceea ce contribuie la satisfacerea prepon-
derentă a nevoilor treptelor inferioare ale preadolescentului, neglijându-se, de 
fapt, cele superioare (conform piramidei lui Maslow) [2, pp. 167-179].Orice me-
saj, orice iniţiativă, trebuie să satisfacă o nevoie specifică a preadolescentului, 
în acest sens ambele generaţii practicând un model de relaţii bidirecţionale şi 
simetrice. 

Fig. 3. Cele mai frecvente întrebări adresate de către părinţi preadolescenţilor
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Conform datelor prezentate în Figura 4, aproximativ jumătate din parti-
cipanţi au selectat emotivitatea crescută (55%) şi încăpăţânarea (45%) ca fiind 
cele mai evidente însuşiri ale fiului/fiicei în procesul comunicaţional. Fiind o 
perioadă de tranziţie de la copilărie spre adolescenţă şi maturitate, preadoles-
cenţa este o vârstă marcată de afectivitate sporită, care se manifestă într-o ex-
citabilitate uşoară, ambivalenţă afectivă, iritabilitate etc. Nici un părinte nu a 
indicat politeţea, sinceritatea şi curajul. Totodată, aproximativ o treime din res-
pondenţi au ales ca însuşire a copiilor respectul (34%). Ruşinea (26%) şi agresi-
vitatea (24%) au obţinut aproximativ aceleaşi valori procentuale. 

Fig. 4. Însuşirile indicate de către părinţi ca fiind cele mai evidente la fiu/fiică  
în procesul comunicaţional

În continuare, prezentăm principalele bariere cu care se confruntă respon-
denţii în interacţiunile cu copiii lor. Obstacolele în procesul de comunicare pot 
fi generate de către ambii interlocutori.

Fig. 5. Cele mai frecvente bariere de comunicare în relaţia părinte-preadolescent
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Părinţii (72%) consideră că la vârsta de 10-15 ani, copiii se reorientează de 
la familie, ca grup de referinţă, la grupul de semeni. Preadolescenţii treptat se 
distanţează de părinţi, astfel prietenii devin persoane mai apropiate, cărora ei 
pot să le povestească despre necazuri, probleme personale. Părinţii recunosc 
că manifestă un comportament autoritar (51%) şi utilizează ameninţări, critici 
şi sfaturi necerute (26%). Totodată, pentru 57% dintre respondenţi comuni-
carea ineficientă se datorează lipsei sau dezvoltării insuficiente ale abilităţilor 
comunicaţionale, iar cunoaşterea specificului vârstei preadolescentine ar pu-
tea contribui la consolidarea rolurilor parentale şi păstrarea coeziunii părin-
te-preadolescent. Rutina a fost identificată ca barieră de comunicare de 60% 
părinţi. Diminuarea activităţilor repetitive fără un rol funcţional-educativ are 
efecte pozitive în formarea şi dezvoltarea deprinderilor, atitudinilor, capacită-
ţilor şi competenţelor familiale.

Concluzii
Prin urmare, putem concluziona ca preadolescenţa este o perioadă de os-

cilaţie între statusul de adult şi poziţia de copil. Situaţiile contradictorii cu care 
se confruntă preadolescentul sunt marcate de dorinţa puternică de afirmare în 
cadrul social şi prelungirea dependenţei faţă de mediul familial. Aceste situaţii 
contradictorii generează diverse obstacole în comunicarea dintre generaţii. Cu-
noaşterea şi conştientizarea barierelor de comunicare reprezintă un pas cert, 
real şi eficient al adulţilor în direcţia dirijării relaţiilor părinţi-preadolescenţi şi 
a profilaxiei conflictelor familiale. Comunicarea eficientă va contribui la asigu-
rarea unui nivel optim de relaţionare şi succes intrafamilial.
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Abstract: This article involves theoretical analysis of the concept of self-image and 
its importance in developing the ability of learning to learn. Learning is a natural 
process but the desire to explore and assimilate are innate. Developing the ability 
of learning to learn for children has a major importance because it allows them to 
be adapted to the permanent changes that are taking place in society.Self-image 
is a structure that includes descriptions of aspects of the individual’s experience 
– aspirations, feelings, emotions, interests, abilities, skills, qualities and flaws, in 
conclusion of the list of all activities. In the formation of self-image the conscious-
ness of own efficiency plays an extremely important role because it determines to 
the subject a particular motivational value, which in turn leads to an appreciable 
increase of the level of aspiration, considerably increases the perseverance and the 
investment of effort in the longer term.

Competenţa reprezintă un set de cunoştinţe, deprinderi, atitudini care le 
posedă indivizii în vederea dezvoltării personale şi a incluziunii sociale. Pe par-
cursul vieţii fiecare din noi dezvoltăm o serie de competenţe, totuşi una extrem 
de importantă care necesită a fi dezvoltată de la o vârstafragedă este cea de a 
învăţa să înveţi. 

Competenţa de a învăţa să înveţi presupuneabilitatea omului de a urmări 
şi organiza propria învăţare fie individual, fie în grupuri conform nevoilor pro-
prii, incluzând conştientizarea procesului şi a nevoilor individuale de învăţare, 
identificarea oportunităţilor existente şi abilitatea de a depăşi obstacolele care 
pot apărea, în scopul realizării unei învăţări de succes. 

Competenţa constă în obţinerea, procesarea şi asimilarea de noi cunoştin-
ţe şi capacităţi / deprinderi, dar şi căutarea şi utilizarea îndrumării [3].

A învăţa să înveţi presupune implicarea celor care învaţă în construirea cu-
noaşterii, pornind de la experienţa lor de viaţă şi de la învăţările şi deprinderile 
anterioare, pentru a fi capabili să aplice cunoştinţele şi capacităţile într-o di-
versitate de contexte: acasă, la şcoală în mediul social. Ţinând cont de faptul că 
competenţa de a învăţa să înveţi are trei dimensiuni: dimensiunea cognitivă, 
dimensiunea metacognitivă şi dimensiunea emoţională, motivaţională care se 
combină cu mediul de învăţare socio-cultural, putem afirma cu certitudine că 
imaginea de sine, motivaţia şi încrederea în sine sunt esenţiale pentru manifes-
tarea acestei competenţe.

Imaginea de sine se localizează în lobul frontal şi ceea ce păstrăm în acest 
spaţiu special ne determină felul în care interacţionăm cu lumea şi percepem 
realitatea. Lobul frontal controlează şi reglează şi alte zone ale creierului, ne 
controlează comportamentul, visează la noi posibilităţi şi ne îndrumă pe par-
cursul vieţii [3, p. 22].
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Un nivel scăzut al lobului frontal presupune control redus asupra compor-
tamentului impulsiv şi al emoţiilor, iată de ce uneori nu putem discuta raţional 
cu elevii de vârstă şcolarăpentru că lobul frontal nu este deplin funcţional pen-
tru gândirea logică. Lobii lor frontali nu pot ţine în frâu sinele emoţional.

Conform lui Th. Koumba (1999), conceptul de „imagine de sine” este defi-
nit ca o reprezentare cognitivă şi conativă (referitor la activitate, la procesele de 
voinţă), a persoaneiînsăşi,relaţiile sale cu oamenii şi lucrurile care-l înconjoară: 
mediul în general [5].

Acelaşi autor afirmă căpentru o mai bună înţelegere a acestei „imagini”, 
este necesară abordarea a două probleme dificile.

Prima ar fi din cauza uneiproiectărianaliticea conceptului de „Sine”. 
Sinele este format din ansamblul tuturorreprezentărilor şi apreciereaunei 

persoane despre ea însăşi fiind alcătuit din viziunea sa asupra propriei fiinţe şi 
atitudineape care noi o avem faţă de noi, de propriile calităţi.

Mecanismul formării şi dezvoltării Sinelui constă în interacţiunea indivi-
dului cu ceilalţi într-un cadru social, interpersonal şi de grup, prin activităţi şi 
experienţe personale. Inventarierea Sinelui real, care purcede din sinele ideal, 
începe cu enumerarea talentelor şi a pasiunilor pe care le are persoana, activi-
tate posibilă numai dacă individul se cunoaşte pe sine foarte bine. 

În ceea ce priveşte cea de-a două abordare a conceptului de imagine de 
sine se face referire la utilizarea a două concepte diferite care-l pot înlocui pe 
cel de „imagine de sine”: conceptul de „sine” şi conceptul de „identitate” care 
sunt utilizate ca sinonime, iar imaginea de sine fiind considerată o componentă 
a acestora. 

Tajfel & Turnerabordează conceptul deidentitate socială ca fiind legat de 
aspectele individuale ale conceptului de sine bazat pe apartenenţa la grupurile 
sociale.În acest context,identitatea este asociatăcu o „pozitivitate”ataşatăsine-
luişi diferitor grupuridin care face parteindividul. 

În ultimii ani a avut loc o adevărată revoluţie ştiinţifică atât în domeniul 
psihologiei, psihiatriei, cât şi al medicinii. Referitor la conceptul de sine au apă-
rut o serie de teorii şi concepţii noi, făcându-seunele descoperiri care au dus la 
schimbări majore în privinţa personalităţii, sănătăţii chiar şi a capacităţilor şi 
talentelor fundamentale, eşecurile devenind succese, elevii cu nereuşită obţi-
nând rezultate bune şi chiar foarte bune. Elevi timizi, retraşi şi inhibaţi au deve-
nit mai fericiţi şi mai îndrăzneţi. 

În opiniile cercetătorilor Markus & Wurf conceptul de sine este activ, pu-
ternic şi capabil de schimbare. 

Imaginea de sine este părerea noastră despre ce fel de persoană eu sunt. De 
obicei ea se formează din propriile noastre convingeri, deşi aceste convingeri 
despre noi înşine s-au format în subconştient din experienţele trecutului, din 
succese şi eşecuri din umilinţe şi triumfuri trăite mai ales în prima copilărie, 
toate acestea au dus la formarea unui sine sau a unei imagini de sine.

C.H.Cooley considera că noi dezvoltăm un fel de „sine în oglindă”, o imagi-
ne de sine bazată pe modul în care credem că ne văd ceilalţi. Aceasta înseamnă 
că imaginea de sine este puternic modelată de reacţiile celorlalţi, ca şi de pro-
priile noastre cunoştinţe [5].
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Confundăm rezultatele slabe cu potenţialul. Credem că asta e tot ce pu-
tem. Trebuie să conştientizăm că atât la noi cât şi la ceilalţi imaginea de sine 
este un prag limitativ pentru potenţial.Nu lipsa talentului este problema ci lipsa 
încrederii în sine. A fi încrezător, înseamnă, a considera că eşti capabil să acţi-
onezi într-o manieră adecvată în situaţiile importante (C. Andre Lelord, 1999).

Încrederea în sine a unui copil nu este prea dificil de identificat, pentru 
aceasta este suficient doar să, să observi cum se comportă în situaţii noi sau 
neprevăzute, în care există o miză, sau dacă este copleşită de dificultăţi în re-
alizarea a ceea ce are de îndeplinit. Încrederea în sine provine în principal din 
modul de educaţie transmisă de familie şi de şcoală.

Dacă suntem de acord cu noi înşine, dacă ne apreciem pentru ceea ce 
facem bine – aceasta contribuie la autorespectul şi încrederea în sine – dacă 
acceptăm că avem şi slăbiciuni fără să ne criticăm în permanenţă pentru ele – 
aceasta constituie baza toleranţei faţă de sine şi, implicit, faţă de alţii – putem 
trăi confortabil din punct de vedere emoţional.Trebuie să conştientizăm că este 
bine să existe mereu un echilibru între autoapreciere şi autocritică, nici una din 
cele două extreme nefiind eficientă. 

Studiile demonstrează că persoanele care au reuşit să realizeze ceva cu 
adevărat măreţ în viaţă, au în comun o încredere în sine foarte puternică, care 
le-a permis să-şi urmărească cu hotărâre visele şi să facă tot ceea ce era necesar 
pentru a le duce la îndeplinire.

O tehnică de a îmbunătăţi încrederea în sine este obiceiul de a ne amin-
ti succesele trecute şi de a uita eşecurile. Încrederea în sine scade doar prin 
simplul fapt că ne reamintim eşecurile trecutului, amplificându-le cu emoţii. 
Ne judecăm, ne condamnăm fiind plini de ruşine şi de remuşcări. Dr. Winfred 
Overholser susţinea că reamintirea scurtelor momente pozitive este un mod 
foarte sănătos de a recâştiga încrederea în sine. 

Imaginea de sine mai are calitatea de a se proiecta în viitor. Numai că co-
piiiproveniţi din familii cu o situaţie materială precarătrăiesc experienţa frus-
trării fiindîmpiedicaţi să-şi proiecteze cu îndrăzneală speranţele. Preocupaţi de 
obţinerea mijloacelor de existenţă trăiesc într-o perspectivă limitată a zilei de 
mâine, încrederea în sine se prezintă la cote foarte modeste. 

O imagine de sine adecvată, realistă pare să inspire indivizilor noi aptitu-
dini, noi talente, practic să transforme eşecurile în succes. 

Imaginea de sine poate fi schimbată nu doar de intelect sau de cunoştinţele 
intelectuale ci şi prin experienţă. Copiii nu învaţă conceptul de iubire ci îl expe-
rimentează,ceea ce duce la creşterea unui adult sănătos, fericit şi bine adaptat, 
acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul încrederii în sine şi al echilibrului emoţional, 
sunt rezultatele experimentării şi nu doar al acumulărilor intelectuale.

 Dezvoltarea unei imagini de sine adecvate este un proces care durează 
întreaga viaţă, în fiecare zi noi putem obţine ameliorări uneori pot fi conside-
rabile. 

Pentru a avea succese în viaţă trebuie să avem o imagine de sine adecvată 
şi reală, să ne acceptăm să ne stimăm, să avem încredere în noi şi să credem 
în potenţialul nostru, trebuie să avem un eu de care să nu ne ruşinăm pe care 
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să-l putem exprima liber, creator nu să încercăm să-l ascundem. Trebuie să ne 
cunoaştem atât punctele forte cât şi cele slabe. Când avem o imagine de sine 
intactă şi sigură ne simţim bine cu noi înşine avemîncredere în sine, iar când 
imaginea de sine devine obiect de ruşine exprimarea creatoare se blochează, 
devenim ostili şi greu de abordat.

Dezvoltarea unei imagini de sine pozitive a fost demonstrată de studiile re-
alizate de diverşi cercetători J.B. Rhine, W. Grey Walter, Norbert Wiener, Wilder 
Penficld, R.H.Thouless, şi mulţi alţii aceştia realizând nenumărate studii asupra 
creierului uman comparându-l cu un computer, doar că creierul uman având 
mult mai multe „programe de operare”. Computerul nu are creier nici eu, nu-şi 
poate stabili scopuri, nici nu le poate discerne care merită a fi realizate şi care 
nu, nu-şi poate pune întrebări, nu are imaginaţie, nu are emoţii.

Persoanele nefericite care suferă doar eşecuri nu-şi pot schimba imaginea 
de sine doar printr-o hotărâre sau o dorinţă imensă ci au nevoie de o percepere 
adevărată şi reală despre propria persoană [6].

Imaginea de sine răspunde la întrebarea Cine sunt eu şi ce pot să fac?. Ea 
este un „filtru” prin care oamenii percep realitatea, de exemplu unele persoa-
ne vor reţine doar eşecurile şi vor atribui succesele întâmplării, menţinându-şi 
astfel o imagine de sine negativă.

O imagine de sine negativă te face să-ţi scadă motivaţia sau chiar o anihilează 
prin lipsa încrederii în forţele proprii („ce rost are să încerc, oricum nu voi reuşi”, „e 
greu”, „nu sunt în stare” etc.) ducând, mai departe, la comportamente de evitare 
(„nu mă ducla interviu deoarece nu sunt suficient de bun, deci nu are rost...”).

O imagine de sine negativă este capabilă să creeze un cerc vicios din care 
persoanei îi este greu să iasă: nu face anumite lucruri pentru că nu se crede în 
stare iar după ce renunţă la a face lucrurile respective se autoculpabilizează şi 
se critică şi mai tare, întărindu-şi, astfel, convingerile negative despre sine şi 
alimentând dialogul interior negativ. 

Modalităţile de manifestare a imaginii de sine negative sunt:
− Evitarea. Un elev cu o imagine de sine negativă poate adopta atitudini 

de genul „Dacă nu încerc nu greşesc”. Retragerea şi comportamentele 
timide, de evitare a confruntării cu probleme sunt indici ai imaginii de 
sine negative.

− Agresivitatea defensivă. Un elev cu o imagine de sine negativă com-
pensează atacând sursa frustraţiei(de exemplu, îl ironizează pe un co-
leg care a luat o notă mai mare).

− Compensarea. Un elev care nu are succes la unele materii, le minima-
lizează importanţa şi încearcă să aibă succes la altele, pe care ajunge să 
le considere mai importante.

− Rezistenţa. Elevii încearcă să îşi „conserve” imaginea de sine şi ma-
nifestă rezistenţa la schimbări, chiar dacă aceste schimbări pot fi în 
beneficiul lor. Elevii cu o imagine de sine negativă sunt mai rezistenţi 
la schimbare, reducând astfel riscul unui eşec în situaţiile dificile.

− Motivaţia scăzută. Un elev cu o imagine de sine negativă va manifesta 
lipsa de încredere în forţele proprii. În consecinţă, el va fi mult mai pu-
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ţin motivat să iniţieze sau să se implice în diverse activităţi, deoarece 
nu se va simţi în stare să le finalizeze cu succes [2].

Ştiinţa a confirmat ceea ce filosofii afirmau demult că oamenii au fost cre-
aţi să aibă succesşi să fie fericiţi, astfel imaginea de sine precum că nu suntem 
demni de fericire, că suntem sortiţi eşecului sunt doar nişte idei eronate [1].

Dr. Leslie D. Weatherhead afirma: „dacă … avem în gând o imagine de 
sine ca fiind nişte nimeni, înfrânţi şi speriaţi trebuie cu orice preţ să scăpăm 
de această imagine şi să învăţăm să ţinem fruntea sus. Este limpede că este o 
imagine falsă deci trebuie să dispară… Trebuie să recunoaştem posibilitatea de 
schimbare şi încredere în sine, căci suntem în plin proces de devenire…”.

Cercetările ştiinţifice au demonstrat că experienţa dr. Adler nu a fost una 
la un milion cu una obişnuită pentru majoritatea elevilor cu note mici la învă-
ţătură. 

Prescott Lecky deasemenea a demonstrat faptul că schimbarea imaginii 
de sine a şcolarilor a dus la rezultate miraculoase în ceea ce priveşte reuşita 
şcolară, concluzionând că notele mici de la şcoală sunt aproape întotdeauna 
datorate conceptului de sine şi a autodefinirii elevului.

Dr. Schindler spunea că nefericirea este cauza principală a tuturor bolilor 
psiho-somatice şi că fericirea este singurul leac.

Din cele relatate ,mai sus înţelegem că abilităţile-cheie pe care trebuie săle 
dezvoltăm la copiieste conştiinţa de sine/observarea de sine, imaginea de sine.

Genetica şi mediul ne modelează şi ne definesc ca fiinţe umane individua-
le. Cum se dezvoltă „sinele”? Din ce cauză există persoane caracterizate de un 
comportament exteriorizat şi agresiv, în timp ce altele sunt timide şi temătoa-
re? De ce unii posedă excelente abilităţi verbale, iar alţii au aptitudini pentru 
matematică, de ce ne interesează subiecte diferite, dorinţele şi obiectivele nu 
ni se aseamănă, iar stările emoţionale şi reacţiile la stres sunt şi ele deosebite? 
Lăsând la o parte influenţa mediului, expresiile individuale ale naturii umane 
reprezintă parţial, rezultatul combinării informaţiei genetice transmise sub for-
mă de ADN, provenite de la un bărbat şi o femeie. În general noi moştenim 
anumite aptitudini şi tendinţe emoţionale ale părinţilor, indiferent de forma pe 
care o au acestea [4].

Cu siguranţă că personalitatea unui copil iubit şi încurajat care trăieşte 
într-un mediu favorabildispune de o reţea nervoasă diferită de cel care a trăit 
într-un mediu defavorizat. Sinele devine acea combinaţie de tipare specifice de 
conexiuni neurologice trasate în neocortex sub formă de amintiri acumulate 
din trecutul personal.

Învăţăm uneori prea târziu despre importanţa imaginii de sine, deşi stă la 
baza personalităţii noastre. Imaginea de sine este rezultatul reuşitelor şi eşecu-
rilor noastre, ea poartă amprenta modului în care am fost trataţi de ceilalţi, mai 
ales în copilărie. Odată formată noio socotim adevărată şi ne vom comporta 
aşa cum credem că suntem. 

Cu toţii avem o imagine mentală a noastră, creată din propriile convingeri 
despre noi înşine. Aceste convingeri s-au format la rândul lor din experienţele 
trecutului, umilinţe şi triumfuri, din felul cum au reacţionat alţii faţă de noi. O 



Conferință Științifică Internațională

267

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

imagine de sine realistă, pozitivă duce la o viaţă împlinită, sporeşte performan-
ţele în orice domeniu.

Z. Ziglar argumentează în lucrările saleimportanţa creării unei imagini po-
zitive despre sine, acest lucru fiind necesar şi posibil de realizat doar printr-un 
proces de învăţare şi dezvoltare continuă. 

Cândimaginea de sine este bunăputem realiza toate obiectivele propuse 
pentru că, o imagine de sine bună ne oferă multentuziasm, energie şi determi-
narea necesară pentru acest lucru iar obstacolele sunt percepute ca provocări 
ce trebuiesc depăşite pentru atingerea obiectivelor. O imagine de sine bună ne 
face să relaţionăm armonios cu ceilalţi, prin atingerea obiectiveloravemperfor-
manţe şcolare, profesionale, succes social etc.

Imaginea de sine este o „premisă”, o bază pe care se construieşte întreaga 
personalitate, comportamentul şi chiar şi o parte din întâmplări. Din această 
cauză experienţele noastre par să verifice şi chiar să întărească imaginea noas-
tră de sine, ajungându-se la un cerc vicios din care nu se poate ieşi. De exemplu 
elevii care se percep slabi la matematică, invariabil notele sale vor confirma 
această opinie, având astfel „dovada”. 
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Abstract: Every year, the number of Moldovan teenagers, immigrants in Italy, is 
constantly growing, this leading to new phenomena related to adaptation, inclu-
sion and social integration. The school, as a primary place of socialization, is the 
environment in which adolescents grow up, discover their skills, learn to relate toot 
her sand acquire the agility to actively move in Italian society. In this context, the 
motivation to learn is the central nucleus that influences the educational path of 
adolescents, being the result of the combination of personal interests, influenced by 
family and external interventions, which in the case of immigrant adolescents are 
almost always oriented to professionalism rather than schooling.

Contextul şcolar constituie un element privilegiat de cunoaştere şi obser-
vare al adolescenţilor din diasporă. Este spaţiul care ne vorbeşte despre dina-
micele implicate în alegerea instituţiei de învăţământ, strategiile de mobilitate 
socială existente în ţara ospitalieră cât şi locul cel mai fertil pentru identificarea 
oricăror mecanisme discriminatorii. „Reprezintă calea educaţională care poate 
fi „pistă pentru mobilitatea şi ascensiunea socială, dar şi „lacătul” unor oportu-
nităţi de mai departe al tinerilor, legate de piaţa muncii din ţara-gazdă” [2, p. 65]. 

Frecventarea şcolii italiene reprezintă o provocare de importanţă excepţi-
onală, considerând rolul acesteia de promotor al integrării, recunoscut la nivel 
de reglementare internaţională, reieşind din faptul că în ultimii ani fluxul tine-
rilor moldoveni în Italia s-a intensificat.

Astfel, pentru a înţelege mecanismele prin care şcoala reuşeşte să genereze 
şanse pentru adolescenţii moldoveni, am analizat elementele ce stau la baza 
motivaţiei şcolare şi contribuţia acestora în determinarea căilor individuale, 
atât pozitive cât şi negative. Prin intermediul acestei investigaţii am încercat 
să clarificăm modul prin care inserţia în contextele şcolare italiene, mai puţin 
calificate, au fost dictate de voinţa raţională a adolescenţilor, dar mai ales da-
torită atitudinii profesorilor, procedurilor de merit, şcolarizării timpurii, capi-
talului cultural familial, relaţiei cu comunitatea de origine, stilului educaţional 
al părinţilor, care nu sunt doar variabile de context, ci structuri de sens, care 
ghidează calea adolescenţilor, marcându-le aprioric soarta lor.

Ca instrument de cercetare, am adoptat interviul, în care fiecare partici-
pant a fost stimulat să răspundă prin prisma propriei experienţe, având în ve-
dere motivele care au stat în spatele alegerii şcolii, atitudinea faţă de şcoală şi 
faţă de cadrele didactice, aportul reţelei familiale în selecţia cursurilor de for-
mare profesională, precum şi unele aspecte legate de lacunele instituţiilor se-
cundare de învăţământ din Italia.
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Intervievarea a avut loc în perioada lunilor decembrie, 2018 – octombrie, 
2019, eşantionul de cercetare fiind constituit din 27 de adolescenţi moldoveni din 
Italia, oraşul Piacenza, regiunea Lombardia, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani. 

Rezultate şi discuţii
În baza celor relatate de adolescenţi, s-a conturat o diversitate motivaţio-

nală al alegerilor şcolare, ce demonstrează în unele cazuri specificităţi intere-
sante.

Atunci când alegerea este explicată ca atitudine personală, înclinaţie sau 
predispoziţie, referindu-ne la motivaţia expresivă, sunt generate opţiuni, ca 
răspuns la propriile tendinţe sau pasiuni, dictate de dorinţa de a progresa pe 
scara socială, ce evaluează pozitiv importanţa şcolii ca sistem de instruire şi ca 
instrument esenţial pentru accesul la cariera universitară, acestea fiind moti-
vaţii rare, oferite, de adolescentele din şcolile profesionale, pe când unii tineri 
raportează o conştientizare a importanţei şcolii, fiind considerată o posibilitate 
şi o şansă la o viaţă mai bună.

„Am decis să merg la această şcoală pentru că mi-a plăcut întotdeauna 
moda, hainele şi sper să muncesc în acest sector, ai mei sunt satisfăcuţi. Mamei 
i-ar plăcea să merg la universitate, dar eu nu sunt convinsă, dacă găsesc un loc 
de muncă mă duc să lucrez imediat” (J., 18 ani).

„Merg la şcoală să studiez, să învăţ lucrurile pe care nu le ştiu, să obţin o 
diplomă. Şcoala-ţi prezintă oameni noi, te face să întâlneşti persoane din toată 
lumea: marocani, albanezi, turci, de la care învăţ câte ceva ce nu este tipic pentru 
Republica Moldova” (M., 19 ani).

„Am ales institutul tehnic pentru că mă descurc bine la subiectele care sunt 
acolo şi mi-ar plăcea să fiu contabil, aşa că merg la universitate când termin” 
(G., 15 ani,).

„Sunt în clasă cu colegi mai mici, dar acest lucru nu e o problemă pentru 
mine, aşa mă simt mai responsabil şi uneori le dau sfaturi bune în legătură cu 
şcoala, mai bine să înveţe decât să facă prostii. Şcoala te învaţă să fii om în viaţă” 
(I., 17 ani).

În acelaşi timp, adolescenţii moldoveni din diasporă par să aibă o atitu-
dine pozitivă faţă de şcoală, pentru care autoritatea profesorului nu este pusă 
la îndoială, fiindu-le recunoscută valoarea în sistemul educaţional şi formativ.

„Şcoala îţi oferă lucruri pe care doar tu alegi cum să le foloseşti. Poate o să 
încerc să intru şi la universitate, sau poate-mi găsesc imediat un loc de muncă, 
nu ştiu, dar eu învăţşi merg mai departe, pentru că fără şcoală eşti nimeni, nu 
poţi deveni nimic” (A., 17 ani).

„Pentru mine, şcoala este esenţială, pentru că numai oamenii proşti cred că 
vin la şcoală doar să se distreze. La şcoală oamenii te învaţă chiar şi unele lucruri 
complicate, care par inutile de la început, ca mai apoi să-ţi dai seama că-ţi vor 
trebui în viaţa de zi cu zi. Uneori îţi pare că profesorul îţi explică nişte lucruri 
banale, fără nici un sens, dar în realitate el a învăţat foarte mult ca să stea în faţa 
noastră” (O., 16 ani).
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„Mi-ar plăcea să fac biomecanică la universitate, dar încă nu sunt decis, în-
tre timp învăţ, poate îmi găsesc şi un serviciu bun, dar sunt sigur că nu vreau să 
muncesc ca mecanic, sunt aici doar pentru a învăţa cum se repară maşinile şi-
apoi mai văd” (M., 17 ani).

La prima vedere sunt motivaţii care scot în evidenţă un interes pozitiv pen-
tru şcoală, împreună cu voinţa de a folosi şcoala ca mecanism de îmbunătăţire 
al orizonturilor profesionale mai atractive. Prin urmare, motivaţiile tinerilor ca-
pătă o valoare instrumentală, prin faptul că interpretează şcoala ca pe o etapă a 
unei căi obligatorii spre succesul vieţii, idee pe care o au aproape toţi adolescen-
ţii intervievaţi, fără a o transforma într-un angajament concret. În acelaşi timp, 
studiile universitare sunt puse la îndoială, cu caracteristici destul de nuanţate. 
Atunci când au fost întrebaţi băieţii, dacă vor merge sau nu la universitate, sau 
dacă cel puţin s-au gândit la acest lucru, am obţinut un răspuns constant: un 
râs colectiv puternic, o izbucnire de grup pe un argument care pare tabu pentru 
tineri. Puţini dintre ei, dintre care mai multe fete şi-au exprimat planuri reale 
de continuare a studiilor la instituţii superioare de învăţământ. Cei mai mulţi 
au avut tendinţa să facă referinţe la dificultatea studiilor universitare, costul 
ridicat al taxelor şi presupusa inutilitate a studiilor academice.

„Să faci universitate este greu, trebuie să studiezi constant şi nu ştiu dacă aş 
putea rezista. Şi-apoi costă mult, nu cred că părinţii mei ar putea fi de acord să-
mi plătească studiile” (R., 16 ani).

„Nu cred că voi merge la universitate, în final nu cred că-mi trebuie. Cunosc 
femei care au studii superioare şi acum muncesc ca menajere, mai bine învăţ o 
meserie, aşa-mi voi găsi măcar o „slujbă normală” (D., 15 ani).

„Nu! Nici nu mă gândesc la universitate. Deja nu-mi place la şcoală, dar nu 
să fac şi universitate!” (I., 16 ani).

Aceste date contrazic rezultatele unor cercetări care tind să distingă o 
semnificaţie valorică a şcolii la copiii imigranţi, în comparaţie cu cei italieni [3,  
p. 87]. În general, adolescenţii moldoveni, participanţi la investigaţie, nu văd 
universitatea ca pe o perspectivă viitoare a carierei lor, decât doar câteva fete, 
care sunt motivate de familie şi de voinţa succesului.

„Sunt bună la disciplinele reale, de aceea am ales acest institut. Mama îmi 
zice că şi limbile sunt importante dacă vreau să merg la universitate, de aceea le 
combin pe ambele. Aş dori să fac inginerie civilă sau informatică la universitate” 
(T., 17 ani).

„Nu vreau să mă trezesc la ora 6 în fiecare dimineaţă, să fac curat pe scări. 
Termin aici şi merg la universitate, încă nu ştiu la care, dar sunt foarte hotărâtă. 
Universitatea este necesară dacă doreşti să ajungi undeva” (S., 17 ani).

Totodată, părinţii influenţează pozitiv motivaţia de a studia, investind în 
şcoală ca într-o oportunitate de răscumpărare socială şi succes pe viitor, încu-
rajând copiii să îşi continue studiile care se vor transforma într-o muncă, oda-
tă cu primirea diplomei. Nu este întâmplător faptul că imigranţii cu calificări 
educaţionale înalte, dar care nu sunt recunoscute de sistemul italian, manifestă 
nevoia de afirmare a copiilor prin intermediul instituţiei de învăţământ, încer-
când să le inducă ideea despre valoarea şi necesitatea şcolii.
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„Tatăl meu m-a înscris aici pentru că era matematică. Voi merge la univer-
sitate, pentru că părinţii mei vor să învăţ. El este medic de profesie şi întotdeau-
na îmi spune că studiile sunt importante. Uneori îmi este dificil, dar trebuie să 
depun mai mult efort pentru a nu-l decepţiona, aş vrea să-mi găsesc un loc bun 
de muncă” (M., 14 ani).

„Sunt aici pentru că părinţii mei doresc să fac o şcoală decentă, ca odată 
ieşită din şcoală să am mai multe posibilităţi. La început eram nehotărâtă între 
economia de afaceri şi lingvistică, dar până la urmă am ales economia, pentru 
că mama îmi spune că în acest fel pot încerca la mai multe universităţi. Ea are o 
diplomă în economie în Moldova” (E., 19 ani).

În acest context, chiar şi prietenii familiei adolescentului, care sunt aproa-
pe întotdeauna conaţionali, au o funcţie de sprijin şi intervin atunci când copiii 
caută sprijin de încredere în faţa complexităţii lumii şcolare:

„Pornind de la ideea că vin de la liceu, nu mă gândeam să schimb şcoala, 
pentru că îmi plăceau şi acolo disciplinele, dar profesorii mai puţin. Aşa că o pri-
etenă de-a părinţilor mei m-a sfătuit să merg încoace ajutându-mă la examenul 
de admitere. Astfel am ajuns aici, dar nu-mi place tare mult chestiile astea cu 
moda” (G., 17 ani).

O parte din relatările adolescenţilor, s-au radicalizat însă la funcţia prag-
matică al investigaţiei, majoritatea tinerilor intervievaţi tinzând şi fiind moti-
vaţi în a studia doar pentru atingerea unui obiectiv specific, acel al muncii, cea 
mai frecventă atitudine fiind cea a unei aspiraţii generaliste:

„Am nevoie de şcoală pentru un loc de muncă. Mi-ar plăcea să merg mai 
departe după aceşti 5 ani, dar pe viitor aş vrea să muncesc ca secretară sau con-
tabilă în companie” (I., 16 ani).

„Vreau să merg imediat la muncă după ce termin, să am banii mei, să-mi 
pot cumpăra lucrurile singur” (M., 17 ani).

„Am ales această şcoală pentru că oricum imigranţii nu studiază, ei lucrea-
ză. Străinii vin aici să lucreze, aşa că am ales să fiu reparator” (N., 15 ani).

Astfel, unul din aspectele care intrigă cel mai mult în interviu, este legat 
de absenţa aproape totală de aspiraţii pentru posturi de muncă mai calificate. 
Potrivit lui M. Ambrosini, „copiii imigranţilor aspiră la poziţii mai bune decât 
cele ale părinţilor lor, refuzând să completeze aceleaşi lacune profesionale îm-
părtăşite de aceştia şi tocmai în această potenţială discrepanţă dintre aspiraţii 
şi obiective reale, există riscul de rebeliune a tinerilor străini, odată ce ajung la 
vârsta adultă şi obţin calificările educaţionale considerate necesare” [1, p. 342].

În acest sens, deşi au părinţi angajaţi în agenţiile de curăţenie, de asistenţă 
al persoanelor în etate, sau în calitate de mecanici, sudori, adolescenţii intervi-
evaţi nu arată o tendinţă reală spre o mobilitate socială, ceea ce ar avea sens, pe 
lângă dorinţa de a depăşi soarta muncii părinţilor în calitate de imigranţi, „de 
a se desprinde de o poziţie socială slab competitivă în ceea ce priveşte disponi-
bilitatea economică şi accesul la mai multe bunuri de consum de elită, consi-
derate simboluri ale bunăstării şi ale mijloacelor de afirmare în relaţiile cu alţi 
actori sociali” [6, p. 301]. Aşa că majoritatea tinerilor nu au indicat profesii mai 
gratifiante, cum ar fi de exemplu, cea de medic, avocat sau antreprenor, exis-
tând tendinţa către o judecată autonomă de inadecvare.
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„De copil voiam să devin medic, dar mai târziu am înţeles că este foarte difi-
cil pentru mine. Voi fi mecanic, ca muncă este mai uşoară” (M., 16 ani).

„Poţi fi avocat, inginer, dar cine să înveţe? E greu să faci studii superioare în 
Italia, pentru mine deja e prea mult că sunt aici. Nu, că nu-mi place, dar e com-
plicat pentru mine” (P., 18 ani).

„Mi-ar plăcea să fiu doamnă avocat, să vorbesc, să rezolv probleme, dar nu 
cred că sunt bună pentru aşa ceva. Şi-apoi trebuie să studiezi foarte mult, să ţii 
minte toate legile. Dar în schimb câştigi un sac de bani, munceşti în oficiu, te 
îmbraci frumos” (S., 16 ani).

În interviu, munca este considerată a fi obiectiv, fără nici o preferinţă sau o 
motivaţie reală. Mai mult decât tipul de muncă, primordial devine salariul fix, 
fiind tradus prin căutarea câştigurilor şi securitatea financiară, care evidenţiază 
o atitudine tipică adolescentină, în care „banii reprezintă o resursă pentru pro-
pria satisfacţie” [5, p. 24]. În aşa fel, compensarea lipsei perspectivelor se face 
prin banii de buzunar, care le oferă adolescenţilor puterea de a-i cheltui şi a-şi 
satisface nevoile materiale.

„Vreau să lucrez, chiar dacă n-o să fiu cusătoreasă la Armani, m-aş mulţumi 
cu un salariu fix în oricare domeniu” (D., 15 ani).

„Nu-mi pasă de job, mecanic sau muncitor pe şantier, atâta timp, cât îmi 
dau bani, îmi cumpăr ce vreau şi sunt bine” (M., 16 ani).

„Am rămas repetent un an, dar dacă aveam deja diploma, mă duceam ime-
diat la muncă. Nu am nevoie de alte studii, în lumea care trăim este nevoie de 
experienţă nu de ani pierduţi. Mi-e de ajuns să-mi pot câştiga bucata mea de 
pâine şi să am bănuţii mei” (A., 17 ani).

O altă caracteristică evidentă a motivaţiei instrumentale o reprezintă ale-
gerea întâmplătoare a unor instituţii profesionale, dictată de nevoia de a obţine 
o diplomă sau o calificare, care în unele instituţii pare mai accesibilă. În rezultat 
au loc forme specifice de dispersie şcolară, în care elevii rămân în circuitul edu-
caţional, dar fără a se implica sau a căuta alte alternative [4, p. 66].

„Eu nu vreau să muncesc. Părinţii mi-au zis să vin aici pentru că nu pot să 
rămân acasă, întrucât sunt minoră. Termin şcoala asta şi gata, nu mai vreau să 
fac nimic” (I., 15 ani).

„Pentru mine e o pierdere de timp, încălzesc doar locul, nu cred că şcoala-mi 
ajută cu ceva. Pot învăţa mai mult, mergând direct la atelier. Te duci 6 luni şi 
cunoşti mai multe decât cineva cu diplomă. Sunt aici doar să primesc o califica-
re” (S., 17 ani).

„Aceasta este şcoala cea mai uşoară. Toţi vin aici, pentru că nu se învaţă. 
Până la urmă, ai nevoie de diplomă, de o hârtie, unde-i scris că poţi face ceva. 
Aşa că studiez din când în când şi sunt promovat!” (E., 17 ani).

În acest mod, şcolile profesionale joacă rolul de receptacol al neglijenţei, al 
capacităţii slabe de a învăţa şi al perspectivelor absente:

„Am ales institutul profesional pentru că aici îi promovează pe toţi. Toată 
lumea mi-a zis să vin că este uşor, dar iată că am rămas clasa. Anul acesta a fost 
mai bine, pentru că am avut mai puţine discipline. Dar dacă mai rămân repe-
tent, nu cred că voi continua” (M., 16 ani).
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„Toţi îmi spuneau că e uşor şi că se învaţă puţin. Dar eu vreau să fiu fotba-
list, nu mecanic. Termin, îmi caut un lucru şi o să joc mai departe fotbal. Aici toţi 
fac, ce le vine în minte, nimeni nu învaţă cu adevărat” (O., 17 ani).

Lacunele şcolilor profesionale relevă tendinţa adolescenţilor de a se orien-
ta către cursuri de studii care te pregătesc pentru muncă, mai ales atunci când 
există repetenţe sau dificultăţi de învăţare în şcoli mai prestigioase. Unii dintre 
tinerii intervievaţi relatează experienţe şcolare anterioare, subliniind o comple-
xitate în predare şi inadecvare personală, legate de anumite discipline şcolare. 
Astfel, confruntându-se cu incapacitatea de a continua şi resemnându-se în 
faţa înfrângerii, aleg şcolile profesionale ca strategii de evadare.

„Am fost iniţial la liceu, acolo am stat o săptămână. Dar din cauza că nu cu-
noşteam limba italiană, mă simţeam incomod. Şi-apoi profesorii îmi ziceau să 
încep de la o clasă mai mică, practic să repet un an. Atunci vărul meu m-a sfătuit 
să vin la institut” (D., 18 ani).

„Când am ajuns, m-am înscris la liceul lingvistic, unde am stat 6 luni, dar 
era prea dificil pentru mine. Aşa că am căutat o şcoală mai puţin complicată, 
unde să nu se înveţe limbi străine. Este adevărat că părinţii mei au vrut o şcoală 
mai bună, dar pentru mine modul de predare al italienilor îmi pare încurcat” 
(A., 17 ani).

„Am fost la început la liceu, dar aveam la toate disciplinele nota „6”. Dea-
ceea m-am gândit să schimb şcoala. Şi asta este neorganizată, dar mă simt mai 
bine aici, măcar voi avea o meserie” (C., 16 ani).

Totuşi, aceste explicaţii scot în lumină doar o parte modestă al universului 
motivaţional al adolescenţilor din diasporă, întrucât sunt motivaţii coercitive, 
care exclud în mare măsură dorinţa individuală a tinerilor, fiind influenţate de 
familie sau de către instituţiile de învăţământ.

De obicei, familia ghidează deciziile tinerilor, examinând perspectivele de 
a avea o muncă şi reputaţia instituţiilor profesionale, care după cum am văzut, 
sunt evaluate într-un mod pozitiv. Doar că aspiraţiile părinţilor nu coincid în-
totdeauna cu cele ale adolescenţilor, care uneori par forţaţi să frecventeze şcoli, 
pentru care nu au nici un interes, făcând-o numai din respect pentru autorita-
tea părintească.

„Nu am vrut la şcoala asta. Mă interesa mai mult liceul artistic, dar părinţii 
mi-au spus că liceul nu duce nicăieri. Anul trecut am fost promovată „cu chiu 
cu vai”, mi-a fost dificil, dar ei nu vor să rămân fără o oportunitate de a avea un 
lucru” (J., 15 ani).

„Nu-mi place şcoala. Nu voiam să fiu mecanic, voiam să fiu programator, 
dar tata zice mereu că sunt cu capu-n nori şi că visez prea mult. Eu oricum o să 
merg mai departe, dar mai întâi de toate trebuie să muncesc, să am banii mei” 
(S., 16 ani).

Totodată, în cadrul interviului, adolescenţii relatează îndreptări frecvente 
către şcolile profesionale, în urma unor eşecuri sau previziuni ale unor profe-
sori de liceu, care în multe cazuri se ciocnesc cu aspiraţiile tinerilor, subminând 
şi mai mult dorinţa succesului şcolar:
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„Mi s-a părut o şcoală bună şi nu prea grea. La liceu nu reuşeam şi deseori 
profesorii mă sfătuiau să încerc aici, pentru că vedeau că nu am şanse de a învă-
ţa mai departe acolo. Dar eu nu aveam de gând să devin electrician şi nici nu-mi 
place meseria asta” (O., 15 ani).

„În liceu învăţam într-o clasă mai mică. La început eram bunicel, iar după 
ce m-am legat cu nişte prieteni, am început a absenta şi-apoi am intrat şi în alte 
încurcături, aşa am rămas în urma celorlalţi. Tata m-a adus aici la recomanda-
rea unei profesoare, care m-a lăsat cu multe restanţe. Nici aici nu e bine, dar mai 
am un pic şi pe urmă vreau să plec în Anglia” (A., 17 ani).

În concluzie, în urma analizei motivaţiei şcolare şi al factorilor care influ-
enţează deciziile adolescenţilor din diasporă, distingem o realitate foarte com-
plexă şi contradictorie. Pe de o parte, instituţiile de învăţământ, familiile şi co-
munitatea investesc în tineri şi în cariera lor şcolară, pe de altă parte, aceiaşi 
actori, contribuie prin diferite practici, la decelerarea parcursului şcolar al ti-
nerilor moldoveni, aflaţi în Italia. Majoritatea adolescenţilor intervievaţi par să 
ducă greutatea istoriei vieţii şi al prejudecăţilor din exterior, care le direcţionea-
ză traiectoria incluziunii şcolare înspre o integrare slabă în societatea italiană. 
Astfel imaginea emergentă a adolescenţilor, se reprezintă cu puţine speranţe 
pentru viitor, fiind desenată de tineri, care nu sunt capabili de a concepe cari-
ere de performanţă mai bune decât cea a părinţilor lor sau să deţină aspiraţii la 
nivelul cel mai înalt de educaţie, şcoala constituind doar un mediu în care să 
înveţi, dacă ai chef, sau în care poţi aştepta momentul pentru a intra în lumea 
muncii. În acest sens, chiar dacă ideea îmbunătăţirii există, aceasta nu are pu-
terea de a se traduce în practici concrete, alimentate de o motivaţie personală 
şi voluntară.
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Abstract: Psychological service exists in several states of the world, representing an 
indispensable component in the educational system. The article presents aspects 
of the activity of psychologists in schools in the Netherlands. Also exposed are the 
problems faced by psychologists in this country. The article given, also describes the 
role of the psychologist in schools with special education. 

Sistemul de educaţie din mai multe state ale lumii atribuie serviciului de 
asistenţă psihologică şcolară o poziţie prioritară şi semnificativă, reprezentând 
o componentă indispensabilă şi merituoasă în cadrul sistemului educaţional. 
Conceptualizarea serviciului psihologic în educaţie implică un caracter multi-
aspectual şi complex, iar unul dintre aceste concepte expune serviciul psiho-
logic ca fiind un fenomen integru, unificând patru aspecte de bază: ştiinţifice, 
empirice, practice şi organizaţionale [11, p. 79]. Fiecare dintre aceste direcţii, 
invocând propriile sale sarcini, realizarea cărora necesită de la executanţi o 
formare profesională specială. Asistenţa psihologică în câmpul educativ se im-
pune prin diversitatea domeniilor de intervenţie, multitudinea instrumentelor 
aplicate, prin contribuirea la menţinerea sănătăţii psihice şi intereselor educa-
ţionale ale copiilor şi adolescenţilor, pluralitatea rolurilor care îi revin psiholo-
gului întru soluţionarea problemelor cu care se confruntă elevul în procesul de 
învăţământ [Apud 1, p. 19]. 

Articolul prezintă aspecte normative şi metodologice ale activităţii psiho-
logilor în instituţiile educaţionale din Olanda. De asemenea, sunt expuse difi-
cultăţile cu care se confruntă psihologii din această ţară: probleme de angajare, 
incertitudinea rolului profesional, stresul la locul de muncă, exigenţele în creş-
tere faţă de activitatea sa, schimbările rapide din educaţie. Articolul descrie şi 
atribuţiile serviciului psihologic în şcolile obişnuite, cît şi în cele cu învăţământ 
special.

Conform datelor obţinute în urma unor cercetări [9], psihologii ce activea-
ză în sistemul educaţional constituie doar 15% din totalitatea psihologilor din 
Europa, în contextul diverselor domenii de activitate. Potrivit EFPA (2005), dis-
tribuirea numărului de psihologi în Europa, în funcţie de domeniile principale 
de activitate, se clasifică în felul următor: 

• servicii de sănătate / psihologie clinică – 60%; 
• psihologii educaţionali/ sfera dezvoltării – 15%; 
• psihologii din sfera muncii şi psihologii organizaţionali – 15%;
• alte domenii ale psihologiei – 10%. 
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Rolul psihologului este foarte important în cadrul sistemului educaţional 
din Olanda, fiind implicat în activitate în mai multe tipuri de şcoli şi diverse ni-
vele de studiu, realizând varii activităţi. În Olanda, titlul de Psiholog nu este re-
stricţionat prin lege [8]. Asociaţia Profesională a Psihologilor din Olanda (NIP) 
utilizând Legea privind marca comercială şi-a prezentat propriul titlu „Psiho-
log NIP” (Psycholoog NIP). Acest titlu este acordat în exclusivitate persoanelor 
deţinătoare a unei diplome de master în psihologie şi doar după un an de expe-
rienţă postuniversitară. La fel ca şi în alte state, cum ar fi Belgia, Franţa, Iugos-
lavia, în Olanda serviciul psihologic şcolar îndeplineşte în primul rând sarcini 
de orientare în carieră [6].

Sistemul de formare şi certificare a psihologilor (EuroPsy), elaborat de Co-
munitatea Europeană – în perspectivă e util să fie comun pentru toate ţările 
europene (inclusiv pentru ţările care nu sunt incluse astăzi în Comunitatea 
Europeană). Principalul dezvoltator al sistemului de formare şi certificare este 
Federaţia Europeană a Asociaţiilor Profesionale a Psihologilor (European 
Federation of Professional Psychologists Associations (EFPA)) [10, p. 54]. Certi-
ficatul european EuroPsy atestă recunoaşterea conformităţii specialistului cu 
anumite cerinţe faţă de nivelul de calificare al psihologului pentru practica in-
dependentă. Una din cerinţe este că, psihologul va semna angajamentul de a 
respecta Codul etic al psihologilor din ţara în care activează şi Codul etic al 
psihologilor Europeni. 

Psihologii din sfera educaţiei din întreaga Europă îndeplinesc funcţii mul-
tiple, dar scopul principal al activităţii sale este de a examina copiii cu dificultăţi 
în educaţie şi de comportament, şi de a oferi recomandări psihologice familiei 
şi cadrelor didactice din şcoală [5]. Psihologii şcolari europeni de asemenea se 
implică în: evaluarea şi testarea copiilor cu probleme educaţionale; evaluarea 
şi testarea copiilor cu probleme de comportament; consilierea copiilor, părinţi-
lor şi familiilor; elaborarea recomandărilor privind activitatea şcolii. Psihologii 
educaţionali colaborează cu administraţia şcolii şi unele instituţii sau organiza-
ţii, pentru a-i ajuta să dezvolte măsuri organizaţionale, să evalueze şi să dezvol-
te strategii de a susţine copiii cu probleme. Totodată, psihologii şcolari lucrează 
cu familii, cadre didactice, specialişti ai altor profesii, ce au tangenţă cu copiii. 
Este necesar, de a garanta cele mai înalte standarde etice posibile, în special în 
ceea ce priveşte confidenţialitatea şi respectarea drepturilor diferitelor grupuri 
de beneficiari. 

Sistemul educaţional olandez este cunoscut drept unul de înaltă calitate, 
iar şcolarizarea în Olanda este obligatorie pâna la vârsta de 18 ani. Învăţămân-
tul în şcolile publice este gratuit. Chiar şi unele şcoli private sunt subsidiate de 
stat. Educaţia primară, secundară şi vocaţională este finanţată de statul olan-
dez. Ministerul Educaţiei din Olanda are în subordine mai multe Inspectorate 
Şcolare. Inspectoratul zonal şcolar are în subordine maxim 36 şcoli, având şi 
un număr de 2-3 şcoli speciale [3]. Structura organizaţională a sistemului de 
învăţămînt olandez este reflectată în Figura 1.
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Fig. 1. Structura organizaţională a sistemului de învăţămînt olandez

Învăţământul obligatoriu în Olanda începe la vârsta de 4-5 ani (educaţia 
primară). Educaţia secundară începe de la vârsta 12 ani. Există diverse tipuri 
de şcoli: publice, private, internaţionale, private internaţionale, şcoli IPAD, nu-
mite „şcoli Steve Jobs”, finanţate de guvernul olandez [4]. Politica educaţională 
olandeză include diverse oportunităţi bilingve, conectarea educaţiei cu piaţa 
muncii şi sporirea calităţii educaţiei. În funcţie de şcolile generale urmate şi de 
rezultatul testului Cito, susţinut la sfârşitul clasei a VIII-a, aceştia sunt îndru-
maţi către unul din următoarele tipuri de programe liceale: 

• VMBO (Preparatory middle level applied education) este obligatoriu şi 
durează 4 ani. Programul oferă educaţie vocaţională şi teoretică. Ab-
solvenţii acestui program de ciclu liceal se pot înscrie numai la progra-
me postliceale, care în Olanda poartă numele MBO. 

• HAVO (Higher general continued education) – programul liceal de 
acest tip durează 5 ani şi este obligatoriu, oferă elevilor posibilitatea de 
a urma, după absolvire, studii superioare. Elevii care finisează un ciclu 
liceal HAVO se pot înscrie doar la universităţi de ştiinţe aplicate (HBO 
Universities of Applied Sciences), care oferă doar Diplome de Licenţă şi 
Diplome de Master. 

• VWO (Preparatory scientific education) – durează 6 ani; este obligato-
riu; cei care finalizează un ciclu liceal VWO, se pot înscrie la instituţiile 
de învăţământ superior şi cercetare WO (Scientific education, higher 
learning in the arts or sciences) [3]. 

O problemă substanţială ce vizează psihologii din domeniul educaţional 
şi se conturează în Olanda, este problema angajării psihologilor. La fel ca şi 
în alte state europene, în Olanda situaţia ocupării forţei de muncă este incertă 
[Apud 6]. În unele ţări europene, sunt posibile modificări ale mecanismului de 
angajare a psihologilor şcolari în următorii ani. Psihologii din sfera educaţiei 
din Olanda, la fel ca şi cei din Suedia, Danemarca şi Islanda îşi exprimă îngrijo-
rarea pentru schimbările din sistemul şcolar şi descentralizarea puterii, impac-
tul pe care îl poate avea asupra activităţii lor. 

Diminuarea bullying-ul cauzat de homofobie este una dintre numeroasele 
probleme importante de soluţionat a psihologului şcolar din Olanda [12, p. 46]. 
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Aceasta face ca instituţiile de învăţământ să fie nesigure pentru elevi şi le afec-
tează negativ sănătatea şi bunăstarea psihologică. Bullying-ul homofob consti-
tuie o problemă globală, prezentând o formă specifică de intimidare cu referire 
la gen, pe baza orientării sexuale reale sau percepute şi identităţii de gen. 

Soluţionarea problemei bullying-ului homofob este prioritară pentru sis-
temul educaţional din Olanda. Acest tip de intimidare, are repercusiuni asu-
pra procesului de învăţare, încalcă dreptul la educaţie şi diminuează realizările 
academice. În unele ţări europene s-a reuşit să se soluţioneze problema dată, 
fiind elaborate strategii şi metode de rezistenţă la buillingul din şcoală, în ca-
drul cărora se poate face faţă intimidării homofobe. În plus, există strategii ce 
pot fi utilizate oriunde, indiferent de contextul ţării [12, p.9]. 

Stresul la locul de muncă este o altă dilemă a specialiştilor psihologi din 
cadrul sistemului educaţional olandez. Exigenţele tot mai mari faţă de serviciile 
psihologice şcolare sunt destul de evidente în Olanda. Acest lucru duce la faptul 
că, psihologii activează în condiţii de stres semnificativ. Problemele comune cu 
care se confruntă psihologii din domeniul educaţional implică: 

• problemele asociate cu limitele pe care managerii le impun activităţii sale; 
• incertitudinea rolului activităţii profesionale; 
• interferenţa dintre activitatea sa şi activitatea altor specialişti, poate 

provoca confuzie, neînţelegeri şi resentimente. 
Psihologii educaţionali din Olanda, ca şi cei din Israel, extind domeniul de 

muncă cu copii cu nevoi speciale, ce sunt integraţi în şcoala principală [5]. În 
Olanda, există sisteme separate de stat care se ocupă cu integrarea şi educaţia 
specială. În prezent, în această ţară 96% dintre copii cu CES, urmează cursurile 
şcolilor speciale. Dintre caracteristicile educaţiei speciale în această ţară enu-
merăm: clase integrate în „şcoli primare” pentru copii cu tulburări de învăţare; 
„ateliere sociale” pentru deficienţi; colaborări intense între şcolile speciale şi 
şcolile obişnuite, reliefate în cadrul Programului naţional „La şcoală împre-
ună”.„If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way 
they learn” acest mod de abordare este caracteristic tuturor şcolilor speciale: 
Herderschee School, Luc Stevens School, Stip Voortgezet Speciaal Onderwijs în 
Utrecht, Olanda [3]. 

Cabinetul psihologului este bine utilat şi funcţionează în cadrul şcolii HER-
DERSCHEESCHOOL – o şcoală publică din Utrecht, Olanda, în care a fost pro-
movat şi adoptat învăţământul special primar, pentru elevi cu vârste cuprinse 
între 6 şi 13 de ani, ale căror deficienţe de etiologie variată, necesită practici 
speciale de predare-învăţare-evaluare şi pregătire pentru viaţă [3]. Activitatea 
profesorului psiholog are în şcoala specială un rol foarte important. Profesorul 
psiholog evaluează copii care intra în şcoala specială, apoi îi îndreaptă cu un 
dosar completat cu date despre elev la Comisia locală, ce decide la ce clasă sau 
nivel e necesar de a încadra elevul. 

În cadrul şcolii Herderscheeschool cabinetul psihologic este dotat cu tes-
te psihologice etalonate pe populaţia olandeză. Comitetul Olandez de Teste 
şi Testare al Asociaţiei Psihologilor din Olanda a elaborat sistemul de evaluare 
a calităţii testelor şi este responsabil de acest domeniu, ce activează conform 
standardelor europene [7, p.3]. 
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Psihologul colaborează cu medicul, logopedul, asistentul social, profesorul 
de la clasă, pentru a cunoaşte cât mai bine elevul. Evaluarea reprezintă în acest 
context o etapă importantă a activităţii de orientare şcolară, prin care se încearcă 
o punere de acord a profilului aptitudinal, a aspiraţiilor copilului cu acel segment 
al universului profesiunilor în care el poate avea cel mai mari şanse de succes. 
Profesorul psiholog (psihodiagnostician) urmăreşte optimizarea procesului in-
structiv-educativ în dublu sens, evaluând disponibilităţile copilului de a se adap-
ta la sarcinile şcolare şi depistând gradul de adaptare a condiţiilor de instruire 
la caracteristicile elevilor [3]. Atribuţiile psihologului implică alegerea celor mai 
adecvate mijloace de educare şi instruire, precum şi a unor mijloace de bilanţ şi 
de stimulare a dezvoltării capacităţilor şi talentelor, a activităţilor creative. 

Psihologul activează şi în cadrul LUC STEVENS SCHOOL – o şcoală cu învă-
ţământ special, ce cuprinde elevi cu vârste de la 12 ani, cu IQ între 50-80. Nivelul 
IQ al elevilor din această şcoală este mai mare decât în Herderscheeschool. Elevii 
şcolarizaţi aici beneficiază de serviciul unor cadre didactice competente în edu-
caţia copiilor cu nevoi speciale: psihopedagogi, logopezi, fizioterapeuţi, psiho-
logi, asistenţi sociali [Apud 3]. Este semnificativă colaborarea permanentă a spe-
cialiştilor între ei, cu managerul instituţiei, dar şi între instituţie, elevi şi tutori. 

STIP VSO UTRECHT – desfăşoară activităţi de profesionalizare ale elevilor 
cu CES, activităţi prin care se urmăreşte pregătirea pentru viaţa de adult, com-
pensarea dizabilităţilor acestora prin stimularea şi fructificarea potenţialului, 
dar şi detensionare şi relaxare [3].

Remarcăm aportul notabil a psihologilor olandezi Ad Verheul şi Jan Hul-
segge, care în anii 70 au conceput camera de stimulare senzorială [1, p. 63], 
numită şi terapia Snoezelen. Psihologul olandez Ad Verheul, în timp ce lucra 
într-un Centru de zi (Hartenberg, în Ede, Olanda) pentru persoane cu dizabili-
tăţi, a experimentat reacţiile lor faţă de mediul în care trăiau. El a început sa uti-
lizeze mirosul, muzica, atingerile şi gusturile, creându-se astfel medii relaxante 
şi active. Ca rezultat al descoperirilor sale, a apărut şi s-a dezvoltat conceptul de 
cameră multisenzorială. Mai apoi, împreună cu colegul său Jan Hulsegge, au 
elaborat terapia Snoezelen, care a fost implementată ulterior în Centre psiho-
logice [Apud 2, p. 7]. Terapia descrisă mai sus, elaborată de psihologii olandezi 
este utilizată în prezent cu succes în activitatea psihologilor din alte state: Ro-
mânia, Germania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie, SUA, Canada etc. 

În concluzie, intenționăm să reliefăm următoarele. Activitatea specialis-
tului psiholog este valoroasă în cadrul sistemului educaţional din Olanda, or şi 
a altor state din Europa. În activitatea sa, psihologul menţine o poziţie activă, 
de colaborare atât cu administraţia şcolii, cît şi cu cadrele didactice, parinţii, 
tutorii, or şi cu medicul, asistentul social, logopedul, reprezentanţii altor insti-
tuţii, ce îşi au aportul în asigurarea bunăstării psihologice, sănătăţii mintale şi 
dezvoltarea personalităţii elevilor. În Olanda, la fel ca şi în alte ţări, psiholo-
gul activează cu elevii la diverse trepte de instruire şi în varii tipuri de instituţii 
educaţionale, cît şi în şcoli cu educaţie specială. Problema stresului la locul de 
muncă, incertitudinii rolului profesional, problema angajării în cîmpul mun-
cii, dar şi multiple provocări societale şi problemele ce ţin de schimbările din 
sistemul educaţional, constituie dificultăţi majore ale psihologilor olandezi, 
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cât şi a celor din spaţiul educaţional european. Experienţele profesionale pro-
movate de serviciul psihologic olandez sunt apreciate, preluate, valorificate şi 
implementate în activitatea psihologilor din alte state. Politicile şi practicile 
de asistenţă psihologică din domeniul educaţional din Olanda sunt mult mai 
avansate, decât serviciile psihologice autohtone şi reprezintă surse relevante în 
asigurarea calităţii şi eficientizarea serviciilor de asistenţă psihologică şcolară 
din Republica Moldova.
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Abstract: Psychological interventions with groups of children, adolescents and 
adults have become more and more practiced in the last 100 years, both in schools 
and hospitals, as well as in residential centers, therapeutic communities and indi-
vidual psychology offices. Although this type of intervention has many similarities, 
it also has many elements that differentiate one group from another group, by age, 
gender, purpose, methods used etc. Given these differences, the purpose of this ar-
ticle is to identify and analyze the particularities of group therapy with adolescent 
substance users by researching the literature and correlating it with the author’s 
experience in working with groups of adolescents.

Concepte utilizate
În timp ce unii specialişti separă consilierea de grup de alte intervenţii 

psihologice şi o definesc drept „un ansamblu de modalităţi, metode, tehnici şi 
proceduri de intervenţie psihologică şi educaţională menite să provoace modifi-
cări ale cogniţiilor şi atitudinilor membrilor grupului şi care se concretizează în 
schimbarea comportamentală adaptativă” [6], iar Asociaţia Americană de Psiho-
terapie de Grup defineşte psihoterapia de grup ca „o formă specială de terapie în 
care un număr mic de oameni se întâlnesc sub îndrumarea unui terapeut pregătit 
profesional pentru a se ajuta pe sine şi unii pe alţii” [11], Asociaţia Britanică de 
Consiliere şi Psihoterapie oferă o abordare integrativă pentru cele două tipuri de 
intervenţii psihologice, prin faptul că utilizează cuvântul „terapie” pentru toate 
terapiile care presupun comunicarea, cum ar fi consilierea, psihoterapia şi coa-
chingul şi foloseşte cuvântul „terapeut” pentru a include atât calitatea de „consi-
lier”, cât şi de „psihoterapeut” [3], ceea ce face şi legislaţia românească din dome-
niul asistenţei consumatorilor de droguri: „Consiliere şi psihoterapie = ansamblu 
de metode şi tehnici specifice destinate să faciliteze schimbări ale comportamen-
tului, eliminarea dependenţei psihice şi dezvoltarea unor abilităţi personale care 
să permită integrarea socială a consumatorului”, iar prin consumator de droguri 
se înţelege „atât consumatorul, cât şi consumatorul dependent” [8].

Caracteristici biopsihosociale ale adolescenţilor consumatori  
de droguri 
Adolescenţa este perioada situată între pubertate şi viaţa de adult şi pe care 

unii specialişti o încadrează între 11 şi 21 de ani, iar alţii o limitează între 13 şi 
19 ani. Perioada între 11 şi 13 ani este denumită preadolescenţă, iar perioada 
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între 19 şi 21 de ani este menţionată ca postadolescenţă. „Indiferent de perioada 
de vârstă, adolescenţa este o perioadă de schimbare, excitare şi pasiune; este de 
asemenea, un moment de tulburări, haos şi comportamente cu risc ridicat” [7], 
cum este şi consumul de substanţe cu efecte psihoactive (alcool, canabis, coca-
ină, heroină, halucinogene etc.). În legătură cu adolescenţii pot fi menţionate 
următoarele aspecte:

• În plan biologic: au loc o serie întreagă de schimbări într-un ritm ac-
centuat, în ceea ce priveşte funcţionarea glandelor endocrine şi sexua-
le, formarea conexiunilor nervoase de la nivelul creierului şi creşterea 
în înălţime şi în greutate. Este de remarcat faptul că există un număr 
redus de adolescenţi care au fost diagnosticaţi fie cu o boală somatică 
(ex.: cancer) fie cu o boală mintală (ex.: ADHD), pentru care urmează 
un tratament medical, care produce unele efecte adverse secundare 
(ex. tulburări de somn, lipsa poftei de mâncare, scăderea în greutate, 
depresie etc.) şi care îi determină pe aceştia să consume ocazional ca-
nabis sau alte tipuri de substanţe.

• În plan psihologic: Se restructurează şi formează procesele cognitive; 
Creşte capacitatea de analiză, critică şi sinteză; Imaginaţia, creativita-
tea şi memoria îşi continuă dezvoltarea; Stilul de ataşament deprins 
până la această vârstă cunoaşte o redirecţionare, şi anume dinspre re-
laţia cu membrii familiei către grupul de egali; În legătură cu trăsătu-
rile de personalitate, se observă că nevrotismul (anxietatea, impulsivi-
tatea, depresia, vulnerabilitatea la stres), introversia, psihotismul sunt 
accentuate în cazul majorităţii şi chiar ridicate în ceea ce îi priveşte pe 
unii dintre ei, iar agreabilitatea şi conştiinciozitatea sunt la un nivel 
redus. Nevoile lor psihologice de bază (autodeterminare, competenţă, 
relaţionare) sunt în plin proces de a fi satisfăcute; Au un stil de gândire 
nefuncţional, care le facilitează frecvent experimentarea unor emoţii 
negative şi dificultăţi în funcţionarea socială; Prezintă unele elemente 
antisociale, narcisice, histrionice, borderline sau din cadrul altor tipuri 
de tulburări mintale; În special canabisul afectează atenţia distribu-
tivă şi atenţia concentrată, memoria de scurtă durată, luarea decizii-
lor, performanţa psihomotorie. Experimentează mai frecvent şi intens 
stări de anxietate şi depresie [5]. 

• În plan social: Petrec mai mult timp cu alţi adolescenţi de vârsta lor; 
Sunt preocupaţi mai mult de imaginea lor socială; Sunt uşor de influ-
enţat de către grupul de prieteni; Unii din ei sunt sub presiunea pă-
rinţilor ori a cadrelor didactice pentru a obţine note cât mai mari la 
examenele care vor urma. Au relaţii disfuncţionale atât cu membrii 
familiei, cât şi cu alte persoane cu care intră în contact; au un compor-
tament antisocial în societate, încălcând frecvent regulile de conduită; 
Performanţă scăzută în plan educaţional; Au probleme cu instituţiile 
de aplicare a legii; Frecventează grupuri de persoane şi locuri cu risc 
ridicat criminogen; Consumul de canabis este văzut ilegal de societate 
şi se feresc să recunoască faptul că ei consumă sau că întâmpină unele 
probleme din cauza consumului de droguri.
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Terapia de grup cu adolescenţi 
În SUA, începutul terapiei de grup este atribuit medicului internist Joseph 

H. Pratt din Boston, care în anul 1905 a coordonat un grup de pacienţi cu tu-
berculoză de la Spitalul General Massachusetts pentru a le ameliora suferinţa 
cauzată de problemele fizice şi psihologice comune [1]. Deşi utiliza termenul 
„clasă”, în loc de cel de „grup”, lucrarea dr. Pratt – „Controlul gândirii claselor”, 
este o „încercare timpurie de a oferi o explicaţie despre cum proprietăţile unice 
ale grupului, nu pur şi simplu tratamentul medical tradiţional al medicului şi 
pacientului individual, ar putea avea de fapt proprietăţi vindecătoare” [2]. 

În Europa, cu toate că este dificil să se atribuie cuiva titlul de fondator al 
terapiei de grup, merită amintiţi „Sigmund Freud, şi întâlnirile sale din serile de 
Miercuri din Viena, Alfred Adler, […], sau Jacob Moreno, al cărui întreg volum 
de muncă promovează dinamica interpersonală, sau poate Samuel R. Slavson, 
considerat de mulţi drept tatăl psihoterapiei de grup moderne” [2], dar şi iniţi-
atorul terapiei de grup pentru copii în anii 1930 [10]. Astfel, în rândul fonda-
torilor terapiei de grup cu copiii, mai sunt de amintit Loretta Bender, care a 
început să lucreze cu grupuri de copii internaţi la Spitalul Bellevue din New 
York şi a fost o pionieră în utilizarea planificată a expresiei cathartice a copiilor 
în grupuri, Virginia Axline care a iniţiat un model al terapiei de grup prin joc şi 
Betty Gabriel (colaboratoare al lui Slavson), care a fost prima americană care a 
utilizat grupuri de discuţii cu adolescenţii. 

De-a lungul timpului au apărut şi s-au dezvoltat diverse forme de interven-
ţii psihologice de grup, care au contribuit atât la creşterea încrederii în eficienţa 
acestei terapii, cât şi la înţelegerea avantajelor terapiei de grup, dintre care pot 
fi menţionate următoarele:

 Părinţii au o mai mare încredere în a le da copiilor lor voie să participe 
la terapia de grup.

 Mai mulţi adolescenţi pot beneficia de terapie în acelaşi interval de timp.
 Adolescenţii sunt dornici să participe atunci când şi alţi cunoscuţi de-

ai lor vor participa,
 Participantul recreează dificultăţile sale caracteristice în grup şi inter-

acţiunile din interiorul grupului relevă rapid tiparele problematice de 
comportament.

 Conceptul „holul oglinzilor” se referă la capacitatea grupului de a con-
frunta pe o persoană cu un stil de a gândi sau un comportament pe 
care în altă situaţie îi era dificil să-l recunoască.

 Membrii unui grup au mai multe şanse să accepte un feedback despre 
comportamentul lor dacă provine de la mai mulţi observatori.

 Mai mulţi susţinători care empatizează cu problema pacientului pot 
face confruntarea mult mai tolerabilă şi gestionarea emoţiilor negative 
mult mai mult posibilă.

 Revelarea secretelor ruşinoase (ex. abuz fizic, emoţional şi/sau sexu-
al) sau stigmatizante (consumul de droguri) de către societate, poate 
duce la o eliberare interioară.
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 Interacţiunile de grup atrag răspunsuri şi discuţii acceptabile din 
punct de vedere social.

 Grupul oferă participanţilor modele alternative de comportament.
 Membrii grupului învaţă unii de la alţii multiple moduri de a soluţiona 

o problemă. 
 Terapia de grup este adesea experimentată ca fiind mai puţin regresivă 

decât terapia individuală.
În ceea ce privesc dezavantajele sau limitele, ies în evidenţă următoarele:

 Participanţii primesc mai puţin timp şi atenţie exclusive decât în tera-
pia individuală.

 Grupurile pot crea un sentiment de „pierdut în mulţime” şi de a nu fi 
apreciaţi pentru unicitate

 Confidenţialitatea are limite. Liderul grupului nu poate garanta men-
ţinerea de către membrii grupului a confidenţialităţii.

 Finalul este mai complicat (mai puţin flexibil) decât în terapia indivi-
duală.

În funcţie de scopurile tratamentului, grupurile pot fi [12]: 

1) grup de suport pentru a-i ajuta pe membri să se adapteze la evenimen-
tele stresante de viaţă şi să-şi revitalizeze abilităţile existente de co-
ping; 

2) grup de (psiho)educaţie pentru a-i educa prin prezentări, discuţii şi ex-
perienţă;

3) grup de creştere pentru ca membrii să-şi dezvolte potenţialul, conşti-
entizarea şi insight-ul;

4) grup de terapie pentru a schimba comportamentul, a corecta, a reabi-
lita, a adapta şi a rezolva probleme prin intervenţiile de schimbare a 
comportamentului; 

5) grup de socializare pentru a creşte abilităţile de comunicare şi sociale, 
pentru a îmbunătăţi relaţiile interpersonale prin programe de activi-
tăţi, exerciţii structurate şi jocuri de rol; 

6) grup de auto-ajutor (self-help) pentru a-i ajuta pe membri să-şi rezolve 
propriile lor probleme. 

În cadrul practicii, sunt nenumărate variaţii ale tipurilor de grupuri menţi-
onate. De exemplu, un grup al părinţilor adolescenţilor consumatori de canabis 
poate să funcţioneze ca un grup de psihoeducaţie şi creştere, iar un grup pentru 
narcotic poate să funcţioneze pentru realizarea mai multor scopuri, fie succe-
siv, fie simultan. Totodată, intervenţiile de grup pot fi diferenţiate şi în funcţie 
de substanţa consumată (canabis, alcool, heroină, cocaină etc.), de categoria 
participanţilor (elevi, părinţi ai consumatorilor), sau de metodele/tehnicile uti-
lizate: cognitive-comportamentale, mindfulness, interviu motivaţional, sche-
me cognitive, psihanaliză etc.

Dimensiunea optimă pentru asigurarea unei bune funcţionări a grupului şi 
atingerea obiectivelor stabilite, este de dorit să cuprindă între 6 şi 9 participanţi 
[9], un terapeut şi un coterapeut care să contribuie la organizarea exerciţiilor şi 
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a jocurilor de rol, moderarea anumitor discuţii tematice şi înlocuirea terapeu-
tului atunci când acesta nu poate participa şi astfel să se asigure continuitatea 
intervenţiilor psihologice pentru membrii grupului.

Detalii de organizare: sesiunile să se desfăşoare într-o încăpere spaţioasă 
şi luminoasă; să nu existe zgomot exterior care să perturbe organizarea terapiei 
de grup; să fie gata pregătite şi la îndemână materialele de suport pentru reali-
zarea temelor, exerciţiilor şi jocurilor de rol.

Componenţa grupului: adolescenţi din aceeaşi grupă de vârstă, cu proble-
me aproximativ similare şi care au consumat aceeaşi substanţă.

Structura unei sesiuni: Fiecare şedinţă de terapie de grup are următoarea 
structură:

 Început – primele 5-10 minute (introducere, menţionarea regulilor, 
prezentarea agendei sau alcătuirea agendei împreună cu grupul, con-
form metodei interviului motivaţional);

 Conţinut – 45-50 de minute (fiecărei persoane îi este acordat timp să 
vorbească, formularea fiecărei probleme – analiza incidentelor recen-
te, identificarea unor comportamente sănătoase)

 Încheiere – ultimele 10 minute (sumarizarea discuţiilor, oferirea şi pri-
mirea de feedback, prezentarea unei eventuale teme/exerciţiu pentru 
acasă). 

Durata şi frecvenţa: la majoritatea grupurilor, indiferent de scopul pe care 
îl au, este recomandat ca o sesiune să dureze 60-90 de minute pentru a oferi 
fiecărui participant posibilitatea de a se implica în dinamica grupului, de a-şi 
exprima gândurile şi emoţiile personale şi a primi/oferi feedback membrilor 
grupului, să aibă loc o dată pe săptămână şi să includă aproximativ 12 sesiuni.

Recrutarea membrilor grupului este de dorit să se realizeze în urma unui 
interviu semistructurat cu potenţialii participanţi, pentru a se identifica istoricul 
de consum, substanţele consumate, nivelul de relaţionare interpersonală şi de 
ataşament, severitatea dependenţei de substanţe şi/sau a simptomelor cores-
punzătoare altor tulburări mintale, nevoile psihologice actuale, tipul de motiva-
ţie şi motivele personale pentru a participa la şedinţele de consiliere psihologică 
de grup. De regulă, persoanele care nu se potrivesc cu intervenţia de grup au ur-
mătoarele caracteristici: Refuză să participe; Nu pot onora acordurile făcute faţă 
de alte persoane, inclusiv păstrarea informaţiilor private şi confidenţiale; Îi crea-
ză terapeutului un sentiment puternic de disconfort; Au înclinaţie să abandone-
ze sau să încalce în mod continuu regulile grupului; Sunt într-o criză a vieţii; Nu-
şi pot controla impulsurile; Experimentează un disconfort interior sever atunci 
când sunt într-un grup [4]; Au creierul afectat; Au o fragilitate psihologică; Nu au 
abilitatea de a beneficia de pe urma terapiei de grup şi au nevoie de intimitatea 
unei relaţii terapeutice; cei ce neagă bazele psihologice ale dificultăţilor lor [9].

Totodată, în situaţia în care se formează un grup cu adolescenţi care nu 
mai consumă canabis şi vor să menţină abstinenţa, atunci este de dorit ca per-
soanele care în continuare consumă şi nu vor să renunţe la fumatul canabisu-
lui, să fie consiliate individual sau direcţionate către un grup cu alte scopuri 
decât cel al celor ce doresc să menţină abstinenţa. 
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În evoluţia sa, fiecare grup parcurge următoarele faze [13]: 1. Stabilirea re-
gulilor şi încheierea Contractului terapeutic, în care să fie precizate următoa-
rele aspecte: acordul părinţilor pentru a participa la şedinţele de consiliere de 
grup, modalitatea de interacţiune, frecvenţa şi durata şedinţelor, punctualitate 
şi prezenţă, utilizarea telefoanelor în timpul sesiunilor, realizarea eventualelor 
teme de acasă, păstrarea confidenţialităţii datelor; 2. Crearea identităţii de grup;  
3. Explorarea individuală; 4. Dezvoltarea intimităţii; 5. Explorarea reciprocităţii; 
6. Obţinerea autonomiei prin reorganizarea structurii de grup; 7. Dezvoltarea 
autonomiei grupului; 8. Independenţă şi transferul celor învăţate; 9. Încheierea 
terapiei şi ruperea grupului. 

Factorii terapeutici prezenţi în intervenţiile psihologice de grup sunt ur-
mătorii [1]: Acceptarea, Altruism, Catharsis, Coeziune, Contagiune, Familia de 
origine, Insight, Inspiraţie, Interacţiune, Interpretare, Învăţare, Testarea realită-
ţii, Descoperirea sinelui, Universalizare.

Concluzii
Terapia de grup oferă un bun raport cost-eficienţă în lucrul cu adolescenţii 

consumatori de droguri, care pe lângă tehnicile preluate din intervenţiile indi-
viduale se adaugă interacţiunea specifică a grupului care poate creşte posibili-
tatea de atingere a obiectivelor terapeutice. 

Având în vedere caracteristica generală de negare a problemei consumului 
de droguri, terapia de grup reduce rezistenţa la schimbare, contribuie la dez-
voltarea abilităţilor sociale şi facilitează identificarea şi gestionarea factorilor 
declanşatori stărilor emoţionale negative şi consumului de droguri, ceea ce 
conduce la obţinerea şi menţinerea abstinenţei.
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ASIGURAREA PSIHOLOGICĂ A ACTIVITĂŢII  
SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL
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IET, s. Sagaidac, r-nul Cimişlia

Abstract: Considering the psychological assurance of the general education system 
in the Republic of Moldova, arguing the need for the development of the education 
project is a key factor in the development of society.

Având în vedere asigurarea psihologică a sistemului de învăţământ general 
din Republica Moldova, argumentarea necesităţii derulării proiectului educa-
ţia este factor primordial în dezvoltarea societăţii.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ 
care permite aplicabilitatea cunoştinţelor, competenţelor dobândite în siste-
mul de învăţământ.
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Calitatea educaţiei a activităţii sistemului de învăţământ general are nevoie 
de cadre didactice care să se implice în cercetare şi învăţare, are nevoie de mun-
că în echipă, are nevoie de un management dinamic în care se desfăşoară într-o 
permanentă schimbare. Activitatea în sistemul de învăţământ general nu este 
un proces complicat. Mulţi specialişti în domeniul învăţământului vin, fiecare 
cu experienţe diferite, păreri, viziuni asupra lumii şi problemelor educaţionale.

Unul din obiectivele de bază a curriculumului şcolar este activismul înalt şi 
independenţă. Cu alte cuvinte – de intensificat activitatea cognitivă a elevilor. 
Care sunt căile de intensificare a activităţii cognitive a elevilor în procesul de 
învăţare [6, p. 60].

Psihologia şi pedagogia contemporană consideră utilizarea problemelor 
cognitive şi practice ca unul din factorii principali în dezvoltarea activităţii co-
gnitive a elevilor, care ajută la rezolvarea nu a tuturor problemelor, dar celor 
care cer lucru independent al gândirii, care contribuie la dezvoltarea gândirii 
creative. Şcoala trebuie să-i înveţe pe elevi a gândi, dar nu a însuşi cunoştinţele 
de-a gata.

Unii pedagogi consideră, că gândirea creativă independentă este prezentă 
numai la elevii claselor superioare: elevul de la început trebuie să însuşească 
cunoştinţele comunicate de învăţător sau din manual, iar apoi să manifeste 
gândirea creativă independentă. O astfel de presupunere a însuşirii gândirii 
creative de sine stătătoare este greşită. Ea porneşte de la înţelegerea incorectă a 
procesului de însuşire numai ca percepere pasivă şi învăţarea adevărului ştiin-
ţific comunicat de-a gata.

Însă procesul însuşirii cunoştinţelor poate avea loc şi în rezultatul căutării 
independente a căilor rezolvării problemei cognitive. Să rezolve probleme cog-
nitive simple [9, p. 60].

Strategia sistemului de învăţământ general urmăreşte îmbunătăţirea calita-
tivă a nivelului de educaţie absolut necesară în contextul unor schimbări com-
plexe la nivelul de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii, a societăţii 
multiculturale şi a globalizării. Educaţia de calitate presupune aplicarea modu-
lui de proiecte în care să fie implicaţi elevii, cadrele didactice de diferite speciali-
tăţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă şi comunitate.

Proiectul defineşte asigurarea psihologică a activităţii sistemului de învă-
ţământ general. Pentru aceasta sunt promovate condiţiile psihologice optime 
în desfăşurarea procesului de învăţământ general. Cercetarea propune analiza 
politicilor naţionale cu asigurarea psihologică în sistemul de învăţământ ge-
neral, stilul de conducere al pedagogului, realizarea activităţilor sistemului de 
învăţământ centrat pe copil şi educaţie de calitate.

Educaţia în dezvoltarea societăţii şi asigurare psihologică în instituţii de 
învăţământ general, nu este la un nivel înalt. Problemele legate de asigurare 
psihologică trebuie să fie cunoscute în detalii atât de educatori, profesori, cât 
şi de părinţi, toţi ei sunt responsabili în educaţia copilului de la naştere până la 
adolescenţă, chiar şi mai mult.

Instituţiile din sistemul de învăţământ pot contribui la asigurarea psiholo-
gică în educaţie pentru a avea o societate cu o capacitate de muncă avansată.
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Scopul proiectului: constă în formarea şi identificarea elaborării a educa-
ţiei de calitate, de a asigura activităţi psihologice în sistemul învăţământului 
general.

Obiectivele proiectului:
 Formarea principiilor şi valorilor în sistemul educaţiei;
 Formarea unui sistem de cunoaştere a activităţii de învăţământ general;
 Asigurarea activităţilor sistemului de învăţământ centrat pe copil şi 

educaţie de calitate;
 Identificarea şi stilul de conducere al pedagogului în învăţământul ge-

neral;
 Elaborarea recomandărilor sistemului de învăţământ general.

Educaţia reprezintă un proces bilateral orientat spre un scop bine orientat 
de formare şi autoformare a conştiinţei şi comportării sociale la personalitate. 
Această definiţie demonstrează relaţia dintre educaţie şi autoeducaţie. Conşti-
inţa, indiferent ce conţinut ar avea (morala, intelectuală, de muncă, estetică 
etc.), este constituită din următoarele componente: cunoştinţe, capacităţi şi 
deprinderi mintale adecvate, după natura lor, cunoştinţelor, capacităţi creati-
ve, opinii; convingeri, idealuri şi în general, întregul sistem de motive. Compa-
rarea, în linii generale, este constituită din următoarele componente: capacităţi 
şi deprinderi practice; obiceiuri şi tradiţii [1, p. 19].

Printre acţiunile prioritare a educaţiei în asigurarea psihologică sunt drep-
turi şi responsabilităţi:

1. Asigurarea dreptului la educaţie, prin promovarea programelor de in-
tervenţie timpurie, informarea părinţilor referitor la drepturile copiilor, pro-
movarea unei culturi care dobândesc abilităţi şi competenţe sociale, asigurarea 
respectării drepturilor copiilor în procesul de luare a deciziilor, eliminarea bari-
erelor în comunicare, atitudinale şi a celor fizice, cu care se confruntă copiii etc.

2. Respectarea dreptului la educaţie, prin crearea unui mediu centrat pe 
copil, stimulativ, sigur şi sănătos, diferenţierea şi individualizarea învăţării, apli-
carea metodologiilor de învăţare şi predare active, participatorii, centrate pe co-
pil, utilizarea creativă a tehnologiilor de asistenţă, formarea cadrelor didactice 
cu competenţe necesare pentru a preda în medii diferite de învăţare, organiza-
rea diferenţiată şi individualizată a învăţării, precum şi valorificarea potenţia-
lului şi punctelor forte ale fiecărui copil, evaluarea progresului fiecărui elev (în 
raport cu propriile rezultate anterioare), implicarea copiilor în diverse proiecte 
sau acţiuni de voluntariat, organizate la nivel de clasă şi/sau de instituţie.

Principiile generale ale educaţiei:
Principiile reprezintă normele cu valoarea strategică şi operaţională, care 

trebuie respectate în vederea asigurării eficienţei activităţilor proiectate la nive-
lul sistemului şi al procesului de învăţământ.

Educaţia se bazează pe următoarele principii:
– centrarea pe axiologia celui educat;
– corelarea /antrenarea optimă a aspectelor bio-psiho-fiziologice, eco-

logice, social-politice, cultural-spirituale ale educaţiei;
– unitatea vieţii sociale şi a educaţiei;
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– unitatea valorilor general-umane şi naţionale;
– educaţia etnoculturală/pluriculturală;
– caracterul anticipativ sau prospectiv al educaţiei(educaţia trebuie să 

anticipeze, să proiecteze axiologia socială şi cea individuală);
– umanizarea şi democratizarea vieţii sociale a celui educat;
– diferenţierea şi individualizarea procesului educaţional, dezvoltării 

individuale prin integrarea în comunitatea (asociaţiilor) umană sau 
principiul corelării intereselor individuale cu cele ale societăţii;

– creativitatea şi libertatea (stipulate de drepturile copilului şi ale omu-
lui); 

– unitatea educaţiei şi autoeducaţiei;
– satisfacerea necesităţilor biologice în concordanţă cu normele accep-

tate de convieţuirea socială;
– unitatea şi diversitatea acţiunilor educaţionale;
– valorizarea morală a celui educat în contextul axiologiei comunitare/

individuale;
– corelarea optimă a tuturor dimensiunilor educaţiei: spirituale, morale, 

intelectuale / cognitive, estetice, ecologice, tehnologice, fizice etc. [1, 
p. 25].

În sistemul educaţiei de învăţământ general se cunosc următoarele metode:
• Metode tradiţionale.
• Metode moderne.
• Metode generale.
• Metode de formare a competenţelor.
• Metode de formare individuală.
• Metode de învăţare în grup.
• Metode de învăţare prin descoperire.
• Metode practice.
• Metode de învăţare prin creaţie.
• Metode de comunicare şi asimilare.
• Metode de explorare.
• Metode bazate pe acţiunea practică [1, p. 62].
În baza acestor metode generale sunt expuse următoarele condiţii de eficienţă:
– Comunicarea orală a cunoştinţelor, cu plan;
– Adaptarea la experienţa, motivaţia elevilor;
– Corelarea cunoştinţelor;
– Argumentarea logică;
– Sublinierea ideilor noi;
– Solicitarea mai multor procese psihice;
– Învăţarea în ritm planificat;
– Formarea deprinderilor de luare a notiţelor raţional [1, p. 67].
Asigurarea activităţilor sistemului de învăţământ centrat pe copil şi educa-

ţie de calitate
Curriculumul este nucleul pentru toate şcolile de acelaşi tip şi pentru toţi 

elevii din aceste şcoli este menit să asigure standardul minim obligatoriu. De-
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ciziile vizavi de proiectarea curriculumului-nucleu invariat se iau la nivelul Mi-
nisterului Educaţiei şi Tineretului în baza politicilor educaţionale promovate 
de stat şi stipulate în acte normativ-legislative care vizează domeniul educaţiei. 
Această componentă obligatorie oferă o pregătire unitară pentru toţi copiii, asi-
gurând egalitatea şanselor de instruire, competenţe fundamentale necesare pen-
tru continuarea studiilor în treptele următoare de învăţământ şi pentru procesul 
de educaţie permanentă [4, p.121].

Implementarea abordării centrate pe copil este însoţită de multe acţiuni,-
care vin să sprijine răspunsul adecvat al sistemului educaţional la marea pro-
vocare a timpului – calitatea educaţiei. Calitatea este percepută ca un nivel sau 
un grad de excelenţă, valoare sau merit asociat unui anumit obiect, serviciu, 
produs, persoană. Educaţia de calitate trebuie să posede ansamblul caracte-
risticilor care determină capacitatea sistemului educaţional, a instituţiei de în-
văţământ, a profesorului, a procesului educaţional de a presta servicii de un 
astfel nivel, grad de excelenţă, valoare care să fie în concordanţă cu nevoile şi 
aşteptările beneficiarului. Pornind de la faptul că şcoala are în acelaşi timp mai 
mulţi beneficiari direcţi şi indirecţi – elevul, părinţii, angajatorul, societatea – 
este necesar să privim calitatea din toate perspectivele enumerate, deoarece 
punctele de vedere ale diferitelor grupuri implicate în învăţământ sau interesa-
te de rezultatele acestuia vor fi diferite [1, p. 118].

Stilul de conducere al pedagogului
Măiestria pedagogului se manifestă în activitatea profesională, cu toate că 

nu se reduce numai la aceasta. Ea se caracterizează printr-un nivel înalt de dez-
voltare a abilităţilor, deprinderilor speciale de muncă [1, p.252].

În practică, relaţiile pedagogului cu elevii nu întotdeauna sunt optimale, 
amicale, aceasta depinde în primul rând, de stilul de conducere al profesorului, 
de maniera exercitării funcţiilor sale. Există mai multe stiluri de conducere a co-
lectivului de elevi. Fiecare prezintă caracteristici specifice, le prezint doar trei:

Stilul autoritar. Elevilor li se permite să participe la discutarea probleme-
lor, chestiunilor colective, decizia întotdeauna fiind însă luată de profesor, fără 
a ţine cont de opiniile elevilor [2].

Stilul democratic. La practicarea acestui stil de conducere pedagogul se 
sprijină pe opiniile colectivului de elevi, stimulându-le independenţă. În acest 
caz, elevii discută problemele colectivului şi iau decizii în comun. Decizia de-
finitivă o formulează pentru toţi pedagogul, care manifestă toleranţă faţă de 
obiecţiile critice ale elevilor, se străduie să le înţeleagă [3].

Stilul de comunicare la distanţă. Esenţa acestui stil de comunicare constă 
în aceea, că în relaţiile pedagogului cu elevii se simte permanent existenţa unei 
distanţe, ceea ce limitează relaţiile. Un aşa pedagog poate avea o atitudine po-
zitivă faţă de copil, dar organizarea activităţilor în comun se apropie mai mult 
de stilul autoritar, ceea ce scade din gradul de creaţie al pedagogului. La prima 
vedere, se creează impresia că există o anumită ordine, însă acest stil deseori 
duce la nereuşită [8, p. 254].

Toate stilurile de conducere au influenţă asupra comunicării pedagogului 
cu elevii. În funcţie de stilurile de conducere, comunicare, pe care le preferă în 
relaţiile cu elevii [3].
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Concluziile privind asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi copiii. 
Elaborarea şi implementarea materialelor didactice, consolidarea capacităţilor 
resurselor umane în domeniul educaţiei centrate pe copil, stabilirea parteneri-
atelor eficiente în implementarea educaţiei. Pentru acesta sunt promovate con-
diţiile psihologice optime în desfăşurarea procesului de învăţământ general.
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Abstract: This article clarifies the frame of reference of non-formal education, 
some aspects of the development of non-formal education in order to form correct 
representations on it, to realize the importance of approaching non-formal edu-
cation in the context of development and modernization of contemporary society.

Educaţia nonformală cuprinde totalitatea acţiunilor organizate în mod sis-
tematic, dar în afara sistemului formal al educaţiei. Această formă de educaţie 
este considerată complementară cu educaţia formală sub raportul finalităţilor 
conţinutului şi a modalităţilor concrete de realizare.

Din punct de vedere etimologic, termenul de „nonformal” îşi are originea 
în latinescul „nonformalis”, preluat cu sensul „in afara unor forme special/ofi-
cial organizate pentru un anume gen de activitate”. Nonformal desemnează o 
realitate educaţională mai puţin formalizată dar întotdeauna cu efecte norma-
tiv-educative.

Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept „orice activita-
te educaţională intenţionată şi sistematică desfăşurată de obicei în afara şco-
lii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor 
speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării pro-
blemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (înserarea notării în 
catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)”.

Avantajele şi caracteristicile educaţiei nonformale sunt multiple: 
• centrată pe beneficiar şi nevoi reale de învăţare/formare, facilitând 

totodată şi identificarea acestora; 
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• adaptată comunităţii, grupului şi/sau individului, pentru că presupu-
ne o învăţare în ritm propriu; 

• are obiective clare de învăţare şi necesită un management eficient al 
resurselor; 

• presupune un proces de învăţare, proces care poate fi încadrat într-un 
curriculum, conduce la obţinerea de rezultate într-o perioadă deter-
minată de timp (de cele mai multe ori mai scurtă decât în cazul educa-
ţiei formale), conţinuturile putând fi uşor înnoite sau îmbunătăţite; 

• cadrul de învăţare poate fi extins, iar timpul şi spaţiul diversificate şi 
flexibilizate;

• metodele de învăţare sunt active, interactive şi diversificate;
• prin adoptarea educaţiei nonformale, beneficiarii vor acumula noi cu-

noştinţe, abilităţi şi atitudini; 
• indivizii\grupurile care o practica se dezvoltă în primul rând din punct 

de vedere personal; 
• permite valorificarea experienţei anterioare şi învăţare prin experienţa; 
• competenţele dobândite pot fi recunoscute; 
• beneficiarii au ocazia să reflecteze asupra celor învăţate; 
• aduce o schimbare în bine la nivelul participantului şi comunităţii. 
Educaţia nonformală are multe avantaje, atât pentru cei care o practica, 

cât şi pentru cei care beneficiază de obiectivele de învăţare ale fiecărei metode 
în parte. 

Educaţia nonformală este realizată de toţi cei care reuşesc să identifice ne-
voile unui grup ţintă şi să realizeze nişte activităţi prin care să atingă aceste 
nevoi. Totodată, se va urmări ca prin participarea la acestea, beneficiarii să-şi 
dezvolte anumite atitudini, aptitudini şi cunoştinţe pe care să le folosească atât 
în viaţa personală cât şi în cea profesională. 

Lista instituţiilor care pot realiza activităţi în context nonformal este lungă 
şi diversificată: 

• organizaţii neguvernamentale (indiferent de profil);
• organizaţii guvernamentale; 
• unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi superior; 
• centre de educaţie şi formare profesională; 
• angajatori (firme etc.); 
• centre de îngrijire şi protecţie a copilului; 
• palate şi cluburi ale elevilor;
• instituţii precum: muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, cinema-

tografe, case de cultură; 
• asociaţii profesionale, sindicate;
• biserica etc. 
Activităţile de educaţie nonformală sunt întreprinse şi coordonate de 

persoane-resursă cu diferite roluri: formator, facilitator, consilier, animator, 
oameni care iniţiază proiecte proprii sau în parteneriat cu instituţiile şi orga-
nizaţiile de mai sus. Iniţiative care se bazează pe educaţia nonformală pot fi 
întreprinse şi duse la bun sfârşit şi de către grupurile informale. De exemplu, 
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în România, cei mai importanţi furnizori de programe şi proiecte de educaţie 
nonformală sunt organizaţiile neguvernamentale, care prin scopul lor şi acti-
vităţile organizate reuşesc să reunească cel mai mare număr de persoane care 
împărtăşesc pasiunea pentru acest tip de educaţie. Urmându-le exemplul, din 
ce în ce mai multe şcoli şi organizaţii care provin din medii diferite încep să 
apeleze la acest tip de învăţare. Beneficiarii acestor activităţi (cei pentru care 
se realizează proiectele), pot fi oameni de toate vârstele şi din toate categoriile 
socio-profesionale, care vor să se dezvolte din punct de vedere personal, să-şi 
dezvolte anumite competenţe, atitudini şi aptitudini intr-un mod plăcut şi în 
afara matricei educaţiei formale. Ei pot avea diferite statuturi sociale (elevi, stu-
denţi, voluntari, angajaţi etc.) şi pot participa la activităţi nonformale în cadrul 
a diferite proiecte desfăşurate de instituţia în care activează (ONG, universitate, 
şcoală, grădiniţă etc.), cat şi în timpul liber.

Educaţia nonformală se deosebeşte prin:
− este variată şi flexibilă, opţională şi facultativă;
− diferenţiază conţinutul, metodele şi instrumentele de lucru în funcţie 

de interesele şi capacităţile participanţilor;
− valorifică întreaga experienţă de învăţare a participanţilor. 
Aceste tipuri de activităţi se realizează în mediul socio-cultural ca mijloace 

de divertisment, petrecere a timpului în mod constructiv sau de odihnă acti-
vă. Sunt destinate tuturor categoriilor de vârstă: atât copiilor (pedagogie), cât şi 
adulţilor (andragogie).

Utilizarea educaţiei nonformale se centrează pe procesul de învăţare nu pe 
cel de predare, solicitând în mod diferenţiat participanţii. Educaţia nonformală 
dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le partici-
panţilor activităţi diverse şi atractive, în funcţie de interesele acestora, de apti-
tudinile speciale şi de aspiraţiile lor, contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea cultu-
rii generale şi de specialitate a participanţilor, oferind activităţi de completare a 
studiilor. Totodată, asigură o rapidă actualizare a informaţiilor din diferite do-
menii fiind interesată să menţină interesul publicului larg, oferind alternative 
flexibile tuturor categoriilor de vârstă şi pregătirii profesionale, punând accen-
tul pe aplicabilitatea imediată a cunoştinţelor şi nu memorarea lor. Antrenează 
noile tehnologii comunicaţionale, ţinând cont de progresul societăţii, răspunde 
cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente.

Viziunea europeană asupra învăţământului nonformal este în dezvoltare 
permanentă. Interesul instituţiilor europene pe tema educaţiei a rezultat indi-
rect din anumite puncte de plecare sociologice şi economice, dar şi din anumi-
te valori ale Europei moderne.

Vizualizând multe din documentele importante, rapoarte de la întâlniri, 
seturi de recomandări ale unor departamente importante ale Consiliului Euro-
pei observăm că implică deseori concepte precum:

• economia modernă bazată pe cunoaştere (Knowledge-Based Economy);
• societatea modernă multiculturală (Multicultural Society);
• promovarea egalităţii şi tendinţa spre integrarea socială a tuturor părţi-

lor societăţii – incluziunea socială (Social Equality and Social Inclusion);
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• educaţie care constă în învăţarea pe tot parcursul vieţii (Lifelong Lear-
ning Process).

Cu alte cuvinte, Europa se confruntă cu provocările epocii moderne, care 
constau în schimbarea conceptului economic, dar şi în schimbarea componen-
ţei societăţii, care acum este multietnică în multe ţări ale Europei. Ca o con-
secinţă inevitabilă a acestor schimbări, se ajunge la schimbarea conceptului 
de educaţie, care se transformă într-unul modern ce presupune „învăţarea pe 
tot parcursul vieţii”. Europa îşi exprimă convingerea că educaţia formală nu 
mai este capabilă să dea răspunsuri la aceste provocări folosind exclusiv forţele 
şi valorile proprii, ci are nevoie de „o fortificare în sensul practicării educaţiei 
nonformale” (Raportul Comitetului de Cultură şi Educaţie din cadrul Consiliu-
lui Europei, anul 1999).

Conceptul modern de educaţie priveşte educaţia ca „Lifelong Process”, 
adică un proces de învăţare care se desfăşoară pe tot parcursul vieţii, spre de-
osebire de conceptul tradiţional, în cadrul căruia educaţia se dobândeşte în cea 
mai mare parte în timpul şcolarizării formale.

În societatea modernă sunt necesare abilităţi noi, cunoştinţe suplimenta-
re, un proces simultan de promovare a valorilor, precum egalitatea socială, ac-
cesul la educaţie pentru toţi şi participarea activă la viaţa democratică.

În acest context, este asigurat spaţiul pentru apariţia educaţiei nonformale 
şi informale.

„Educaţia formală şi nonformală sunt complementare. Ele coexistă. Ele-
mentele uneia se pot regăsi în cealaltă” (raportul Grupului de lucru pentru Edu-
caţia nonformală, din cadrul Consiliului Europei, anul 2001).

Complementaritatea – cuvântul-cheie care marchează poziţia europea-
nă dominantă privind relaţia dintre educaţia nonformală (mai departe în text 
ENF) şi formală (mai departe în text EF) şi care arată cât de multă importanţă se 
acordă astăzi educaţiei nonformale.

Aceasta este considerată în Europa ca fiind parte necesară a conceptului mo-
dern de educaţie, ca o completare esenţială şi de neînlocuit a educaţiei formale.

Direcţia pentru Tineret şi Sport din cadrul Consiliului Europei arată impor-
tanţa ENF prin câteva aspecte:

• În cadrul conceptului modern de educaţie (învăţarea pe tot parcursul 
vieţii), ENF este o completare importantă a educaţiei formale.

• Urmărind principiul şanselor egale, ENF are un rol important în oferi-
rea cunoştinţelor suplimentare pentru minorităţile dezavantajate care 
nu au posibilitatea să urmeze şcolarizarea formală. ENF se consideră 
aici a fi un fel de „a doua şansă la educaţie” (second chance school).

• ENF modifică şi completează cunoştinţele care sunt dobândite în ca-
drul sistemului de şcolarizare formală luând în considerare atât com-
ponenţa multiculturală a societăţii, specificul ţărilor aflate în tranziţie, 
cerinţele pieţei, cât şi necesitatea de dobândire a abilităţilor practice 
de viaţă pentru a face faţă provocărilor în contextul social mai amplu.

Odată cu observarea importanţei educaţiei nonformale, în Europa creşte 
interesul pentru problema recunoaşterii ENF. Mai precis, creşte tendinţa spre 
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un anumit grad de formalizare şi acreditare a acestei căi complementare de 
dobândire a cunoştinţelor.

Principalul motiv al acestei tendinţe de recunoaştere a ENF constă în ne-
cesitatea de a se asigura şi îmbunătăţi calitatea cunoştinţelor dobândite pe 
această cale, iar mai apoi în posibilitatea de a compara diferite tipuri de ENF 
(în diferite ţări, dar şi în diferite domenii de aplicare a acestui tip de educaţie).

În acest sens, preocuparea de bază a Grupului de lucru pentru Educaţia 
nonformală din cadrul Consiliului Europei este formarea standardelor şi a cri-
teriilor clare de calitate a ENF şi aceasta la nivel european – precizarea listei de 
cunoştinţe, abilităţi, competenţa trainerului (instructorului) în cadrul ENF, a 
criteriilor de evaluare a calităţii procesului de educaţie efectiv, adică a cunoş-
tinţelor care se dobândesc pe această cale.

Cartea albă este (White Paper On Youth, 2002), documentul-cheie al Co-
misiei Europene care analizează importanţa ENF pentru tineretul din Europa 
şi crearea politicilor pentru tineret, pe lângă sublinierea importanţei ENF, sub-
liniază şi o dilemă foarte importantă: cum să se facă legătura dintre necesitatea 
unui anumit grad de formalizare a cunoştinţelor care sunt oferite şi obţinute 
prin ENF şi caracterul nonformal al ENF în sine, care este caracterizat printr-o 
anumită spontaneitate. Această dilemă este foarte des tema dezbaterilor care 
au loc în cadrul instituţiilor europene importante.

Dacă pentru educaţia nonformală stabilim criterii de calitate clare şi cu-
prinzătoare şi prin acesta o acredităm, o recunoaştem ca parte importantă a 
educaţiei moderne, există pericolul ca aceasta să devină atât de asemănătoare 
cu cea formală, încât să-şi piardă specificul ei şi, în mod paradoxal, să-şi piardă 
valoarea!

Prin urmare, trebuie menţionat, că există propuneri ca această dilemă să 
se rezolve prin încorporarea anumitor elemente ale ENF în sistemul EF şi prin 
aceasta să se completeze şi să se consolideze EF.

Acest lucru îl putem observa şi în România, prin reforma educaţiei formale, 
care, printre altele, presupune utilizarea unor experienţe şi practici bune, care 
au pornit din sectorul ENF, cum sunt: introducerea noilor abordări în transmi-
terea cunoştinţelor, crearea corpurilor participative de învăţare, evidenţierea 
ideii de învăţare autoregulatorie.

Răsfoind mai departe documentele europene importante privind ENF, se 
poate observa încercarea de transformare a importanţei modului nonformal de 
educaţie în formularea mai concretă şi mai constructivă a anumitor seturi de 
recomandări pentru guvernele ţărilor membre ale Uniunii Europene. În docu-
mentele miniştrilor europeni de tineret, ale Comitetului European pentru Ti-
neret şi ale Comisiei Europene se accentuează importanţa recunoaşterii statu-
tului ENF în ţările membre ale Uniunii Europene. În unele părţi, accentul este 
pus mai mult pe promovarea valorilor (promovarea şanselor egale pentru toţi, 
a societăţii civile şi a drepturilor omului), iar în alte părţi pe importanţa stabilirii 
calităţii ENF la nivel european.

Când este vorba de tineret, Comisia Europeană în programele sale desti-
nate acestui grup-ţintă (YOUTH Program) îşi stabileşte scopul ca prin ENF să 
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se aibă în vedere necesităţile tinerilor, dar şi ale celor care lucrează cu ei, să li 
se acorde informaţiile necesare, anumite traininguri, cunoştinţe şi abilităţi do-
bândite prin educaţia nonformală.

Există şi iniţiative ca tinerii din întreagă Europă să stabilească legături între 
ei şi să devină mai puternici. Sunt cunoscute trei acţiuni în acest sens – Youth 
Exchanges, European Voluntary Service şi Youth Initiatives.

Comitetul Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei a dat şi anumite re-
comandări concrete ţărilor membre în legătură cu promovarea şi acreditarea 
ENF. Câteva dintre aceste recomandări, parţial explicate şi parafrazate sunt:

1. Având în vedere că ENF este astăzi o parte din procesul fundamental 
de promovare al învăţării pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Pro-
cess), se recomandă dezvoltarea unor standarde eficiente de recunoaş-
tere a ENF ca fiind partea esenţială a educaţiei generale – înainte de 
toate, se referă la calitatea însăşi a procesului educativ în cadrul ENF.

2. Se pune accent pe importanţa încurajării progresului ENF oferind in-
formaţii şi exemple de bună practică, metode şi realizări în educaţie 
ca şi formarea listei de abilităţi, experienţe şi cunoştinţe (ca rezultat al 
învăţării) asimilate prin ENF.

3. Se recomandă promovarea şanselor egale pentru toţi tinerii, cu referi-
re specială la grupurile sociale dezavantajate, prin crearea de condiţii 
egale de educaţie prin ENF, cu scopul ca aceşti oameni tineri să dez-
volte complet potenţialul pe care îl au şi să se micşoreze diferenţele 
sociale şi discriminarea socială.

4. Se recomandă încurajarea oamenilor tineri să contribuie la promovarea 
valorilor precum cetăţenia activă, drepturile omului, toleranţă, dreptate 
socială, dialogul între generaţii, pace şi înţelegere interculturală.

5. Prin activităţile ENF tinerii trebuie să fie încurajaţi să participe mai ac-
tiv în viaţa socială, mai ales în ţările care sunt în tranziţie.

6. Promovarea dialogului dintre participanţi, implicaţi în ENF şi EF şi în-
curajarea unei înţelegeri mai bune a diferitelor abordări în educaţie, în 
diferite ţări europene.

7. Asigurarea tuturor resurselor (atât celor umane, cât şi celor financiare) 
de care este nevoie ca ENF să devină un element important al politicii 
naţionale de tineret.

Educaţia nonformală se desfăşoară în afara instituţiilor şcolare, adică în 
spaţii aflate în relaţie de parteneriat cu şcoala. De fapt, acest tip de educaţie se 
referă la acele întruniri organizate în mod sistematic în afara sistemului formal 
pentru a răspunde unei mari varietăţi de cerinţe de învăţare. Profesorului ce 
adoptă o variantă nonformală i se solicită mai multă flexibilitate şi entuziasm, 
adaptabilitate în adoptarea stilurilor de conducere a activităţii, în funcţie de 
nevoile şi cerinţele elevului.

Conţinutul şi obiectivele sunt prevăzute în documente special elaborate ce 
prezintă o mare flexibilitate şi sunt diferite după vârstă, sex, categorii socio-pro-
fesionale, interesul elevilor, aptitudinile lor. Activităţile nonformale se desfă-
şoară într-un cadru relaxat, calm şi plăcut, de asemenea, profesorul ce practică 
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sau alege o astfel de activitate trebuie să dispună de mijloace reprezentative 
care să atragă subiecţii. Evaluarea unei activităţi nonformale este opţională.

Educaţia nonformală încurajează următoarele principii pedagogice:
• e centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare;
• subiecţii sunt solicitaţi diferit;
• curriculum e la alegere, flexibil şi variat;
• activităţile sunt diferite şi atractive (după interese, aptitudini, aspiraţii).
ENF în viziunea europeană este partea complementară şi de neînlocuit din 

cadrul întregului proces educaţional din ţările europene. În sens politic, cred 
că semnificaţia acestui fapt pentru ţara noastră nu trebuie accentuată în mod 
deosebit.

Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonfor-
male includ: competenţe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încre-
derea în sine, disciplina, responsabilitatea, capacităţi de planificare, coordonare 
şi organizare/competenţe de gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva 
probleme practice etc. Întrucât aceste competenţe au relevanţă crescută în dez-
voltarea personală a individului, contribuind deopotrivă la participarea activă 
în societate şi pe piaţa muncii, acestea sunt complementare celor achiziţionate 
prin educaţia formală. Metodele utilizate sunt foarte diferite de pedagogia uti-
lizată în educaţia formală. În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe 
învăţarea prin acţiune, învăţarea de la egali şi activitatea de voluntariat. Com-
petenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonformale includ: 
competenţe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, 
disciplina, responsabilitatea, capacităţi de planificare, coordonare şi organiza-
re/competenţe de gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva probleme 
practice etc. Întrucât aceste competenţe au relevanţă crescută în dezvoltarea 
personală a individului, contribuind deopotrivă la participarea activă în soci-
etate şi pe piaţa muncii, acestea sunt complementare celor achiziţionate prin 
educaţia formală. Metodele utilizate sunt foarte diferite de pedagogia utilizată 
în educaţia formală. În cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţa-
rea prin acţiune, învăţarea de la egali şi activitatea de voluntariat.

Astfel, putem menţiona importanţa din punct de vedere uman, şi anume 
că ENF este recunoscută ca un răspuns de calitate la diferite necesităţi ale omu-
lui modern. Aici se identifică noutatea şi energia acestei noi forţe a societăţii 
moderne.
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EVOLUŢIA FENOMENULUI EDUCAŢIEI NONFORMALE  
ŞI INFORMALE: ASPECTE TEORETICO-APLICATIVE
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Abstract: The terms non-formal and informal education have become extremely 
popular at the intersection of the twentieth and twenty-first centuries, being pro-
moted by the institutions of the European Union in the context of lifelong learning. 
The Union is increasingly opting to increase the level of education of its citizens, 
developing the skills needed both for employment and to become active citizens. 
At the same time, the political dimension intersects with the scientific and didactic 
one. This did not lead us to examine evolution as a concept and phenomenon.

Obiectivul acestui articol constă în studierea condiţiilor de apariţie, în pe-
rioada contemporană, a educaţiei nonformale şi informale şi a eventualelor 
tensiuni, concurenţe sau complementaritate cu forma instituţională de învă-
ţământ şcolar. 

Constatăm că majoritatea varietăţilor educaţiei informale şi nonformale 
se desfăşoară atât în cadrul, cât şi în afara unei instituţii publice, dar sunt vag 
reflectate într-un curriculum de învăţământ formal, constituind obiectul unor 
controversate discuţii, inclusiv prin afirmaţii de ameninţare şi destabilizare a 
formei instituţionale existente.

Termenul de „educaţie informală” este ambiguu în aspect semantic. La 
prima vedere, pare să solicite o definiţie negativă, datorită prefixului „In”: „edu-
caţie informală” se referă la ceea ce nu este formal, sau că nimic nu poate fi 
lipsit de formă, în special în educaţie. În plus, expresia „educaţie informală” se 
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opune explicit şi radical celei de „educaţie formală” şi, prin urmare, nu pare să 
poată menţine o relaţie cu aceasta.

În fine, în detrimentul acestui termen, se poate susţine că „educaţia infor-
mală” are o oarecare confuzie cu „educaţia nonformală”, a căror utilizare este 
uneori distinctă, alteori identică. De asemenea, o primă abordare lexicală pare 
a merge mai degrabă împotriva utilizării acestui termen. Cu toate acestea, este 
dificil să refuzi utilizarea în mod direct şi trebuie să explicăm de ce îl folosim.

O abordare complexă a celor trei termeni, a fost realizată în 2003 de către 
Helen Colley, Phil Hodkinson şi Janice Malcom în cadrul unui studiu pentru 
Learning & Skills Development Agency, demonstrând dificultatea unui consens 
atât lexical, cât şi conceptual. 

Termenul învăţare informală este utilizat în anii ’20 ai sec. XX de către 
Eduard Lindeman, într-un articol consacrat educaţiei adulţilor, definind-o ca 
pe „o aventură cooperativă de învăţare informală, neautoritară în care obiecti-
vul principal este de a descoperi şi dezvolta experienţa” [2]. Noţiunea de educa-
ţie nonformală a fost folosită pentru prima dată în cadrul UNESCO în 1947 de 
către profesioniştii dezvoltării internaţionale. 

În 1972, E. Faure în raportul A învăţa să fii, elaborat pentru UNESCO, in-
troduce expresia educaţie difuză13, definită ca „procesul permanent prin care 
fiecare individ adoptă atitudini şi valori, dobândeşte cunoştinţe prin experienţa 
de zi cu zi, datorită influenţei mediului şi acţiunilor tuturor instituţiilor socia-
le”, considerată primul nivel al educaţiei permanente. Al doilea nivel este cel 
al educaţiei „extraşcolare”, definită ca „totalitatea activităţilor educaţionale or-
ganizate destinate indivizilor, în funcţie de nevoile şi aspiraţiile lor”. Cel de-al 
treilea – „educaţia şcolară”, definită ca învăţarea într-o instituţie specializată şi 
fiind anterioară primelor două [4].

În 1971 raportul Consiliului Europei Educaţie continuă: fundament al unei 
politici educaţionale integrate articulează educaţia pe tot parcursul vieţii la trei 
cuvinte-cheie: egalizare, globalizare, participare. În acest raport semnat de Ber-
trand Schwartz, noţiunea de „globalizare” a procesului educaţional şi a motiva-
ţiei de învăţare a indivizilor este corelată cu procesul de dezvoltare (tehnologi-
că, ştiinţifică, socială etc.) 

Tot în anii ’70 apare trilogia „formal, nonformal, informal”. Datorită lucră-
rilor lui Philip Coombs, se constituie o bază de referinţă ştiinţifică a educaţiei 
informale, preluată de organizaţiile internaţionale în acordarea programele de 
ajutor în materie educaţională pentru ţările în curs de dezvoltare. Educaţia in-
formală s-a referit iniţial la alfabetizarea populaţiei fie parţial, fie totalmente 
lipsită de acces la învăţământul instituţional. Având un caracter pragmatic, ea 
a fost asociată cu cea tradiţională, cu elemente ancestrale, cultivate în familiile 
sau satele ţărilor din Lumea a treia sau în curs de dezvoltare.

Începând cu anii ’90, UNESCO a elaborat numeroase strategii ale educaţiei 
„formale”, „informale” şi „nonformale”, în contextul programelor de susţinere 
a ţărilor în curs de dezvoltare. Majoritatea practicelor pedagogice formale (de 
13 În anii ’80 se renunţă la expresia educaţie difuză în favoarea celei informale, deşi unii autori 

pledează pentru revenirea la ea din cauza prefixului IN, considerat a avea conotaţie negativă.



302

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

şcolarizare) au eşuat în ceea ce priveşte conţinutul şi metodele de învăţare (des-
tinate în primul rând copiilor din clasele primare), fie s-a constatat abandonul 
prematur masiv. 

În acest context, o variantă de alternativă a devenit cea a educaţiei non-
formale, axată pe crearea competenţelor elementare de scris şi citit. Din acel 
moment s-a stabilit că educaţia nonformală nu se contrapune celei formale, 
dar o completează. 

Deşi a fost lansată ca formă de învăţământ pentru ţările subdezvoltate, 
treptat diverse modele de educaţie nonformală încep a fi practicate şi în statele 
dezvoltate. Un prim câmp de aplicare a vizat culturile minoritare sau indigene, 
constituite ca urmare a proceselor migraţionale şi rezultate din necesitatea in-
tegrării atât a copiilor, cât şi adulţilor. De cele mai dese ori, aceştia nu vorbeau 
limba oficială, fiind necesară elaborarea unor forme alternative de educaţie. 
Din alt considerent, era important de cultivat competenţe de comunicare in-
terculturală pentru copii comunităţii gazdă. Cel de-al doilea câmp, vizează do-
meniul social-economic, referindu-se la formarea competenţelor profesionale 
atât pentru copii de vârstă preşcolară, şcolară14∗, cât şi adulţii în baza învăţării 
pe tot parcursul vieţii. 

La nivelul Comunităţii Europene, promotorul învăţării pe tot parcursul 
vieţii a fost Jacques Delors, schiţând patru sarcini majore:

• A permite fiecărui bărbat şi femeie să facă faţă schimbărilor, mai mult 
sau mai puţin previzibile, ce apar în viaţa profesională; 

• A lupta împotriva inegalităţii de şanse; 
• Crearea pentru sistemul educaţional naţional a unui mediu favorabil 

dezvoltării şi reformării; 
• Acordarea fiecărui bărbat şi fiecărei femeie a dreptului de aşi modela 

viaţa, adică să-şi ridice nivelul cultural, profesional, social. 
La finele anilor ’80 sintagma învăţare pe tot parcursul vieţii a fost substitu-

ită cu cea de educaţie pe tot parcursul vieţii. Aceasta a condus la extinderea do-
meniului, cuprinzând practicile de remedierea socială, dezvoltarea culturală, 
învăţarea la locul de muncă sau în viaţa de zi cu zi.15∗ 

La fel, Jacques Delors este cel care promovează conceptul în Cartea albă a 
UE (1993) „Creştere, competitivitate, ocuparea forţei de muncă: provocările şi 
căile de intrare în secolul XXI”. Învăţarea pe tot parcursul vieţii include:

– Achiziţionarea şi actualizarea tuturor tipurilor de abilităţi, interese, 
cunoştinţe şi calificări de la învăţământul preşcolar până după pen-
sionare. Promovează dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor care vor 
permite fiecărui cetăţean să se adapteze la societatea cunoaşterii şi să 
participe activ la toate sferele vieţii economice şi sociale, controlân-
du-şi astfel mai bine viitorul.

14 Adaptându-se noilor rigori, generate inclusiv și de procesul globalizării, instituțiile școlare 
practică tot mai frecvent metode nonformale de educație, în special la disciplinele socio-uma-
ne. Prin urmare, se produce apropierea formalului de informal. 

15 În perioada respectivă au existat multiple polemici referitor la utilizarea termenilor învăţământ 
şi educaţie. Finalmente, educaţia a fost definită ca orice situaţie care permite învăţarea. 
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– Promovarea tuturor formelor de învăţare, inclusiv: învăţarea formală, 
cum ar fi un curs universitar; învăţarea non-formală, cum ar fi abilită-
ţile vocaţionale dobândite la locul de muncă; şi învăţarea informală, 
cum ar fi învăţarea intergeneraţională, de exemplu atunci când părin-
ţii învaţă să folosească TIC de la copiii lor sau învaţă să cânte la un 
instrument cu prietenii. 

Până în anii ’90, educaţia şi învăţarea nonformală au comportat mai mult 
caracter politic decât ştiinţifice. Ea se impune pe scena europeană ca o temă 
majoră a învăţării pe tot parcursul vieţii la sfârşitul secolului al XX-lea, păstrân-
du-şi parţial nuanţa politică, deoarece este definită şi promovată de Comisia 
Europeană.

Potrivit lui Colley şi col., documentele UE reprezintă nişte acte politice şi 
nu analize academice. Scopul lor principal este direcţionarea politicilor şi prac-
ticilor în statele membre ale UE, oferind justificarea proiectelor şi iniţiativelor 
finanţate de UE în statele membre, a celor aflate în proces de aderare, precum şi 
ţările terţe. Ele sunt, în mod inevitabil, rezultatul unor activităţi politice, inclu-
siv negocieri şi compromisuri între statele membre [3].

Educaţia informală reiese din activităţile vieţii cotidiene prin interacţiunea 
individului cu alte persoane în mediul social, cultural, economic etc. Nu este 
nici organizată, nici structurată (în termeni de obiective, timp sau resurse). În-
văţarea informală este în mare parte neintenţionată din partea cursantului.

Educaţia nonformală (ENF) este integrată în activităţi planificate, ne fi-
ind desemnate în mod explicit ca activităţi de învăţare (în termeni de obiecti-
ve, timp sau resurse), dar care au un element important de învăţare. Învăţarea 
nonformală este intenţionată din partea cursantului. În linii mari, ea poate cu-
prinde trei domenii:

– educaţia „complementară” (paralelă cu şcoala şi adresându-se elevilor);
– educaţia „suplimentară” (pentru cei care şi-au întrerupt prematur studiile);
– educaţia de „substituţie” (pentru cei analfabeţi).
Potrivit multiplelor documente oficiale ale Consiliului Europei, Comisi-

ei Europene sau ONU, ENF constituie un cadru educaţional specific. Este un 
proces de învăţare voluntară a cursantului şi fiind centrat pe cursant. ENF se 
bazează atât pe învăţarea individuală, cât şi pe cea de grup, adaptată la nevoi-
le participanţilor şi oferind răspunsuri în baza acţiunii şi experienţei. Conform 
Rezoluţiei Consiliului şi reprezentanţilor guvernelor statelor membre, reuniţi 
în cadrul Consiliului, privind recunoaşterea valorii educaţiei şi formării non-
formale şi informale în rândurile tineretului european, educaţia nonformală şi 
informală îi poate încuraja pe tineri să capete cunoştinţe, abilităţi şi competenţe 
suplimentare şi poate contribui la dezvoltarea personală, incluziunea socială şi 
cetăţenia activă în rândurile acestora, îmbunătăţindu-le astfel perspectivele lor 
de ocupare a unui loc de muncă [8].

Competenţele dobândite reprezintă o combinaţie a trei elemente: cunoş-
tinţe, abilităţi şi atitudini. Chiar dacă nu se oferea o diplomă la finele unei în-
văţări nonformale, conform Strategiei de la Lisabona au început a fi puse în 
aplicare recunoaşterea şi validarea cunoştinţelor dobândite.
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Totodată, principiul stabilirii mecanismelor de recunoaştere a educaţiei 
nonformale nu este bine definit, deoarece se bazează în primul rând pe parti-
ciparea voluntară a fiecăruia, dar şi pe refuzul instituţiei de trasare a unor stan-
darde de evaluare care separă „elevii buni” de „elevii răi”. Dilema ENF constă în 
faptul că, pe de o parte, am dori să fie recunoscute şi valorizate competenţele, 
pe de altă parte, am dori să evităm descurajarea tinerilor conform unor stan-
darde formale.

Recunoaşterea se referă în primul rând la individ şi la realizările sale ca 
personalitate din cadrul unei societăţi, şi nu la individul format potrivit anu-
mitor convenţii, corespunzând unor standarde ce i-ar stabili un statut. Cu alte 
cuvinte, este necesar de stabilit modul în care ENF asigură formarea personală 
ca individ şi ca cetăţean şi numai apoi, de identificat cunoştinţele şi abilităţile 
interpersonale. 

Potrivit lui H.-J. Schild „obţinerea calificărilor în baza activităţilor de ti-
neret este importantă, nu doar pentru dezvoltarea capacităţii de angajare, dar 
pentru a încuraja viziunea asupra cetăţeniei, dezvoltării personale şi încrede-
rii în sine”. Recunoaşterea ENF trebuie să se bazeze pe identificarea abilităţi-
lor transversale, mobilizabile pe tot parcursul vieţii, cum ar fi capacitatea de 
a conduce o echipă, de a gestiona un proiect sau de a demonstra abilităţi de 
ascultare, luând în considerare opiniile altora într-un proces de comunicare in-
terpersonală [5].

Instrumentele de recunoaştere a educaţiei nonformale trebuie să satisfa-
că două criterii: să urmărească mai curând dobândirea competenţelor, decât a 
cunoştinţelor măsurabile; să se bazeze pe autoevaluare sau evaluarea colegială, 
menţinând astfel principiul egalităţii şi respingerea unei ierarhii prea pronun-
ţate între participanţi. 

Din această perspectivă, instrumentul numit „portofoliu” pare a fi cel mai 
potrivit pentru asigurarea procesului de evaluare a competenţelor dobândite în 
contextul educaţiei nonformale. Portofoliul este acel instrument care-i permite 
proprietarului trecerea în revistă a parcursului şi experienţelor sale. El permite 
compilarea şi analiza experienţelor, reflectate în competenţe. Portofoliul oferă 
suportul necesar de autoevaluare a propriului parcurs, oferind instrumente de 
analiză, cum ar fi tabele, repere de competenţe etc.

Această recunoaştere este fundamentată cu instrumente specifice, benefi-
ciind de sprijin instituţional european. Astfel, UE a iniţiat o reflecţie amplă cu 
privire la definirea unui cadru de referinţă al celor opt competenţe-cheie ale în-
văţării pe tot parcursul vieţii şi a creat, de asemenea, un model de CV, generali-
zat în Europass, unde un rol important îi revine combinaţiei de competenţe. De 
asemenea, sub egida UE au fost lansate şi alte programe, în special Youthpass, 
certificând participarea la Programul European de Voluntariat, prin descrierea 
activaţilor realizate conform celor opt competenţe-cheie: 

1. comunicarea în limba maternă: abilitatea de a exprima şi interpreta con-
cepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii, atât în formă orală, cât şi scrisă.

2. comunicarea într-o limbă străină: ca mai sus, dar include şi abilităţile 
de mediere (adică rezumarea, parafrazarea, interpretarea sau traduce-
rea) şi înţelegerea interculturală.
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3. competenţa matematică, ştiinţifică şi tehnologică: buna stăpânire 
a aritmeticii, o înţelegere a lumii naturale şi o abilitate de a pune în 
aplicare cunoştinţele şi tehnologia pentru a răspunde nevoilor umane 
percepute (precum medicina, transportul sau comunicarea).

4. competenţa digitală: utilizarea cu încredere şi în mod critic a tehnologi-
ei informaţiei şi comunicaţiilor pentru muncă, timp liber şi comunicare.

5. a învăţa să înveţi: abilitatea de gestionare eficientă a propriei învăţări, 
fie individual, fie în grupuri.

6. competenţe sociale şi civice: abilitatea de a participa într-un mod efi-
cient şi constructiv la viaţa socială şi de muncă şi de a se implica în 
mod activ şi democratic, mai ales în societăţile din ce în ce mai variate.

7. spirit de iniţiativă şi antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în prac-
tică prin creativitate, inovaţie şi asumarea de riscuri, precum şi abilita-
tea de a planifica şi gestiona proiecte.

8. sensibilizare şi exprimare culturală: abilitatea de a aprecia importanţa 
exprimării creative a ideilor, experienţelor şi emoţiilor într-o varietate de 
medii, precum muzica, literatura şi artele vizuale şi ale spectacolului [6].

CEDEFOP (Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale) a 
definit validarea studiilor obţinute în modul următor: „confirmarea de către o 
autoritate competentă a faptului că rezultatele (cunoştinţele, abilităţile şi / sau 
competenţele) dobândite de un individ într-un mediu formal, nonformal sau 
informal, au fost evaluate potrivit unor criterii predefinite, respectând exigen-
ţele şi normele de validare. Validarea conduce în general la certificare.” O astfel 
de definiţie subliniază faptul că problema validării nu se aplică doar rezultate-
lor învăţării realizate în contexte nonformale sau informale, dar pentru toate 
tipurile de învăţare [7].

În concluziile sale din 2004, Consiliul Educaţiei a evidenţiat două etape 
ale validării rezultatelor învăţării: identificarea şi validarea propriu-zisă. Pri-
ma este cea care „atestă cunoştinţele unei persoane şi le evidenţiază; nu are 
ca rezultat un certificat sau o diplomă oficială, dar poate servi ca reper pen-
tru o recunoaştere formală. În timp ce „validarea propriu-zisă” se bazează pe 
evaluarea cunoştinţelor dobândite de o persoană şi poate avea ca finalitate un 
certificat sau diplomă.

Din perspectiva unei abordări mai complexe, întregul proces de validare ar 
include patru etape: identificarea, documentarea, evaluarea şi, în funcţie de 
caz, recunoaşterea /certificarea învăţării nonformale şi informale. 

Primele două etape (identificarea şi documentarea) sunt cruciale pentru 
întregul proces. Identificarea presupune reflectarea de către un individ asu-
pra tuturor cunoştinţelor sale şi conştientizarea adecvată a corespunderii cu-
noştinţelor cu competenţele ce urmează a fi supuse certificării. Este vorba de 
aprecierea sau recunoaşterea competenţelor, obţinute din învăţarea prealabilă 
(recognition of prior learning). Documentarea vizează mijloacele concrete prin 
care un individ îşi „contabilizează” cunoştinţele şi competenţele, fie prin in-
termediul unui dosar, fie a unui portofoliu, incluzând fotografii, videoclipuri, 
certificate etc. 
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Evaluarea este considerată faza în care realizările învăţării sunt comparate 
cu repere şi / sau standarde specifice. Ea poate implica evaluarea actelor justi-
ficative scrise şi documentare, dar şi eventual a atitudinilor, comportamentelor 
etc.16∗ Evaluarea este esenţială acordarea credibilităţii validării educaţiei non-
formale şi informale. Menţionăm că majoritatea instrumentelor şi metodelor 
utilizate pentru evaluarea învăţării nonformale şi informale se bazează pe cele 
utilizate în educaţia formală.

Certificarea presupune recunoaşterea formală a procesului de evaluare 
şi validare, atunci când o autoritate competentă stabileşte că individul a sa-
tisfăcut anumite standarde în rezultatul procesului de instruire sau învăţare. 
Certificarea poate include diferite forme, dar de regulă presupune eliberarea 
unui certificat care atestă o calificare formală (deplină sau parţială). În sectorul 
economic, poate prevedea eliberarea unei licenţe, care autorizează persoana în 
cauză să presteze anumite lucrări [1].

Reiterăm că procesul de evaluare şi certificare se realizează exclusiv în ca-
drul unei structuri specializate, acreditate de autoritatea publică centrală. Iar 
fiecare stat stabileşte propriile criterii de autorizare a instituţiilor. În plus, unele 
ţări eliberează certificate speciale de atestare a competenţelor rezultate din în-
văţarea nonformală şi informală, considerate a fi inferioare certificatelor oferite 
de instituţiile formale. Finalmente, angajatorul (în cazul sectorului privat) este 
cel care decide de a face sau nu diferenţierea.
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Abstract: The article reflects some opportunities to develop the methodological 
framework of non-formal education, which is currently lacking at the national 
level. In order to streamline the general education system and process, the integra-
tion of formal-non-formal-informal forms of education through key / transversal 
competencies is approached. In the national general education, the realization of 
the non-formal education is transposed didactically through the offer of the peda-
gogical actions of the extracurricular activities. The responsibility for organizing 
it at the quality level lies with the decision-makers and all the actors of general 
education.

Astăzi, dezvoltarea educaţiei nonformale oferă „mai mult ca oricând” su-
gestii şi chiar soluţii pentru depăşirea prelungitei „crizei a şcolii” prin prisma 
concepţiei învăţării pe tot parcursul vieţii.

Tendinţe de creştere a interesului pentru acest tip de educaţie şi de recu-
noaştere a educaţiei nonformale sunt vizate în documente de politici educaţio-
nale naţionale racordate la cele internaţionale în nevoia „corelării educaţiei cu 
piaţa muncii şi dificultatea adaptării sistemului formal de educaţie la schimbă-
rile socio-economice ale perioadei respective” [Apud 1, p. 134].

La nivelul sistemului şi procesului de învăţământul general, activitatea de 
formare-dezvoltare a personalităţii umane este proiectată în viziune sistemică, 
globală şi se realizează tridimensional prin formele educaţiei formale – non-
formale (la nivel instituţional) şi informale (la nivel noninstituţional). Deşi, ne-
cesitatea asigurării integralizării educaţiei formale – nonformale – informale, a 
devenit actuală în paradigma reformelor curriculare odată cu accentuarea ro-
lului influenţelor educative nonformale şi informale, alături de influenţele edu-
cative formale asupra formării şi dezvoltării personalităţii elevului/tânărului. 
În acest sens, personalitatea umană se raportează la societate prin intermediul 
aspiraţiilor şi al motivaţiilor pe care le formează acţiunile educative exercitate 
asupra sa de sistemul educativ oficial sau de sisteme paralele/complementare 
care îi imprimă anumite opţiuni de integrare social şi profesională. Profilul de 
formare este interfaţa dintre şcoală şi societate. Prin faptul că identifică direcţii 
posibile de dezvoltare a viitorului absolvent, dacă analizăm idealul educaţio-
nal al şcolii din Republica Moldova „constă în formarea personalităţii cu spirit 
de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de 
cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi in-
dependenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în 
contextul valorilor naţionale şi universale asumate” [4, Art. 6].
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În opinia lui I. Cerghit „educaţia formală nu are decât de câştigat, dacă 
ţine seama de informaţiile şi modalităţile educaţiei spontane şi nonformale. Pe 
lângă faptul că educaţia formală corectează şi completează achiziţiile obţinute 
prin celelalte două forme ale educaţiei, ea exercită o „funcţie integrativă, de 
sinteză a diferitelor experienţe trăite. Experienţa acumulată în cadrul educaţiei 
şcolare, adaptată şi valorificată în mod corespunzător este în măsură să contri-
buie la creşterea celorlalte forme de educaţie” [2, p. 99].

Cercetarea de faţă îşi propune să prezinte unele repere / modalităţi de dez-
voltare a cadrului metodologic al educaţiei nonformale în învăţământul gene-
ral din Republica Moldova ceea ce este mai puţin valorificat la nivel praxiologic 
decât teoretic în aplicarea curricula naţională, cauza presupusă ar fi lipsa unui 
cadru de referinţă şi a unui curriculum aprobat pentru educaţia nonformală.

Educaţia nonformală reprezintă „ansamblul acţiunilor instructive proiec-
tate şi realizate într-un cadru instituţionalizat extra-şcolar, constituit ca o punte 
între cunoştinţele asimilate la lecţii şi cunoştinţele acumulate în contextul edu-
caţiei informale” [4] sub îndrumarea unor cadre didactice specializate.

Etimologic, termenul de „nonformal” îsi are originea în latinescul „nonfor-
malis”, preluat cu sensul „în afara unor forme special/oficial organizate pentru 
un anume gen de activitate”. Nonformal desemnează o realitate educaţională 
mai puţin formalizată dar întotdeauna cu efecte normativ-educative. Această 
formă a educaţiei completează educaţia formală/de bază, căreia îi este comple-
mentară, asigurând o învăţare mai mult implicită, practică, interdisciplinară.

Obiectivele pedagogice specifice educaţiei nonformale completează resurse-
le educaţiei formale pur teoretică prin activităţi atractive pentru elevi/tineri, la 
nivelul unor coordonate „de vocaţie” prin [5, p. 119]:

– susţinerea/ghidarea elevilor cu şanse speciale minime/maxime, de re-
uşită şcolară etc.;

– stimularea dezvoltării personalităţii elevilor şi a comunităţii educative 
locale, la niveluri de performanţă şi de competenţă superioare, rele-
vante în plan intelectual, moral, tehnologic, estetic, fizic;

– valorificarea adecvată a strategiilor de proiectare-realizare a acţiunilor 
(de formare/ghidare în carieră/profesională; de organizare a timpului 
liber; de alfabetizare a grupurilor sociale defavorizate; de alfabetizare 
digitală etc.);

– asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclina-
ţii, aptitudini şi capacităţi.

Cum se realizează educaţia nonformală? Aceasta se realizează atât sub egi-
da şcolii, ca activitate educativă extracurriculară – cercuri, serbări, concursuri, 
excursii – cât şi extraşcolar, în instituţii specializate în instruirea nonformală – 
centre, case culturale, cluburi ale elevilor/studenţilor, tabere pentru elevi/stu-
denţi etc. şi are menirea să valorifice, prin forme şi metode specifice, conceptul 
de educaţie globală ce vizează formarea-dezvoltarea integrală a personalităţii 
[1, p. 7].

Astfel, educaţianonformală sprijină direct şi indirect, acţiunile şi influenţe-
le sistemului de învăţământ, pe două circuite pedagogice principale:
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A) în afara clasei: a) cercuri pe discipline de învăţământ, cercuri interdis-
ciplinare, cercuri tematice/transdisciplinare; b) ansambluri sportive, artistice, 
culturale etc. c) întreceri, competiţii, concursuri, olimpiade şcolare.

B) în afara şcolii: a) activităţi perişcolare, organizate special pentru valorifi-
carea educativă a timpului liber al elevului [3]: cu resurse tradiţionale (excursii, 
vizite, tabere, cluburi, academii/universităţi populare, vizionări de spectacole 
etc.); cu resurse moderne (videotecă, mediatecă, radio-televiziune şcolară, in-
struire asistată pe calculator, cu reţele digitale de programe nonformale etc.);  
b) activităţi paraşcolare, organizate în mediul socioprofesional.

Cadrul metodologic al educaţiei nonformale este necesar să fie direcţionat la 
nivelul funcţional-structural cu caracter flexibil – realizat în raport cu educaţia 
formală, iar cu caracter de deschidere – spre educaţia informală. În acest con-
text, propunem o structură de referinţă a implementării cadrului metodologic al 
educaţiei nonformale în învăţământul general adaptată după S. Cristea [6]:

 Funcţiile educaţie inonformale – consecinţe psihosociale: sunt funcţiile 
generale – modele de integrare psihosocială a personalităţii angajate 
explicit: flexibil, opţional.

 Structura de realizare a educaţiei – moduri şi forme de organizare: 
acţiuni pedagogice organizate, bazate pe corelaţia funcţională peda-
gog-educat – învăţământ grupal, individual; activităţi aplicative, cer-
curi de specialitate, training-uri etc.

 Finalităţile educaţiei – tipuri de curriculum: competenţe generale şi spe-
cifice, obiective pedagogice racordate la sistemul de competenţe-cheie 
/ transversale ale învăţământului general, /curriculum nonformal.

 Conţinuturile educaţiei – valori pedagogice predominante: planuri, 
curricula, manuale tipice educaţiei şi instruirii nonformale, cu statut 
opţional şi facultativ /valori ale educaţiei tehnologice, estetice, psi-
hofizice.

 Metodologia educaţiei – metode, tehnici (procedee) adoptate predo-
minant: strategii didactice în care predomină cercetarea şi acţiunea 
practică – modelarea, problematizarea, experimentul, exerciţiul (de 
tip algoritmic, euristic), joc (didactic, de roluri, simulat), instruirea 
programată etc.;

 Evaluarea educaţiei – metode, tehnici (procedee) folosite predominant: 
în termeni de evaluare psihologică, permanentă, formativă – fără note, 
calificative, examene, cu statut obligatoriu.

Conform Codului Educaţiei conceptul de educaţie nonformală determi-
nă o conotaţie holistică privind valorificarea învăţământului extraşcolar care 
„este benevol şi se organizează, în funcţie de interesele şi opţiunile copiilor şi 
tinerilor, în instituţiile de învăţământ general şi în instituţiile de învăţământ ex-
traşcolar publice şi private (centre, palate şi case de creaţie, şcoli de arte, sport 
etc.), sub formă de activităţi educative specifice, desfăşurate în grup şi/sau in-
dividual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare 
cu familia, unităţi socioculturale, mass-media, organizaţii de copii şi tineret” [4, 
Art. 37. (1).
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Învăţământul extraşcolar ca element principal al educaţiei orientează pro-
iectarea alternativă a diverselor activităţi extracurriculare şi extraşcolare con-
form profilurilor clasificate de V. Volcov [Apud 1, pp. 11-12]:

Tabelul 1. Profiluri şi domenii de conţinut/domenii de activitate extraşcolară 
recomandate conceptualizării unui cadru metodologic al educaţiei nonformale 

dezvoltat în învăţământul general

Profiluri recomandate Domenii de conţinut/domenii de activitate  
extraşcolară

• Profilul artistic şi estetic Literatură, Pictură, Sculptură, Muzică, Arte plastice, Arte 
decorative, Coregrafie etc.

• Profilul ştiinţific şi tehno-
logic

Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii (Informatică, Fizică, 
Chimie, Astronomie etc.)

• Profilul social-pedagogic Educaţia pentru timpul liber, Educaţia pentru mass-me-
dia, Educaţia pentru mediu, Deprinderi şi abilităţi de 
viaţă etc.

• Profilul social-economic şi 
financiar

Educaţie civică, Educaţie socială, Educaţie economică, 
Educaţie financiară, Educaţie casnică etc.

• Profilul tehnic Activităţile căruia se desfăşoară în cadrul cercurilor de 
creaţie tehnică –robotică, aviomodelism, navomode-
lism, automodelism, radioelectronică, precum şi a aso-
ciaţiilor şi cluburilor de carting, studiourilor de cinema, 
foto, video etc.

• Profilul intercultural şi 
etnocultural

Educaţie interculturală, Educaţie etnoculturală, Obice-
iuri şi datini strămoşeşti, Meşteşuguri populare, Etno-
grafie şi folclor, Cultura comunicării, Muzee şcolare etc.

• Profilul istorico-patriotic Istoria localităţii, Istoria regiunii, Istoria neamului, Isto-
ria patriei, Personalităţi istorice, Tradiţii istorice etc.

• Profilul ecologo-biologic Ştiinţe ale naturii, Ecologie, Biologie, Chimie, Geografie 
etc.

• Profilul turism şi etnogra-
fie regională

Ţări şi capitale europene, Istoria Europei, Geografia Eu-
ropei, Cultură şi civilizaţie etc.

• Profilul sport şi agrement Tenis de masă, Fotbal, Volei, Baschet, Badminton, Şah 
etc.

Astfel, prin varietatea activităţilor educative organizate într-un cadru non-
formal şi într-o atmosferă permisivă, prin utilizarea unor forme specifice de 
evaluare şi prin posibilitatea de a alege forma, profilul, timpul potrivit pentru 
ocupaţii, identificăm caracteristicile de bază ale învăţământului extraşcolar/
complementar centrat pe elev [Apud 8, p. 73]:

 învăţământ diversificat, multilateral, variativ – copilul alege ceea ce 
este mai aproape de natura sa, ce corespunde necesităţilor şi interese-
lor proprii de dezvoltare;

 învăţământ cu destinaţie specială şi în alegere liberă/opţională;
 învăţământ care stimulează elaborările/creaţiile de autor;
 învăţământ caracterizat prin libertate în alegerea orientărilor, condiţii-

lor, grupei, pedagogului, conţinutului studiului şi formei de certificare;
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 învăţământ creativ, prin succes, atotcuprinzător după conţinutul său.
În scopul coordonării eficientizării activităţii de management educaţional 

L. Cebanu propune un sistem de acţiuni strategice privind organizarea activi-
tăţilor extraşcolare proiectate la diverse niveluri de management [1, pp. 52-53]:

• Acţiuni strategice la nivel de Ministerul Educaţiei: dezvoltarea reţelei de 
centre educaţionale pentru copii şi tineri;deschiderea unei secţii de coordona-
re a activităţilor extraşcolare;identificarea, mediatizarea şi găsirea de soluţii în 
problemele cu care se confruntă elevii;crearea de condiţii pentru antrenarea 
elevilor în activităţi extraşcolare; asigurarea centrelor educaţionale cu resurse 
umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică a progra-
melor educative extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării; promovarea 
unor acţiuni de cooperare europeană în domeniul educaţiei extraşcolare.

• Acţiuni strategice la nivel de Direcţie de Învăţământ: lansarea unor pro-
iecte de susţinere a şcolilor, centrelor pentru copii şi tineri privind antrenarea 
în diverse activităţi extraşcolare; organizarea activităţilor de informare şi pro-
movare a diverselor posibilităţi inovatoare în domeniul educaţiei extraşcolare; 
antrenarea şcolilor în elaborarea de proiecte de vacanţă în domeniul educaţiei 
extraşcolare;crearea de oportunităţi pentru împărtăşirea experienţelor;furniza-
rea de formare şi de experienţe de învăţare extraşcolară;promovarea de valori 
ca includere socială, diversitate culturală şi cetăţenie activă.

• Acţiuni strategice la nivel de universităţi, instituţii de formare continuă: 
elaborarea şi introducerea unui curs separat privind managementul activităţi-
lor extraşcolare pentru studenţi, masteranzi, profesori atât la formarea iniţială 
cât şi la cea continuă; stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi 
principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drep-
turilor omului; recunoaşterea activităţii extraşcolare ca dimensiune semnifica-
tivă a politicilor naţionale şi europene în acest domeniu.

• Acţiuni strategice la nivel de centre educaţionale, şcoli: dezvoltarea parte-
neriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţiile guvernamentale şi 
non-guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în promovarea acti-
vităţilor extraşcolare;deschiderea activităţii educative spre implicare şi respon-
sabilizare în viaţa comunităţii; valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin 
iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri; transferul de metode 
didactice centrate pe elev în cadrul activităţilor extraşcolare în vederea ridicării 
calităţii şi eficienţei actului educaţional; proiectarea activităţilor extraşcolare 
ca modalitate eficientă de realizare a feedback-ului activităţii didactice deru-
late la clasă;stimularea interesului elevilor de a participa la procesul de luare a 
deciziilor în şcoală; motivarea elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi 
extraşcolare; valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii so-
ciale a tinerilor; promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calită-
ţii vieţii comunităţii;orientarea profesională a elevilor.

Prin urmare, orice activitate şcolară poate deveni extraşcolară prin pre-
lungirea ei într-un context exterior şcolii, dacă punctul de alegere în alegerea 
acestor activităţi este întotdeauna ceea ce îşi doreşte copilul/elevul/tânărul, 
activităţile spre care manifestă interes, pe care le face cu plăcere.
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În concluzie, elaborarea unui cadru metodologic de educaţie nonformală, 
atât de necesar sistemului de învăţământ general pentru realizarea competen-
ţelor-cheie/transversale propuse în Curricula Naţionale, va stabili acţiuni con-
crete şi prioritare, precum:

 întărirea statutului învăţării nonformale ca spaţiu de dezvoltare perso-
nală;

 recunoaşterea educaţiei nonformale ca dimensiune importantă a pro-
cesului de educaţie permanentă şi ca parte integrantă a învăţării pe tot 
parcursul vieţii;

 utilizarea potenţialului activităţilor educative extraşcolare ca mijloc 
complementar de dezvoltare personală şi de integrare socială;

 asigurarea didactică şi formarea resursei umane în domeniul educaţiei 
extraşcolare.
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Abstract: The article reflects the theoretical-praxiological aspects of educational 
marketing. The authors’ opinions on educational marketing milestones are reflec-
ted: concept, dimensions, educational services offers provided at the level of insti-
tutions. It renders the marketing model of the educational service institution with 
various basic components in the promotion and motivation of educational actors.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale oricărei instituţii se referă 
la numărul enorm al deciziilor cu care zilnic se confruntă. Prin natură, amploa-
re, dificultate şi impact, ele pot fi extrem de variate pentru instituţie. Se iau ast-
fel decizii ce ţin de activitatea departamentului de cercetare-dezvoltare, a celui 
de marketing, producţie, financiar, resurse umane etc. Se iau decizii strategice 
– de amploare şi impact pe termen lung – sau decizii tactice – mai restrânse ca 
orizont de timp şi complexitate.

În acest complex al deciziilor, cele care privesc marketingul atrag în mod 
particular atenţia prin filosofia ce-i este proprie, marketingul vizând nu doar 
simpla atragere a clienţilor, ci – şi abia aici începe dificultatea conceperii şi 
practicării lui – asigurarea satisfacţiei acestora în urma consumului.

Soluţionarea de o manieră ştiinţifică, modernă, a problemelor dificile cu 
care instituţiile se confruntă în implementarea spiritului de marketing se reali-
zează în baza unui set complex de informaţii, care permit instituţiilor să se ori-
enteze corect pe piaţă şi să ia deciziile ce-i sunt optime. Dispunând de informa-
ţii valoroase, managerii iau decizii de marketing grevate de cea mai mică doză 
de risc posibilă în condiţiile date. Cercetarea de marketing oferă deci tocmai 
acele informaţii necesare instituţiei pentru a practica în afacerile sale conceptul 
modern de marketing.

De la simpla discuţie întâmplătoare cu un client şi până la interpretarea 
datelor obţinute prin anchete de piaţă sofisticate, practicate la nivelul unui 
eşantion reprezentativ, totul înseamnă cercetare de marketing.

Racordarea economiei naţionale la cerinţele şi tendinţele economiei de 
piaţă, impune instituţiilor din Republica Moldova o reorganizare substanţială 
prin revizuirea concepţiilor tradiţionale de management şi marketing.

În ultimul timp tot mai mult marketingul este tratat ca o funcţiune aparte a 
instituţiei astfel devine a şasea funcţie a instituţiilor.

În aceste condiţii formarea managerilor cu o viziune de marketing nu se 
obţine uşor, impunându-se pentru aceasta eforturi susţinute de instruire şi 
pregătire în care trebuie să se încadreze managerii instituţiilor dar şi colabo-
ratorii lor.
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De aici şi necesitatea stringentă a studierii marketingului de către specia-
listul în formare. 

Analiza situaţiei în domeniul de cercetare denotă că, la nivel internaţional, 
abordarea educaţiei din perspectivă economică şi marketingul educaţional au 
determinat obiectul unor studii şi lucrări de valoare a autorilor Ph. Kotler [7], 
A.J. Coulson [6], F. Voiculescu [5], И. Китаев [8], А.П. Панкрухин [9] et al.

În ştiinţa autohtonă, pentru prima dată, termenul marketing educaţional a 
fost introdus de către D. Patraşcu în contextul tezei de doctor habilitat „Bazele 
pedagogice ale managementului procesului de pregătire pentru muncă a elevi-
lor din Republica Moldova” [10].

Ulterior, problema marketingului educaţional a fost abordată, direct sau 
indirect, de către Gr. Belostecinic [3], V.Gh. Cojocaru [4], N. Bucun [1], G. Bu-
lat [2] et al. Totuşi, marketingul educaţional din perspectiva calităţii şi a pieţei 
muncii este încă un domeniu în devenire, în proces de delimitare conceptuală 
şi afirmare, care în prezent duce lipsă acută de un suport teoretic, ce ar putea fi 
aplicat în practica instituţională.

Prima definiţie a marketingului a fost oficializată în anul 1935 şi a fost 
adoptată de Asociaţia Americană de Marketing (AMA). Reconfirmată în anul 
1960, definiţia primară a marketingului a rezistat timp de 50 de ani, până în 
1985, când a fost înlocuită. Definiţia a fost din nou revizuită în anul 2004 şi de-
scrie marketingul ca o funcţie organizaţională şi un set de procese menite de a 
crea, comunica şi pune la dispoziţia clienţilor a valorii şi menţinerii relaţiilor cu 
clienţii spre beneficiul organizaţiei şi al proprietarilor acesteia [Apud 11].

Marketingul educaţional s-a constituit relativ recent într-o teorie ştiinţi-
fică distinctă, capabilă să contribuie la dezvoltarea proceselor care au loc în 
învăţământ. În condiţiile în care educaţia a dobândit capacitatea de a deveni 
obiect al schimbărilor educaţionale şi cunoaşte o diversificare a prestatorilor în 
funcţie de forma organizatorico-juridică, de tipul specializării pe niveluri şi ti-
puri de programe, modele de instruire etc., marketingul educaţional se impune 
ca o nouă viziune organizaţională, orientată spre aplicarea unor instrumente 
din sfera economicului. Aceste condiţii de concurenţialitate a mediului inter-
naţional şi naţional în care se desfăşoară „businessul educaţional” determină 
factorii de decizie de la diferite niveluri să procedeze la reconsiderarea demer-
sului şi fenomenului educaţional în general [2].

Din cele relatate anterior deducem că, educaţia este un sistem de bunuri 
educaţionale şi ca totalitate a instituţiilor şi activităţilor implicate în promo-
varea şi difuzarea ei. Educaţia priveşte valori care se referă la nevoile umane. 
Cererea de bunuri şi servicii din acest domeniu este dependentă de intensitatea 
motivaţiei consumatorilor. 

De la nevoile spirituale individuale care declanşează procesul motivaţiei 
consumatorilor de educaţie, se ajunge la presiunea socio-economică globală în 
favoarea demersului educaţional. 

De aceea, trebuie subliniată ideea autorului A. Noles de a prelua unele me-
tode de analiză din domeniul economiei în spaţiul educaţional. Între anumite 
limite, produsele educaţionale pot fi considerate bunuri susceptibile de achizi-
ţionare, stocare, distribuţie sau vânzare, conform următoarei scheme:
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PRODUCŢIE _________MARFĂ ___________CONSUM
PREŢ

Deci, produsele educaţionale sunt difuzate şi însuşite / receptate de către 
consumatori, care le atribuie o anumită valoare în funcţie de reperele lor axio-
logice:

CREATORI ________ PRODUSE  
EDUCAŢIONALE ________ DIFUZARE

(cadre didactice) valoare (consumatori: copii)

Considerarea bunurilor educaţionale ca pe orice alt bun de consum, per-
mite utilizarea unor indicatori: cost/preţ, profit [idem 11].

La stabilirea valorii, în cazul marketingului educaţional trebuie să se ţină 
cont de calitatea actului educaţional, de investiţiile făcute în asigurarea unor 
bune condiţii de desfăşurare a activităţii, de calitatea profesorilor care susţin 
educaţia etc. 

Evaluarea calităţii o fac consumatorii, după realizarea prestaţiilor educaţi-
onale. Ei cumpără actul educaţional înainte de a-i percepe valoarea. Desigur, se 
iau în considerare şi informaţiile existente până la acea dată despre o anumită 
instituţie, dar adevărata valoare se stabileşte la sfârşitul şcolarizării, în funcţie 
de performanţele de care sunt capabili absolvenţii instituţiei respective. 

Serviciul educaţional odată evaluat, va determina o afluenţă mai mică sau 
mai mare de „clienţi”. Serviciul în munca educativă reprezintă orice activitate 
care oferă beneficii şi are loc în momentul interacţiunii dintre prestator şi cum-
părător. 

Serviciile educaţionale sunt activităţi prestate în beneficiul consumatorilor 
de educaţie, cu sau fără participarea lor directă, cu scopul de a le împlini anu-
mite nevoi şi a le produce satisfacţii intelectuale. 

Ce servicii educaţionale pot fi oferite într-o instituţie prestatoare de ser-
vicii educaţionale? Răspunsul nostru este că anume aşa servicii ca: cursuri de 
formare profesională continuă; cursuri tematice, modulare, seminarii; conferin-
ţe; sesiuni de comunicări; mese rotunde, webinare, traininguri, master-classuri 
etc. În toate aceste cazuri există o relaţie de complementaritate între aceste ser-
vicii şi de stimulare reciprocă. Toate însă oferă informaţii, cunoştinţe, valori, 
simboluri, modele şi idealuri menite să satisfacă o diversitate de nevoi umane 
ca: nevoia de cunoaştere şi informare, de acţiune şi participare, de relevare a pro-
priei identităţi, de afirmare şi prestigiu în societate, nevoia de justiţie, nevoia de 
imaginar, de evaluare din mediul cotidian etc. 

Promovarea marketingului în domeniul educaţional necesită din partea 
managerilor dăruire, perseverenţă, consecvenţă, cinste, dragoste pentru copii.

Demersul de marketing presupune stăpânirea informaţiilor despre mediul 
socio-economic şi educaţional. Suportul informaţional al deciziilor se asigură 
prin cercetarea de marketing, definită ca o activitate sistematică de culegere, 
analiză şi interpretare a informaţiilor necesare conceperii, elaborării şi realiză-
rii politicilor de marketing. 
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Sinteza numeroaselor abordări ale marketingului cu aplicare la domeniul 
educaţiei şi transferal, de la domeniile economice, a principalelor elemente 
constitutive şi caracteristici de bază, ne conduc spre concluzia că marketingul 
educaţional este un concept complex şi integrator, care poate fi definit şi inter-
pretat prin prisma a trei dimensiuni: 

Fig. 1. Dimensiunile marketingului educaţional

Dimensiunea filozofică – se manifestă în conceptele şi atitudinile adoptate 
şi exprimate în procesul de orientare spre client şi satisfacere a cerinţelor aces-
tuia. Adoptarea filozofiei de marketing presupune abordarea clientului drept 
esenţă a tuturor activităţilor instituţiei, dar şi schimbarea viziunilor asupra 
comportamentului furnizorului de servicii educaţionale, care trebuie să preste-
ze în funcţie de cerinţele consumatorului în continuă schimbare.

Dimensiunea procesuală – interpretarea marketingului ca activitate prac-
tică, proces şi funcţie managerială, exprimă dimensiunea procesuală a aces-
tuia, exprimată în ansamblul de acţiuni prin care instituţia creează, realizează 
şi furnizează serviciile educaţionale în acord cu necesităţile individului şi ale 
societăţii. În fond, este vorba despre transpunerea în practică a conceptului de 
marketing prin realizarea acţiunilor ce au drept finalitate satisfacerea necesită-
ţilor de educaţie ale consumatorilor, mereu crescânde şi tot mai diversificate ca 
structură şi calitate.

Dimensiunea metodologică – implică utilizarea instrumentelor de mar-
keting: metode, procedee, tehnici şi tehnologii de cercetare, analiză, previziu-
ne, organizare, evaluare, promovare etc. Instrumentarul enumerat este nece-
sar, în special managerilor instituţiilor în contextul luării deciziilor strategice şi 
elaborării/formulării strategiilor instituţiilor şi adoptării tacticilor corespunză-
toare, pe care le ia instituţia pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor [11].

Conform acestor idei, propunem un model de marketing al instituţiei pre-
statoare de servicii educaţionale redat în Figura 2.



Conferință Științifică Internațională

317

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

Fig. 2. Model de marketing al instituţiei prestatoare de servicii educaţionale

Conform acestui model, managerii au şi flerul marketingului, pentru că ei 
fac marketing în orice moment al muncii lor. Marketingul este, de fapt, procesul 
de management responsabil pentru identificarea, anticiparea şi satisfacerea ce-
rinţelor consumatorului într-un mod profitabil. 

Deci, activitatea de marketing educaţional începe luând în calcul mai întâi 
publicul-ţintă. Serviciul educaţional îşi poate defini publicul vizat pe baza in-
formaţiilor statistice stocate în diverse publicaţii, studii, rapoarte, sinteze etc. 
sau prin cercetarea directă. Trebuie să se ia în considerare şi caracteristicile de-
mografice şi psihosociologice ale consumatorilor, cât şi atitudinea lor faţă de 
oferta educaţională. 

Segmentarea pieţei educaţionale poate fi:
1. segmentul intelectual caracterizat prin nivel educaţional ridicat şi ve-

nituri mijlocii;
2. segmentul „burgheziei” format din indivizi cu profesii liberale, veni-

turi medii şi nivel ridicat de educaţie;
3. segmentul aspiranţilor format din grupuri eterogene cu venituri şi ni-

vel educaţional de nivel mediu.
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Investigarea cererii de educaţie necesită evaluarea structurii şi dimensiunilor 
ei, a reprezentării spaţiale şi a eşalonării în timp, a sesizării unor tendinţe înregis-
trate. Investigarea potenţialilor consumatori de educaţie presupune cunoaşterea 
imaginilor pe care le au ei despre valorile şi serviciile educaţionale, despre rapor-
tul educaţie – cultură – civilizaţie. Omul educat este şi cult, având o capacitate 
deosebită de a obţine recunoaşterea socială a valorii sale; el îşi pune cunoştinţele 
şi calităţile personale în serviciul unei bune adaptări la viaţa socială.

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor con-
sacrate cererii de educaţie. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile pu-
blicului nu se pot evalua efectele preferinţelor şi consumului de educaţie.

Consumatorul de educaţie are un anumit comportament definit ca tota-
litatea actelor şi deciziilor privind valorificarea oportunităţilor în vederea ob-
ţinerii şi utilizării bunurilor şi serviciilor educaţionale. Pentru aceasta se are în 
vedere următoarea succesiune de acţiuni: percepţia stimulilor, reprezentând 
procesarea mintală a informaţiilor primite din mediul ambiant; în acest caz 
consumatorii conştientizează nevoile educaţionale, informarea asupra bunuri-
lor şi serviciilor educaţionale existente pe piaţă, conţinutul lor, utilitatea, diver-
sitatea, accesibilitatea, nivelul axiologic etc. Crearea atitudinii, a predispoziţiei 
mentale a consumatorilor de a „cumpăra” aceste bunuri şi servicii, motivaţia, 
care reprezintă starea de tensiune psihică care îl conduce pe individ la acţiunea 
de cumpărare, satisfăcându-i-se nevoile şi aşteptările.

Comportamentul post consum se apreciază prin estimarea indicelui de sa-
tisfacţie. Adică, absolvenţii unei şcoli sunt în măsură să facă aprecieri dacă aş-
teptările lor au fost satisfăcute în decursul anilor de studii şi ce nu a corespuns 
cu aceste aşteptări ale sale. 

În concluzie menţionăm că marketingul este orientat spre satisfacerea ne-
voilor şi cerinţelor clienţilor; nevoile clienţilor trebuie satisfăcute cel puţin pe 
termen scurt, identificate şi anticipate pe termen lung; marketingul se bazează 
pe ideea că afacerile profitabile şi satisfacerea clienţilor se realizează doar iden-
tificând, anticipând şi satisfăcând nevoile, dorinţele şi cerinţele clienţilor, însă 
managerii la rândul lor trebuie să fie cât mai creativi şi competitivi în activitatea 
pe care o conduc.
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Abstract: The fight against aggression is one of the most well-founded human be-
ginnings, although we are in the midst of diplomacy, in the years when the wea-
pons of the great powers are at the highest levels, there are enemies who can take 
power without asking permission. I didn’t take into account and didn’t think 
about how much harm a pandemic can do.

Lupta împotriva agresivităţii este una dintre cele mai întemeiate porniri 
umane, deşi suntem în timpul diplomaţiei, în anii în care armamentul din do-
tare al marilor puteri este la cele mai înalte cote există inamici care pot pune 
stăpânire pe putere fără să ceară permisiunea. Nu am luat în calcul şi nu m-am 
gândit cât de mult rău poate face o pandemie. Cred că Dumnezeu nu a fost 
luat prin surprindere de această agresiune minoră dar majoră. Cert este că nu 
putem ignora faptul, că suntem mai puţini, ultima staţie înainte de înhumare a 
omului biserica pe timpul pandemiei era neîncăpătoare de sicrie.

Ca profesor vă propun o evaluare la lecţia Covid, ce am învăţat? O puşcătu-
ră mică de câţiva microni corona-virus: a pus la pământ o economie mondială, 
ne-a depărtat pe unii de alţii, ne-a luat bucuria de a fi împreună cu părinţii, a 
mărit numărul de divorţuri, ne-a închis bisericile, ne-a obligat să ţinem cursuri 
on-line, îmbrăţişări on-line, interviuri on-line, slujbe on-line. După şase mii de 
păcat de convieţuire cu răul, tot suntem luaţi prin surprindere.

Problema răului a fost din totdeauna cu noi. După cele două războaie mon-
diale, holocaustul şi bombardarea Hiroşimei au fost laitmotivele care se spune 
că au zguduit încă o dată optimismul nostru fragil într-o semnificaţie supremă 
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a vieţii. Providenţa lui Dumnezeu era din nou pusă la îndoială. Elie Wiesel, un 
evreu închis de nazişti, care este laureat al premiului Nobel pentru Pace, po-
vesteşte în cartea Noaptea, din perspectiva unui copil, felul în care credinţa în 
Dumnezeu i-a fost diluată privind moartea copiilor într-un lagăr de concentra-
re nazist: „Niciodată nu am să uit acel fum. Niciodată nu am să uit feţele acelor 
copii, ale căror trupuri le-am văzut transformându-se în rotocoale de fum sub 
un cer albastru liniştit. Niciodată nu am să uit acele flăcări care mi-au consumat 
credinţa pentru totdeauna. Niciodată nu am să uit acele momente care mi-au 
ucis Dumnezeul şi sufletul şi mi-au spulberat visele.”17 Cutremurător, pasajul 
scriitorului, dar poţi trece peste el uşor până când tu eşti implicat, în acel mo-
ment lumea, viaţa şi timpul tău se opresc şi GPS-ul vieţii numai funcţionează, 
este dat peste cap. Mulţi gânditori şi-au pus problema dacă se mai poate face 
teologie după Auschwitz şi Hiroşima. De atunci, doctrina clasică creştină des-
pre existenţa lui Dumnezeu a fost supusă unor atacuri foarte puternice.

Teoriile religiilor răsăritene explicau răul ca o iluzie, realitate istorică şi 
contemporană combate această teorie pentru că nu răspunde la realitatea su-
ferinţei prin care trece fiinţa umană nu ca o iluzie, ci ca o realitate. Realitatea 
răului este de necontestat pentru că te întâlneşti cu el zilnic şi există în noi înşi-
ne şi în toţi oamenii pe care îi contactăm. Tot ei consideră că răul este contrariul 
binelui, descriind universul cu două feţe şi două forţe care se contrabalansează, 
binele şi răul scăpate de sub controlul lui Dumnezeu. Sub modelul platonic şi 
zoroastric dualitate divizează lumea pentru faptul că există plăcere şi durere 
pentru că există bine şi rău ducându-ne în logica personalizării binelui prin 
Dumnezeu, personificăm răul prin diavol. Maniheismul şi gnosticismul prin 
teologia procesului declară că răul este mai puternic decât Dumnezeu, aducân-
du-l pe Dumnezeu la vârsta omului şi furându-l pe Dumnezeu de omnipoten-
ţă şi omniscienţă astfel luându-i puterea mântuitoare. Folosirea răului pentru 
maturizarea spirituală dezvoltată şi conturată de Irineu (130-202) în secolul II 
în care viziunea lui despre rău era că apariţia lui a fost inserată prin Adam după 
ce acesta şi-a consumat copilăria, după care maturizarea lui spirituală a fost 
realizată prin căderea în păcat generând o nouă etapă de creştere spirituală. 
Dezlegarea de Dumnezeu însemna eliberarea lui Adam pentru devenirea lui ca 
adult şi stăpân pe alegerile lui şi pe libertatea lui chiar dacă însemna respinge-
rea lui Dumnezeu. Irineu vede prezenţa răului în lume ca o nevoie imperioasă, 
deşi negat de Dumnezeu, aduce suferinţa ca element de bază pentru maturi-
zarea spirituală. Ideea lui Irineu este mult criticată că el prezintă de fapt eşecul 
lui Dumnezeu în ce priveşte omul, negăsind o altă cale de maturizare spiritua-
lă decât traseul păcatului. La toate aceste cutremure în interiorul Bisericii, s-a 
adăugat atacul raţionaliştilor. Ei nu puteau crede ceea ce mintea nu putea ac-
cepta. Problema suveranităţii divine şi raportul ei faţă de libertatea umană a 
fost oarecum soluţionată de teologii reformatori prin a acorda prioritate iniţia-
tivei divine. Dumnezeu era proclamat suveran peste istorie şi creaţie, având un 
plan precis, care se derula fără să întrebe pe cineva. Şi totuşi, chiar dacă locul şi 
rolul Dumnezeului suveran era asigurat, relaţia lui Dumnezeu cu răul devenea 
17 Wiesel E. Noaptea. București, Ed. „Corint”, 2012.
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o problemă reală. Cum poate un Dumnezeu bun şi atotputernic să îngăduie 
răul în lumea Lui? Omul modern, care nu acceptă explicaţii de ordin metafizic 
sau metaistoric, crede că problema răului trebuie păstrată în limitele istoriei.

O variantă propusă este cea a monismului. Monismul susţine că în reali-
tate totul este bun, deci nu există rău. Răul este o iluzie. Ideea aceasta este sus-
ţinută de un curent de gândire numit Christian Science (Ştiinţa creştină) şi de 
hinduism. Unii includ în această concepţie şi opinia lui Augustin despre rău ca 
privaţiune, ceea ce este greşit. Monismul nu satisface, întrucât pretinde că ceea 
ce este real, de fapt, nu este real. În principiu, monismul respinge problema 
răului deoarece nu dă nici un răspuns la întrebarea de ce atâţia oameni suferă 
de o iluzie atât de reală! Credem că este incorect să creăm o categorie metafizică 
pentru rău ca nefiinţă sau privaţiune.

Poziţia lui Augustin (354-430), nu a folosit tema privaţiunii ca soluţie la 
problema răului, ci ca argument contra maniheismului, folosind poziţia clasi-
că a Bisericii Apusene timp de mai multe secole. Mai târziu, Toma de Aquino 
(1225-1274) a dezvoltat-o în Summa Theologia.18 Augustin şi Toma sugerează 
să ne gândim la răul în sine nu ca la ceva real. Răul este, de fapt, o corupere a 
binelui; o cădere a binelui şi nu o realitate independentă. Răul este totdeauna 
un parazit care trăieşte pe seama binelui. Este o absenţă a binelui (privatioboni) 
şi de aceea este o mişcare înspre nonexistenţă. 

Problema răului ar presupune discutarea următoarelor subiecte:
• Dumnezeu, ca singura fiinţă supremă, bun şi neschimbabil, a creat 

toate lucrurile.
• Toate lucrurile create sunt bune în natura lor.
• Răul este o privaţiune sau o lipsă în lucrurile create, dar nu o realitate 

pozitivă.
• Răul moral în oameni rezultă dintr-o deficienţă a voinţei lor.
• Toate lucrurile pe care le numim rău din perspectiva noastră finită 

sunt, de fapt, parte dintr-o ordine mai înaltă şi dintr-o armonie în eco-
nomia lui Dumnezeu.19

După cum se remarcă, dilema răului s-a transformat în problema lui Dum-
nezeu. Unii gânditori au ajuns la concluzia că este mai „bine” pentru Dumne-
zeu ca El să nu existe. Un exemplu de ateism justificat de existenţa răului este 
cel al lui David Hume (1711-1776). Hume contestă „natura acelei Fiinţe divine, 
atributele Lui, decretele Lui şi planul providenţei Lui.”20 Logica lui Hume a de-
venit clasică pentru atei:

• Dacă Dumnezeu există, El este omnipotent şi bun;
• Dacă un astfel de Dumnezeu ar exista, El ar împiedica răul;
• Răul există în cantitate apreciabilă;
• Rezultă că Dumnezeu nu există.
Am văzut că o variantă de răspuns ar fi să mergi pe linia explicării răului, 

iar o alta ar fi să mergi pe linia explicării şi găsirii unei soluţii. Într-un univers 
18 Gilson E. Tomismul. 2002, Bucureşti, Ed. „Humanitas„, pag. 230. 
19 Peterson M., Hasker W. Rechenbach B., Basinger D. (eds.) Philosophy of Religion. Selected Read-

ings. Oxford: Oxford University Press, 2001, pag. 251.
20 Geisler N. Apologeticacreștină. Oradea, Ed. „Societatea misionară Română”, 1995, pag. 176.
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creat de un Dumnezeu personal se refuză iraţionalitatea răului. Mai degrabă 
trebuie căutat modul de integrare a răului în experienţa umană. Pentru aceasta 
e nevoie de conceptualizare, de sintetizare. Variante posibile:

O primă variantă ar fi redefinirea atributelor divine. Această variantă este 
preferata filosofilor şi teologilor procesului. Ei consideră că atributele funda-
mentale ale lui Dumnezeu trebuie să sufere o redefinire, pentru a se obţine com-
patibilitatea. De pildă, Dumnezeu nu este atotputernic şi nici bun, în sensul cla-
sic al definiţiei date de teologie. Mai degrabă, Dumnezeu este o fiinţă deschisă, o 
fiinţă în devenire. El devine Dumnezeu o dată cu universul creat de El. 

O altă opţiune ar fi să redefinim răul. În acest caz, răul poate deveni nein-
teligibil sau irelevant. De pildă, atunci când răul este privit ca având sens chiar 
şi atunci când e vorba despre moartea unuia drag. Este ca şi cum ai spune că 
moartea are acelaşi sens ca viaţa. O altă variantă ar fi să introducem problema 
libertăţii în ecuaţie. În acest caz, cele trei afirmaţii de la început sunt compatibi-
le, întrucât Dumnezeu a creat fiinţe libere. Aici intră teodiceea liberului arbitru 
sau teodiceea bazată pe liberul arbitru.

O altă opţiune ar fi lămurirea statutului răului. Varianta aceasta pare să 
devină tot mai populară astăzi. De exemplu, Alvin Plantinga, filozof şi teolog 
prezbiterian american, spune că afirmaţia „dacă există rău în lume, atunci el 
este nejustificat” trebuie dovedită ca afirmaţie necesară, dar aceasta nu este ne-
apărat adevărată. Spre deosebire de teodiceea liberului arbitru a lui Augustin, 
care oferă motive pentru existenţa răului, Plantinga susţine că existenţa răului 
nu este incompatibilă cu credinţa în Dumnezeu. Astfel, Plantinga completează 
cele trei afirmaţii ale ateului cu alte trei afirmaţii, care rezultă din afirmarea 
incompatibilităţii. Plantinga propune următoarea rezolvare: 

• Dacă Dumnezeu a creat o lume în care poate exista răul, înseamnă că 
a avut un motiv;

• Motivul este libertatea;
• Libertatea înseamnă libertate semnificativă, inteligibilă, adică posibi-

litatea de a alege între bine şi rău;
• Dumnezeu nu putea să creeze fiinţe cu un grad semnificativ de liber-

tate şi care să fie incapabile de a păcătui.
Contra lui Leibniz, Plantinga afirmă că Dumnezeu, chiar dacă este omni-

potent, nu putea să creeze orice lume potenţială, posibilă. Contra lui Mackie şi 
Flew, Plantinga consideră că Dumnezeu nu putea să creeze o rasă de fiinţe libere 
care să nu aleagă răul niciodată. Motivul stă în conceptul de „trans-world depra-
vity”, „depravare trans-cosmică”. În concepţia lui Plantinga, nu există „cea mai 
bună lume posibilă”. Lumea noastră are cel mai bun echilibru între bine şi rău. 

În concluzie, pentru Irineu, prezenţa răului în lume este explicată ca o ne-
cesitate. Răul asigură faptul că oamenii pot învăţa să aleagă, fără a garanta sau 
înclina direcţia alegerii. Fără îndoială, pentru Irineu, Dumnezeu este în control, 
trimiţând răul ca un ajutor şi nu ca o pedeapsă. Preţul libertăţii în procesul ma-
turizării este suferinţa. Fiecare este însă liber să decidă asupra consecinţelor. 
Răul este rezultatul anumitor alegeri luate de om. Dumnezeu îngăduie aceste 
rele pentru a-i întări pe oameni în libertatea şi responsabilitatea lor.
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Problemele apărute din această interpretare sunt rezolvate prea uşor de 
Irineu. De exemplu, la întrebarea, „Ce se întâmplă cu cei care mor înainte de a 
deveni maturi prin rău?”, Irineu lasă posibilitatea existenţei unui soi de purga-
toriu ca stadiu final de purificare. Reacţia creştină prin jertfa lui Isus Hristos ne 
conduce la actul mântuitor când identificăm răul.
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Abstract: The educational system in the Republic of Moldova is characterized by 
multiple innovative processes. The main goal still remains the multilateral deve-
lopment of the individual, discovery of his creative potential. The educational in-
stitutions insure the realization of the educational process only based on the school 
subjects, in one dimension, without insuring the perception of the world as a whole. 
This fact hinders the child from developing in multiple dimensions. In the context 
of adopting the pedagogy of the competences, of interest is the process of formation 
of the cultural-artistic competences, insured by the integration of the subject from 
the curriculum – Arts. The finality of these competences – being the education of 
the judging capacity of the subject, as a product of the artistic organization, which 
ultimately insures the understanding of the artistic culture, appreciation of the im-
portance to express creatively the ideas, experiences and emotions through different 
media, including music, body language, literature and plastic arts. 

Secolul XXI a marcat evoluţia conceptelor de educaţie formala şi non-for-
mala, aflate din tot mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţio-
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nal. In plan european, iniţiativa promovării activităţilor educative extraşcolare, 
aparţine Consiliului Europei prin Comitetul de Miniştri care şi-a concretizat 
demersurile în recomandările adresate în acest domeniu statelor membre. Cel 
mai relevant document îl constituie Recomandarea din 30 aprilie 2003, care 
menţionează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echi-
valent al educaţiei nonformale cu cel al educaţiei formale din perspectiva con-
tribuţiei egale la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui sociale. 
Astfel, s-a accentuat: Profilul de formare reprezintă o componenta reglatoare 
a Curriculumului National. Acesta descrie aşteptările exprimate fata de elevi la 
sfârşitul învăţământului obligatoriu şi se fundamentează pe cerinţele sociale 
exprimate in legi şi in alte documente de politica educaţionala, precum şi pe 
caracteristicile psiho-pedagogice ale elevilor [18].

Capacităţile şi atitudinile vizate de profilul de formare au un caracter trans-
disciplinar şi definesc rezultatele învăţării, urmărite prin aplicarea noului curri-
culum.

Dezvoltarea activităţilor extraşcolare porneşte de la premisa ca aborda-
rea educaţionala complementara formal – non-formal asigura plus valoarea 
sistemului educaţional. Astfel, se valorifica rolul definitoriu pe care educaţia îl 
exercita în pregătirea tuturor copiilor de a deveni cetăţeni activi într-o societate 
dinamica, în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul permanent 
de îmbunătăţire a calităţii vieţii. Formularea unor obiective clare şi coerente în 
lumina Tratatului European Constituţional cu privire la importanta respectării 
valorilor fundamentale ale drepturilor omului, ale libertăţilor, ale democraţiei 
şi egalităţii şi racordarea la standardele educaţionale europene reprezintă baza 
strategica a acestui document.

Îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie e absolut necesară în con-
textul unor schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de 
muncă, a comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării. Educaţia de 
buna calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferen-
ţiata, iniţierea de proiecte în care sa fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite 
specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la nivelul nevoilor educaţiona-
le specifice comunităţii. În sistemul de învăţământ, cadrul activităţii educative 
şcolare şi extraşcolare constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor so-
cietăţii actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia permite o conti-
nuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, 
precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. 

Totodată, particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordă-
rii didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci 
participant activ. Este necesară construirea de atitudini şi comportamente, de 
rezistenţă la influenţa factorilor de risc (cutremur, inundaţii, incendii, acciden-
te rutiere, consum de substanţe toxice, trafic de fiinţe umane, pandemii, epide-
mii, violenta), dar şi forme insidioase cum sunt: aculturalizarea, confuzia crite-
riilor, invazii ale unor subculturi care confiscă tinerii, tocmai pentru ca aceştia 
nu au competente de selecţie, nu au alternative. Aceste comportamente se pot 
construi prin demersuri specifice educaţiei pentru schimbare care prefigurează 
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pregătirea pentru educaţia continua specialităţi, parteneri educaţionali, por-
nind de la nivelul nevoilor educaţionale specifice comunităţii.

Pentru a stimula dezvoltarea cognitiva, spirituala, interpersonala şi sociala, 
educaţia nonformală/extraşcolara are mereu în atenţie nevoia de adaptare la 
cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi 
potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a aces-
tui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc., oferă 
posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplina-
re, exersarea competentelor şi abilitaţilor de viaţă într-o maniera integrata, de 
dezvoltare holistica a personalităţii. Pentru a valorifica valentele educative ale 
conţinuturilor este necesară o redimensionare calitativă şi calitativă a progra-
melor şcolare, o redefinire a competenţelor generale şi specifice, astfel încât 
aplicaţiile să predomine şi să ancoreze orice demers în real.

Se accentuează importanta multiplicării experienţelor pozitive înregistrate 
în domeniul extraşcolar şi se impune extinderea spaţiului de intervenţie în pro-
cesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valentelor educative 
ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului. Se solicită articula-
rea într-un sistem curricular de baza şi opţional a componentelor şi laturilor 
educaţiei formale, nonformale şi informale.

Învăţământul extraşcolar se realizează în afara programului şi activităţii 
şcolare prin activităţi complementare procesului educaţional desfăşurat în in-
stituţiile de învăţământ şi are menirea să dezvolte potenţialul cognitiv, afectiv 
şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă intereselor şi opţiunilor acestora 
pentru timpul liber [4].

Societatea modernă prin dinamismul său, prin flexibilitatea sa, în care des-
chiderea spre inovaţii solicită un model nou al personalităţii umane, e capabilă 
să facă faţă cerinţelor secolului XXI, care s-a anunţat ca un mileniu al schimbă-
rilor continue. În acest context, educaţia artistică devine imboldul progresului 
social, ce suscită noi abordări şi valorificări ale ştiinţelor pedagogice, psihologi-
ce, politice, sociale, economice în scopul formării unei generaţii tinere, capabi-
le să asigure în continuare un nivel de bunăstare a vieţii, o interacţiune socială 
sporită, condiţii optime pentru dezvoltarea umană. 

Sistemul educaţiei artistice din Republica Moldova are ca obiectiv nu doar 
implantarea valorilor morale şi culturale, ci şi schimbarea atitudinii, compor-
tamentului şi mentalităţii. Tinerii de astăzi sunt proiectaţi să devină persoane 
independente, care să poată să se modifice în dependenţă de schimbările, care 
au loc în societate. 

Implementarea strategiilor educativ-artistice, pune în circuit dezvoltarea 
unor mecanisme, care contribuie la crearea şi formarea:obiectivelor şi norme-
lor de comportament în societate, valorilor naţionale în corelare cu aceste ca-
racteristici sociale, concepţiilor despre societatea ce îi înconjoară, abilităţilor 
de acomodare cu mediul social.

Totodată, timpul liber pentru elevi, dar mai ales modul de petrecere a aces-
tuia, reprezintă un aspect foarte important. În mediul rural oferta de servicii şi 
facilităţi destinate timpului liber este, pe de o parte, redusă şi puţin diversifica-
tă, iar în mediul urban este adesea costisitoare. 
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Cert este că, impactul social al învăţământului extraşcolar constituie scă-
derea ratei de şomaj pe viitor, şi asigurarea unei implicări permanente a copii-
lor/elevilor/tinerilor în activităţi educaţionale şi de agrement, fapt ce ar facilita 
extinderea ofertei pentru timpul liber, asigurând reducerea numărului de elevi 
în grupurile de risc, reducerea abandonului şcolar şi absenteismului în rândul 
elevilor şi tinerilor.

În anul 2018, în Republica Moldova au activat 63 de instituţii de învăţă-
mânt extraşcolar. Numărul de copii încadraţi fiind – 41371 (Tabelul nr. 1). Ast-
fel, peste 42 la suta din elevi sunt antrenaţi în activităţile extraşcolare. Aşa dar, 
instituţiile extraşcolare sunt frecventate de 12,3 la sută din totalul elevilor iar 
circa 30 la sută din elevi activează în cercuri ce îşi desfăşoară activitatea în in-
stituţiile de învăţământ primar şi secundar general. Diversitatea cercurilor pro-
puse la nivelul instituţiilor de învăţământ general la profilul Arte (muzică, arte 
plastice, coregrafie, teatru) poate fi urmărită în (Tabelul nr. 2).

O altă categorie de instituţii de învăţământ extraşcolar reprezintă – IÎAE 
Instituţii de învăţământ artistic extraşcolar şi/sau Şcolile de Arte/Muzică şi Arte 
plastice. Acestea contribuie la dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor gene-
raţiei tinere în domeniul artelor, la familiarizarea acestora cu genurile de artă. 
asigură integritatea şi continuitatea procesului de instruire artistică a muzici-
enilor, artiştilor plastici, de balet, de teatru, meşterilor de artă tradiţională şi 
contemporană etc.(Tabelul nr. 3).

Având menirea educaţiei artistice a tinerei generaţii, în instituţiile nomi-
nalizate se studiază în baza Planurilor de învăţământ (Tabelul nr. 4), aprobate 
de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, conform domeniilor artisti-
ce(Tabelul nr. 5) şi specialităţilor studiate (Tabelul nr. 4).

În cadrul exersărilor colective, conform Planului de studii, elevii pot opta 
pentru participarea la cel mult două colective artistice, după cum urmează:

Ansamblu coral (cor); Orchestra de cameră; Orchestra de instrumente elec-
tronice; Orchestra de jazz; Orchestra de instrumente populare; Orchestra de 
instrumente aerofone şi percuţie; Ansambll omogen/mixt; Ansamblu folcloric; 
Grup / colectiv coregrafic; Grup / colectiv teatral. 

Activitatea artistică în public este parte integrantă a pregătirii de speci-
alitate atât pentru elevi cât şi pentru profesori şi se realizează la propunerea 
consiliului artistic al instituţiei de învăţământ şi cuprinde: audiţii de clasă, de 
secţie; recitaluri individuale, de clasă, de secţie, tematice; concerte; concursuri 
naţionale şi internaţionale; expoziţii personale, de clasă şi tematice; alte acti-
vităţi extraşcolare la propunerea administraţiei, autorităţilor locale, agenţilor 
economici, factorilor interesaţi în promovarea activităţii instituţiei extraşcolare.

Competenţele generale/transdiscipinare propuse pentru profilul Arte 
(Şcoli de Arte/muzică şi arte plastice) pot viza următoarele aspecte primordiale:

1. Practicarea /aplicarea capacităţilor şi abilitaţilor artistice sub diverse 
forme şi activităţi, manifestând potenţial uman creativ, sensibilitate, 
implicare şi iniţiativă.

2. Transferarea achiziţiilor/talentelor artistice dobândite în cadrul activi-
tăţilor extraşcolare, în realizarea vocaţională individuală, consemnând 
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traseul de dezvoltare a persoanelor prin învăţare şi muncă, în funcţie de 
specificul cerinţelor şi aşteptărilor socioeconomice ale domeniului ar-
tistic şi mediului de viaţă.

3. Explorarea tendinţelor de autocunoaştere, autoinformare, autoforma-
re, autopromovare şi autodeterminare personală în domeniul artistic 
practicat, asigurând prin propriile posibilităţi şi capacităţi un marche-
ting vocaţional de calitate.

4. Aprecierea şi gestionarea fondurilor/produselor din domeniul artistic, 
dând dovadă de abilităţi ale unui creator/consumator fidel şi elevat, ca-
pabil să contribuie astfel la sporire prestigiului profesiilor artistice/cul-
turale, promovare şi valorificarea întreg patrimoniului artistic la nivel 
local, naţional şi universal.

5. Valorificarea domeniului artistic în spaţiul social, cultural, artistic şi 
informaţional manifestând compatibilitate cu profilul ales şi asigu-
rând automodelarea conştientă a personalităţii.

Analiza SWOT a scos în evidenţă un şir de aspecte, care vor permite elaborarea  
unor strategii de durtă pe dimensiunea vizată:

Puncte tari: • Existenţa ofertelor educaţionale artistice extraşcolare (institu-
ţii specializate centre/palate/cluburi/şcoli de arte;

• diversitatea programelor de activităţi educative la nivelul in-
stituţiilor de învăţământ extraşcolar; 

• personal didactic calificat, cu experienţă în domeniu; 
• deschiderea oferită de activităţile extraşcolare, în conformita-

te cu interesele copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale so-
cietăţii; 

• modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activi-
tăţile derulate, pe tot parcursul anului inclusiv în timpul liber 
/ vacanţă;

• rezultatele de excepţie ale copiilor la manifestări educative 
naţionale şi internaţionale; 

• vizibilitatea actului educaţional în comunitate şi societate 
prin mediatizarea activităţilor extraşcolare (spectacole, recita-
luri, concursuri, competiţii, emisiuni la care participă copiii); 

• existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunita-
tea, organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale în 
vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţi-
rea actului educaţional.

Puncte slabe: • Lipsa curricula/programelor pentru desfăşurarea activităţilor 
extraşcolare;

• perpetuarea mentalităţii eronate potrivit căreia elevul trebuie 
să se dedice integral studiului specific educaţiei formale; 

• lipsa de formare în iniţierea, proiectarea, implementarea pro-
gramelor / curricula educative/extraşcolare; 

• absenţa formării continue în domeniul activităţii artistice ex-
traşcolare; 

• fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor ex-
traşcolare, şi îmbunătăţirea bazei materiale; 
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• carenţe în managementul instituţiilor de învăţământ, centre-
lor extraşcolare, şcolilor de arte; 

• bază materială didactică în instituţiile de învăţământ ex-
traşcolar (spaţii, echipamente, material didactic, instrumente 
muzicale etc.);

• retribuţie necorespunzătoare a muncii cadrelor didactice/
conducători de cerc, lipsa altor facilităţi.

Oportunităţi: • Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii gene-
raţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională; 

• deschiderea activităţii educative/extraşcolare spre implicare 
şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 

• valorificarea parteneriatelor educaţionale în zona formării 
profesionalizate pe diferite tipuri de educaţie extraşcolară; 

• diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului 
educaţional din perspectiva descentralizării şi a concurenţei 
pe piaţa educaţiei; 

• valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor do-
bândite în sistemul de învăţământ formal în contexte practi-
ce, bine ancorate în realitatea cotidiană,

• recunoaşterea statutului educaţiei non-formale de compo-
nentă esenţială a învăţării permanente; 

• interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor 
în şcoală; 

• promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii cali-
tăţii vieţii comunităţii.

Ameninţări: • Atitudinea şi demersurile pur formale sau menţinute la nive-
lul tradiţional în organizarea activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare; 

• promovarea unei mentalităţi dispreţuitoare la adresa activită-
ţii educative şcolare şi extraşcolare; 

• absenţa unui cadru normativ-legislativ care să reglementeze 
şi să certifice activitatea educativă şcolară şi extraşcolară.

Prin urmare, pentru valorificarea capacităţii instituţiilor de învăţământ ar-
tistic extraşcolar – Şcoli de arte/muzică/arte plastice, se propune ameliorarea 
situaţiei existente, de remediere a problemelor cu care se confruntă acestea şi 
anume: revizuirea şi aprobarea cadrului normative; includerea unui plan de 
îmbunătăţire a managementului instituţiilor;îmbunătăţirea cadrului organi-
zatoric, funcţional; crearea condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea activită-
ţilor;elaborarea regulamentelor existente în dependenţă de necesităţile loca-
lităţilor; utilizarea mecanismelor şi instrumentelor de relaţionare şi implicare 
participativă ale societăţii la dezvoltarea locală şi soluţionarea problemelor 
raionului/municipal/locale; planificarea strategică şi de atragere a investiţii-
lor;formarea continua a cadrelor didactice din domeniul arte.

O dimensiune deosebit de importantă vizează componenta extraşcolară a 
instituţiilor de învăţământ general cât şi al instituţiilor de învăţământ artistic 
extraşcolar, completată adesea, inclusiv prin asigurarea partenerilor cu insti-
tuţii profesioniste, ce asigură fortificarea educaţiei non-formale la nivel local/
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teritorial/naţional: Centre de Resurse pentru Copii şi Tineri, Cluburi de dez-
bateri, Centre Media, Palate/Case/Cămine de Cultură, Muzee, Cinematografe, 
Biblioteci, Teatre, Instituţii muzicale (Săli de concerte) etc. 

În Republica Moldova funcţionează 17 Teatre şi Instituţii Muzicale, dintre 
care: (1 de operă şi balet, 10 teatre dramatice, de comedie şi muzicale, 3 teatre 
pentru copii şi tineret, 1 Filarmonică, 1 Circ, 1 Palat Naţional, 5 Colective auto-
nome). O altă dimensiune a sistemul de educaţie artistică nonformală vizează 
cele 89 de Muzee, dintre care: (65 de istorie şi etnografie, 14 comemorative, 7 
de studiere a ţinutului natal şi 2 de studiere a artelor). Cinematografele, au su-
portat o minimalizare numerică şi au atins cifra de 32 la număr, dintre care 15 
funcţionează în localităţile rurale. În ultimul deceniu în Republica Moldova au 
apărut zeci de Studiouri de Televiziune şi Radio, atât în capitală, cât şi în ţară 
(numai regionale şi raionale sunt aproximativ 15 la număr; climatul cultural 
care pe timpuri avea nucleul în mediul rural la Casa de Cultură astăzi este ge-
nerat de studiourile locale). Studiourile cinema sunt concepute şi ca laborator 
pentru tinerii regizori de film şi televiziune, axat pe ideea lansării unui nou po-
tenţial artistic in mediul audiovizualului. In jurul acestor laboratoare s-au for-
mat un nucleu de profesionişti (OWH TV Studio este „Laboratorul Video pentru 
Tineret”, proiect implementat cu susţinerea UNICEF Moldova). 

De asemenea organizarea diverselor festivaluri de film promovează educa-
ţia nonformală a tinerilor. In fiecare an, la Chişinău se desfăşoară festivalul Cro-
nograf, unicul festival din Republica Moldova dedicat filmului documentar, al 
cărui scop este încurajarea filmelor documentare de autor. Catedra Multimedia 
colaborează activ cu studiourile de cinema prin desfăşurarea lecţiilor practice, 
stagii, acordarea asistenţei tehnice (camere de filmat, lumini), contribuind la 
realizarea efectivă a procesului de învăţământ.

Furnizorii de servicii educaţionale creează toate condiţiile necesare dez-
voltării armonioase a personalităţii individului, fiecare în parte având nevoie 
de acel mediu în care ar cunoaşte plinătatea devenirii sale. Activitatea în afara 
clasei / extraşcolară ocupă un loc foarte important în ansamblul influenţelor 
artistice/educative. Elevii/tinerii sunt antrenaţi în diverse activităţi, evenimen-
te şi serbări şcolare, excursii, acţiuni de voluntariat, menite să contribuie la for-
marea unor competenţe sociale şi civice, culturale şi artistice. În instituţii s-a 
afirmat un sistem de activităţi extraşcolare, care se perfecţionează în perma-
nenţă, şi tendinţa de dezvoltare a acestui sistem e orientată spre satisfacerea 
intereselor şi opţiunilor individuale ale elevilor, spre crearea unei comunităţi 
şcolare, care îşi cunoaşte şi îşi valorifică tradiţiile, învaţă prin cooperare, stimu-
lează participarea şi are o imagine proprie. Activităţile artistice extraşcolare se 
caracterizează printr-un anumit dinamism, extins într-o serbare, într-un reci-
tal, într-o acţiune de masă etc. Spectrul activităţilor în cadrul educaţiei artistice 
non-formale este impunător: Activităţi de cercetare a istoriei şi culturii localită-
ţii; Deschiderea muzeului instituţiei; Festivităţi anuale „Gala promoţiilor”; Ex-
poziţii de lucrări ale meşterilor populari din localitate; Expoziţii de pictură ale 
elevilor şi plasticienilor autohtoni; Întâlniri cu iluştri oameni de cultură şi artă; 
Spectacole muzical-coregrafice dedicate sărbătorilor calendaristice şi celor tra-
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diţionale; Festivaluri de cântec şi dans popular; Cenacluri literar-artistice; Tabe-
re de creaţii etc. Aceste acţiuni au un impact puternic asupra formării elevilor. 
Activitatea extraşcolară este orientată spre varietatea tematică şi spre diverse 
forme de organizare. Dar sunt probleme, care ţin de nevalorificarea sporită a 
potenţialului aptitudinal al copiilor şi tinerilor. Din cauza lipsei de spaţii ame-
najate şi dotare neadecvată ale acestora, finanţării reduse şi insuficienţa pregă-
tirii cadrelor didactice etc., – realizarea calitativă este adesea imposibilă. 

Instituţiunile de învăţământ extraşcolar, astăzi, înseamnă asigurarea ga-
rantată a accesului la infrastructura instituţiilor extraşcolare, în conformitate 
cu cerinţele şi normele europene privind accesibilitatea populaţiei la facilităţi 
pentru practicarea activităţilor cultural-artistice şi sportive semnificativ. 

Prezentul solicită afirmarea unei personalităţi competitive, capabile să-şi 
modeleze viitorul, de aceea educaţia artistică în lumea modernă este o dimen-
siune-cheie prin care se fortifică fiinţa umană. Astfel se impune necesitatea edi-
ficării şi menţinerii a unei şcoli moderne, democratice, activitatea căreia să se 
axeze pe valorificarea educaţiei artistice în vederea progresului sociouman, o 
şcoală deschisă ce pledează pentru umanizarea şi informatizarea procesului de 
învăţământ, o şcoală care ar oferi subiectului educaţiei – elevului – condiţiile 
necesare privind valorificarea nevoilor, intereselor, aspiraţiilor sale individuale, 
favorizând-i formarea şi asigurând-i succesul.

Comunitatea de învăţare ar fi mediul de formare a atitudinilor, capacitaţi-
lor şi competenţelor elevului. Participând şi cooperând, demonstrând interes 
pentru studii, pentru propria autodezvoltare, pentru viaţa comunitară, elevul 
va trăi o continuă schimbare de comportament, acumulează experienţe prin 
care îşi racordează existenţa personală la dinamismul vieţii sociale actuale şi 
viitoare, în interesul propriu şi al societăţii.

Educaţia artistică extraşcolară este axată pe sensibilizarea, formarea valori-
lor general-umane, dezvoltarea în ansamblu a personalităţii. Antrenarea elevi-
lor în activităţile artistice contribuie la asimilarea culturii naţionale, universale, 
la formarea unor capacităţi de înţelegere a valorilor plastice, evitând utilizarea 
Kitch – ului în activitatea artistică şi în viaţa cotidiană.

Direcţiile principale ale modernizării procesului educaţional sunt corelate 
cu dezvoltarea sistemului de învăţământ în ansamblu: schimbarea radicală a 
paradigmei educaţionale, rolul crescând al ştiinţei în societate, evoluţia pro-
ceselor democratice etc., creează premise şi condiţii obiective de transforma-
re a omului esenţialmente din alte perspective. Toate acestea sunt corelate în 
primul rând, cu dinamizarea vieţii sociale, care presupune existenţa unei per-
sonalităţi active, întreprinzătoare, responsabile. Competenta generală specifică 
ariei curriculare „Arte” este competenta estetică calificată drept un ansamblu de 
achiziţii atitudinale, comportamentale, afective, acţionare care exprimă calita-
tea omului de a percepe şi aprecia, a trăi şi iubi Frumosul în concordanţă cu 
spiritualitatea şi cultura epocii în care trăieşte.

Precum arta contemporană propune astăzi spectatorului explorării din 
cele mai diverse cu intenţii de inventivitate, expresivitate şi originalitate, astfel 
şi educaţia artistică este supusă unor programe de modernizare a conţinutu-
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rilor curriculare axată preponderent pe formarea competenţelor şi integrare, 
individualizarea integrării, caracterul aplicativ al cunoştinţelor, precum şi obţi-
nerea unei educaţii artistice de calitate.

Artaeste, în esenţă, cea mai profundă expresie a creativităţii umane. Pe cât 
de dificil de definit, pe atât de dificil de evaluat, având în vedere faptul că fiecare 
artist îşi alege singur regulile şi parametrii de lucru, se poate spune, totuşi, că 
arta este rezultatul alegerii unui mediu, a unui set de reguli pentru folosirea 
acestui mediu şi a unui set de valori ce determină ce anume merită a fi exprimat 
prin acel mediu pentru a induce un sentiment, o idee, o senzaţie sau o trăire în 
modul cel mai eficient posibil pentru acel mediu. Prin modul său de manifesta-
re, arta poate fi considerată şi ca o formă de cunoaştere (cunoaşterea artistică). 
Într-un sens larg, termenul artă desemnează orice activitate, care se bazează pe 
cunoştinţe, exerciţiu, percepţie, imaginaţie şi intuiţie. Într-un sens mai strict, 
se adaugă la cele de sus lipsa de funcţionalitate (practică), cunoaştere, estetică.

Britannica Online defineşte arta ca „îndemânare şi imaginaţie în creaţia 
de obiecte, medii ambiante sau experienţe estetice care pot fi împărtăşite” [2].

Definiţia şi evaluarea artei a devenit problematică mai ales de la începutul 
secolului 20. Richard Wollheim face distincţie între trei moduri de acces: realist, 
unde calitatea estetică este o valoare independentă de orice punct de vedere 
uman; obiectivist, unde calitatea estetică este, de asemene, o valoare absolută, 
dar dependentă de experienţă umană generală; relativist, care calitatea esteti-
că nu este o valoare absolută, dar depinde de, şi variază cu experienţa umană 
a diferiţilor indivizi [5]. Un obiect poate fi caracterizat în funcţie de intenţie, 
sau lipsa acesteia, a creatorului său, indiferent de scopul sau funcţiunea lui. 
De exemplu o ceaşcă, care poate folosită ca un simplu recipient, poate fi con-
siderat obiect de artă, dacă e intenţionată obiect estetic. De asemenea, o pic-
tură poate fi considerată obiect de meşteşug (deci nu obiect de artă), dacă este 
un produs de masă. Natura artei a fost descrisă de Richard Wollheim ca „unul 
din termenii cei mai eluzivi (care se eschivează) ale problemelor tradiţionale de 
cultură umană” [9].

A fost definită ca vehicul pentru expresia sau comunicaţia de emoţii şi idei, 
un mijloc pentru explorarea şi aprecierea elementelor formale pentru sine, şi ca 
mimesis sau reprezentaţie [10]. L. Tolstoi a identificat arta ca un mijloc indirect 
de a comunica între persoane [ibidem]. Benedetto Croce şi R.G. Collingwood au 
avansat ideea idealistă că arta exprimă emoţii şi că opera de artă, aşadar, există 
esenţialmente în mintea creatorului [11]. Teoria artei îşi are rădăcinile în filozo-
fia lui Immanuel Kant şi a fost dezvoltată în secolul 20 [ibidem]. Arta ca mimesis 
are rădăcini adânci în filozofia lui Aristotel [10]. De la Iluminism încoace sub 
artă se înţeleg mai ales formele aşa-numitelor arte frumoase: De la începutul 
Modernismului încoace formele de expresie, tehnicile şi mijloacele artei s-au 
lărgit semnificativ, de exemplu, cu fotografia în cazul artei plastice. Atât in cazul 
artei dramatice, muzicii şi literaturii, dar şi în arta plastică, în prezent se adaugă 
şi aşa-numitele medii noi (new media), precum, bunăoară „radio şi televiziune, 
dar şi video, online media şi altele. Din ultimele decenii ale secolului XX, împăr-
ţirea clasică începe să-şi piardă importanţa. Genuri de artă ca instalaţie sau arta 
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media nu mai cunosc genurile clasice. Totodată menţionăm şi apariţia Artelor 
noi (body art, autoart, arta de instalare, 3D-grafic, pin-up, mail art).

Finalmente, menţionăm că procesul de dezvoltare a învăţământului artis-
tic extraşcolar trebuie să se axeze pe: concretizarea progresivă a idealului edu-
caţional; racordarea la cerinţele reale ale vieţii; asigurarea calităţii educaţiei şi 
ralierii sistemului educaţional la valorile şi standardele europene; valorizarea 
competenţelor pentru viaţă; abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, în 
sensul realizării, conexiunii cu viaţa reală; modernizarea modelelor de forma-
re a competenţelor cultural-artistice; abordarea diferenţiată, individualizată a 
formabililor; dezvoltarea abilităţii de a acţiona autonom, de a folosi instrumen-
te în manieră interactivă, a dezvolta deprinderi necesare societăţii cunoaşte-
rii; asigurarea reproducerii valorilor naţionale reprezentative, concomitent cu 
deschiderea spre valorile europene şi universale; reflectarea a celor patru piloni 
ai învăţării: a învăţa să ştii/să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să munceşti cu 
ceilalţi, a învăţa să fii, a învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi societatea.
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Abstract: This article illustrates some aspects of the development of non-formal 
education, and in particular the methods that can be used in the non-formal con-
text in order to form correct representations on the articulation of formal educati-
on with non-formal education. To train the ability in the optimal use of non-for-
mal methods, to efficiently capitalize on the educational resources and strategies 
of the society in its complexity.

Metodele care se pot utiliza în context nonformal sunt variate şi potrivite 
oricarui tip de beneficiari.

Printre caracteristicile metodelor specifice educaţiei nonformale se numără:
− au obiective de învăţare clare;
− au caracter participativ şi experienţial;
− dezvoltă toate tipurile de competenţe (cunoştinţe, în deosebi abilităţi 

şi atitudini);
− sunt active, creative şi interactive;
− au caracter inovativ (nu fac parte din categoria „metode clasice”);
− au un grad de aplicabilitate mare.
Metodele de educaţie nonformală sunt organizate, coordonate, evaluate 

şi analizate de către persoane cunoscute sub mai multe denumiri, în functie 
de metodă (formator, animator, facilitator, lector etc.). Aceste persoane, prin 
intermediul fanteziei şi creativitatii, îşi propun să creeze cadrul potrivit pentru 
distracţie, activare şi exprimare liberă a persoanelor cărora se adresează.

Principalele metode folosite în contextul educaţiei nonformale sunt:
1. Animaţia socio-educativă;
2. Cafeneaua publică;
3. Flashmob-ul;
4. Team-building;
5. Photovoce;
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6. Teatru de improvizaţii şi tetru forum;
7. Origami teatru;
8. Open space tehnology-OST;
9. Teatrul educational;
10. Metoda SMART.
Animaţia socio-educativă este metoda ce dezvoltă capacităţile expresive, 

relaţionale, de întrajutorare şi inovaţie socială, educative şi culturale, precum şi 
abilităţile de comunicare interculturală atât în rândul persoanelor/indivizilor, 
cât şi a grupurilor. Acest lucru este posibil prin activităţile organizate în diferite 
contexte, altfel spus în toate acele locuri unde este posibilă favorizarea întâlni-
rii între persoane sau între grupuri şi dezvoltarea capacităţilor de implicare şi 
participare activă la viaţa publică, dar şi favorizarea proceselor de dezvoltare 
personală şi autocunoaştere, integrare socială şi culturală. Concluzionăm astfel 
că relaţionarea între participanţi se face prin intermediul activităţilor de tip so-
cial, cultural, fizic şi sportive.

Pe langă caracterul educativ, inovator şi social, obiectivele de învăţare ge-
nerale ale animaţiei socio-educative, indiferent de publicul asupra căruia se 
intervine, sunt cele de socializare, de reglare socială, de culturalizare, constien-
tizare a identităţii umane şi a apartenenţei la Uniunea Europeană, dezvoltarea 
respectului pentru drepturile omului etc.

Animaţia socio-educativă dezvoltă, în primul rând autonomia beneficia-
rului, învăţându-l să îşi controleze comportamentul, ajutându-l să gândească 
în avans şi să acţioneze pentru a atinge o acţiune planificată în timp. Totodată, 
participantul învaţă să colaboreze, să empatizeze, să facă faţă provocărilor din 
viaţa de zi cu zi în mod spontan şi creativ şi să acţioneze în modul potrivit, la 
momentul potrivit.

Sunt valorificate mai multe categorii de jocuri de animaţie socio-educativă:
• Jocuri de prezentare – permit un prim contact şi o apropiere, respectiv 

cunoaşterea numelor participanţilor şi ale unor caracteristici.
• Jocuri de comunicare – stimulează comunicarea între participanţi şi 

urmăresc crearea unui proces de comunicare poliplanic în grupul în 
care, de regulă, se stabilesc nişte roluri fixe. Aceste jocuri tind să cree-
ze un mediu favorabil ascultării active şi comunicării verbale şi toto-
dată să stimuleze comunicarea nonverbală (expresii, gesturi, contact 
fizic, priviri etc.), pentru a iniţia noi moduri de comunicare. Dinamica 
acestora este diversă, iar realizarea jocurilor în diferite momente poate 
aduce multe experienţe noi grupului.

• Jocuri de cooperare – prin intermediul lor se examinează mecanisme-
le jocurilor competitive, creând un mediu destins şi favorabil coopera-
rii de grup, cu accent pe coordonarea mişcărilor pentru realizarea unei 
activităţi.

• Jocuri de energizare – determină o stare sau creează atmosferă, intro-
duc un subiect într-un mod plăcut, dinamic şi alert.

• Jocuri de cunoaştere – sunt destinate cunoaşterii reciproce a partici-
panţilor din cadrul unei activităţi.
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• Jocuri de afirmare şi integrare în grup – se bazează pe mecanismele 
de încredere în sine, atât pe cele interne (concepţii, capacităţi), cât şi 
pe corelaţia cu influenţele externe (rolul în cadrul grupului, cerinţele 
faţă de alte persoane). Scopul acestui joc este să valorifice calităţile po-
zitive ale persoanelor şi ale grupului, pentru a favoriza o ambianţă în 
care toţi să se simtă parte a unui întreg; afirmarea în condiţii de egali-
tate este baza comunicării libere şi a lucrului în comun.

Cafeneaua publică este o metodă de dialog activ, schimb de informaţii 
şi găsire de soluţii creative de acţiune. În general, această metodă se foloseşte 
atunci când doreşti să supui unei dezbateri relaxante un anume subiect, permi-
ţând totodată o interacţiune mare şi relaţii apropiate între participanţi. Este şi o 
metodă foarte bună de consultare şi participare la luarea deciziilor.

La astfel de activităţi numărul celor invitaţi poate să fie oricât de mare (au fost 
organizate cafenele cu participarea a 1000 de persoane), dar nu mai mic de 12.

Activitatea se organizează într-un spaţiu cât mai asemănător unei cafene-
le, sau chiar într-o cafenea. Atmosfera relaxată a unei cafenele stimulează gân-
direa liberă şi creatoare, implicarea în dialog a tuturor participanţilor, chiar şi 
a celor mai timizi. De asemenea, participantii au oportunitatea de a cunoaşte 
oameni, de a interacţiona şi face schimb de experienţă în domenii care îi inte-
resează, de a-şi exersa vorbitul în public şi capacitatea de sinteză. Participanţii 
la cafenea sunt aşezaţi la mese de câte 4-5 persoane, la fiecare masă dezbătân-
du-se un aspect al problemei în discuţie şi, evident, servindu-se cafea, fursecuri 
şi răcoritoare. Este indicată crearea unei ambianţe caldă şi primitoare, alegerea 
unui spaţiu cu lumină naturală, cu scaune confortabile şi muzică pe fundal.

Pe parcurs subiectele de discuţie de la fiecare masă rămân aceleaşi pe toată 
durata cafenelei. La fiecare masă unul dintre participanţi este „gazda” mesei. 
Dupa o primă rundă de 20-30 de minute, participanţii se mută la alte mese, unde 
vor dezbate subiectele meselor respective, în timp ce gazdele rămân la mesele 
iniţiale pe toată durata cafenelei. Gazda introduce noii veniţi în conversaţie şi 
are grijă ca dialogul să se desfăşoare în mod logic şi constructiv. Numărul de 
runde depinde de mărimea grupului, dar astfel încât întregul proces să nu dure-
ze mai mult de 3-4 ore. În final se poate organiza o sesiune de dezbatere cu între-
gul grup pentru a împărtăşi concluziile şi a ajunge la un plan de acţiune comun.

Tema cafenelei şi subiectele de discuţie reiese din scopul pentru care se 
doreşte organizarea dezbaterilor. Important este ca tema cafenelei să fie foarte 
clară atât pentru organizatori, cât şi pentru participanţi.

Subiectele de conversaţie pentru fiecare masă sunt aspecte care se des-
prind din tema cafenelei. Ele pot fi formulate şi sub formă de întrebări. Acestea 
trebuie să stimuleze creativitatea, să fie semnificative, să fie simple şi clare, pro-
vocatoare şi să invite la reflecţie.

Paşii următori cafenelei sunt generaţi de scopul pe care l-a avut organiza-
rea dezbaterii. De exemplu, dacă scopul a fost identificarea celor mai bune so-
luţii pentru sporirea atractivităţii şcolilor şi învăţământului profesional tehnic 
pentru tineri – atunci ideile exprimate trebuie transformate în proiecte concre-
te şi în măsuri propuse autorităţilor responsabile.
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Cafeneaua reprezintă o metodă de dialog activ, schimb de informaţii şi gă-
sire de soluţii creative de acţiune. În general, cafeneaua publică se foloseşte 
atunci când doreşti să supui unei dezbateri relaxante un anume subiect, permi-
ţând totodată o interacţiune mare şi relaţii apropiate între participanţi. Este şi o 
metodă foarte bună de consultare şi participare la luarea deciziilor.

Flashmob-ul, metodă ce presupune adunarea unui grup de oameni, în-
tr-un loc public, participanţii realizând o acţiune neobişnuită pentru o perioa-
dă scurtă de timp. Este o „prezentare” pentru spectatori accidentali, cu scopul 
de a trezi sentimente de interes, curiozitate cu privire la un anumit subiect, o 
modalitate de a exprima şi de a transmite un mesaj către societate, un mesaj 
care, poate, altfel nu ar fi ajuns la grupul ţintă şi/sau la publicul larg. Acesta este 
un instrument social de participare, implicare, luare de atitudine.

Scopul unui flashmob este utilizat cel mai des ca modalitate de advoca-
cy, atunci când se doreşte evidenţierea unei probleme cu care se confruntă un 
anumit grup de oameni sau chiar întreaga comunitate. De asemenea, se utili-
zează cu scopul de a milita pentru ceva sau a promova ceva. Persoanele care 
participă la acţiune îsi dezvoltă spiritul de echipă, spontaneitatea, seriozitatea, 
capacităţile de planificare. Acţiunea este binevolă, transparentă şi participanţii 
nu oferă şi nu primesc bani pentru participare, aceasta fiind o activitate vo-
luntară. Printre motivele care îi determină pe oameni să ia parte la o astfel de 
activitate este şi dorinţa de a se simţii independenţi de stereotipuri de compor-
tament, pentru a testa capacităţile proprii în efectuarea de acţiuni spontane în 
locuri publice, pentru a avea senzaţia de apartenenţă la o acţiune comună, de a 
experimenta noi senzaţii emoţionale.

Este greu de a efectua o statistică a numărului persoanelor implicate în ast-
fel de activităţi, însă având în vedere popularitatea crescută a acestei metode 
se poate vorbi de un număr de sute de mii de oameni care au fost implicaţi cel 
putin o dată într-un flashmob. 

Lucrul în echipă este întotdeauna formula succesului – fie că vorbim de 
sportul de echipă, politică sau afaceri. Cu cât lucrul în echipă este mai eficient, 
membrii echipei comunicând deschis între ei şi având încredere în judecata şi 
abilităţile colegilor, cu atât este mai mare succesul proiectului comun şi mai 
intens sentimentul de împlinire la nivel de echipă.

Prezintă interes metoda Team building – consolidarea legăturilor în sânul 
echipei şi descoperirea geniului colectiv al acesteia.

Vă prezentăm patru tipuri principale de programe de team building care 
s-au dovedit de succes, contribuind la creşterea performanţelor unei echipe:

− Team building-ul bazat pe aventura sportivă funcţionează cel mai bine 
în cazul unei echipe tinere. Team buildingul axat pe activităţi constă, 
de obicei, în exerciţii desfăşurate în aer liber care cuprinde o serie de 
provocări (rafting, alpinism, orientare în spaţiu, speologie, tabere de 
supravieţuire etc.). Acest tip de activităţi se adresează unor nevoi spe-
cifice de dezvoltare ale echipelor, cum ar fi rezolvarea de probleme, 
asumarea de riscuri, consolidarea încrederii reciproce şi depăşirea pa-
radigmelor. Ideea unui astfel de team building nu este doar distracţia, 
socializarea şi dobândirea de noi abilităţi;
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− Team building-ul axat pe dezvoltarea de noi competenţe s-a dovedit 
de mare succes în creşterea nivelului de performanţă al echipelor. 
Un asemenea team building facilitează comunicarea sinceră, pune-
rea în discuţie a problemelor curente care afectează echipa şi ajută în 
elaborarea de noi modalităţi de abordare a acestor probleme. Team 
building-ul bazat pe învăţare duce la autocunoaştere şi încurajează 
asumarea angajamentului de a schimba status quo-ul echipei. În team 
building-ul axat pe dezvoltarea de noi abilităţi, membrii echipei par-
ticipă la ateliere în cadrul cărora învaţă şi exersează un set de compe-
tenţe specifice, cum ar fi gestionarea conflictelor, medierea, capacita-
tea de a ajunge la un consens sau acordarea şi primirea de feedback 
constructive etc.

− Un alt program de team building – evaluarea personalităţii. În cadrul 
unui astfel de team building, membrii echipei răspund la un test psi-
hometric, de tipul chestionarului Myers-Briggs, din care pot afla lu-
cruri noi despre propria lor personalitate, precum şi despre personali-
tatea colegilor. Team building-ul axat pe evaluarea personalităţii este 
un instrument de dezvoltare eficient, care îi ajută pe membrii echipei 
să dobândească o mai bună înţelegere de sine, să devină conştienţi de 
diferenţele dintre ei şi să-şi adapteze comportamentul în funcţie de cel 
al coechipierilor.

− Team building prin rezolvarea de probleme: membrii echipei se reu-
nesc pentru a identifica şi rezolva o provocare majoră cu care se con-
fruntă în prezent echipa. Un astfel de team building presupune şedin-
ţe de brainstorming care aduc la lumină barierele din calea succesului 
echipei. După ce simptomele au fost scoase la iveală, echipa continuă 
procesul cu examinarea a cauzelor posibile, până când se ajunge la 
cauzele profunde ale problemei. La această etapă, membrii echipei 
sunt capabili să dezvolte un plan de acţiune concret pentru a rezolva 
problema. Team building-ul axat pe rezolvarea de probleme este deo-
sebit de benefic în eliminarea stresului şi a emoţiilor negative faţă de 
mediul de lucru. Acest team building oferă un bun prilej de revărsare a 
frustrărilor şi un pas înainte spre acţiune.

Următoarea metodă – PhotoVoice care are ca scop transmiterea unui me-
saj puternic prin prezentarea de „fotografii vii”. Această metodă este foarte fle-
xibilă şi poate fi adaptată pentru diverse situaţii (evaluarea nevoilor comunită-
ţii, realizarea unei hărţi a problemelor, evaluarea unor programe publice etc.), 
diferite grupuri şi domenii de activitate diverificate.

PhotoVoice încearcă să aducă schimbări sociale pozitive în comunităţi 
prin intermediul unor instrumente prin care participanţii să îşi poată susţine 
şi îmbunătăţi calitatea vieţii. Imaginile utilizate, precum şi cuvintele asociate 
acestora sunt expuse local, naţional şi internaţional prin diverse mijloace: ex-
poziţie de fotografie, trimitere de cărţi poştale,mass-media, expoziţii online.

Esenţial într-un proces PhotoVoice este tocmai procesul, identificarea pro-
blemelor, stabilirea cauzelor acestor probleme, discuţiile şi găsirea unor soluţii, 
dobândirea puterii şi apoi crearea unui mesaj vizual puternic.
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Photovoice nu este o metodă care se adresează fotografilor profesionişti. 
Esenţa photovoice-ului este explorarea subiectului de către cei direct afectaţi, 
nu de către o persoană externă. Deşi calitatea fotografiei este un lucru dorit, 
aceasta trebuie obţinută învăţându-i pe membrii comunităţii să facă poze, nu 
prin realizarea fotografiilor de către un fotograf profesionist. Photovoice este 
o metodă care cere ca grupul de participanţi să se întâlnească şi să discute pe 
marginea fotografiilor. Deşi atât pozele, cât şi povestea sunt personale, din dis-
cuţiile generate în jurul lor se naşte ocazia de a reflecta asupra subiectului şi se 
formează mesajul comun al acelei comunităţi.

Metodă teatru de improvizaţie este axată pe abilitatea de a crea, de a cân-
ta, juca, dansa sau vorbi, ca reacţie spontană la ceea ce se întâmplă în jur sau la 
propriile gânduri sau sentimente.

Capacitatea de a improviza poate fi folosită pentru a facilita diverse forme 
de comunicare sau manifestare în domenii diferite, de la muzică la afaceri, in-
venţii tehnologice, psihologie, teatru, sport sau marketing.

Teatrul de improvizaţie este o formă de teatru în care se folosesc tehnici 
de improvizaţie teatrală pentru a crea dialoguri, scene, cântece sau povestiri. 
De cele mai multe ori publicul propune unde să se desfăşoare aceste scene, 
teme sau titluri pentru discursuri şi povestiri sau versuri care să fie integrate în 
cântece. Teatrul de improvizaţie presupune de multe ori o relaţie interactivă cu 
publicul. Trupele de improvizaţie solicită frecvent sugestii din partea publicu-
lui, ca o sursa de inspiraţie.

Deşi de cele mai multe ori spectacolele de improvizaţie sunt de natură co-
mică, exista şi alte forme, cum ar fi „play back theater” sau „teatrul oprimaţilor” 
(teatru forum, folosit mai mult ca o forma de schimbare a realităţii sociale), 
psihodrama etc.

Metoda Teatru Forum poate fi folosită în diferite contexte de educaţie 
non-formală dând şansa participanţilor să înveţe din experienţa directă. Este 
o metodă care se bazează pe învăţarea prin experinţă. Poate fi utilizată în co-
munităţi de toate tipurile în care există persoane care sunt în risc de excluziune 
socială, în care se întâlnesc situaţii de discriminare ale anumitor categorii de 
oameni, în orice contexte în care vedem oameni care susţin stereotipurile şi 
prejudecăţile, în care intoleranţa şi mila sunt sentimente care provoacă sufe-
rinţa (astfel putem vorbi de instituţii de învăţământ, familie, instituţii publice, 
stradă, cartier, comunităţi de romi, penitenciare etc.). De asemenea, metoda 
poate fi folosită acolo unde observăm: indiferenţa, lipsa de interes în proble-
mele celorlalţi şi ale comunităţii în general, neimplicare şi pasivitate, agresiune 
şi intoleranţă.

Astfel, Teatru Forum se pune în scenă în spaţii publice şi în faţa persoanelor 
care se confruntă cu problema pusă în scenă, pentru a crea un context de învăţa-
re pentru publicul larg (copii, tineri, adulti şi bătrâni). Tematica abordată poate 
fi foarte diversă deoarece piesa preia scene din realitatea publicului spectator.

Origami teatru este o altă metodă educativă nonformală ce îmbină arta ori-
entală a plierii hârtiei origami cu teatrul de animaţie. Interferenţa acestor două 
arte pe teritoriul educaţiei împleteşte respectul faţă de reguli, specific artelor 
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marţiale adus de origami, cu dinamica cu care orice formă de teatru stimulează 
inteligenţa emoţională. Ea este o metodă nonformală prin care participanţii de 
orice varstă devin mai rabdători, se concentrează mai bine, câştigând mai mul-
tă încredere în forţele proprii, dar şi devenind mai fluenţi şi mai responsabili în 
comunicarea emoţiilor şi ideilor proprii.

Prin metoda origami teatru se învaţă cum se pliază un pătrat de hârtie pen-
tru a obţine diverse forme, se învaţă să se elaboreze poveşti folosind figurinele 
pliate, se cultivă rabdarea şi atenţia la detalii şi mai ales se învaţă să se comuni-
ce creativ şi metaforic emoţii şi idei simple sau complexe.

Metoda se pliază pe grupuri de orice vârstă şi se poate aplica grupurilor din 
orice colţ al lumii. Ea are o funcţie educativă, dar în egală masură una terapeu-
tică (printre altele, se pot dezvolta activităţi de animaţie clinică pentru copii) şi 
alta estetică (se pot face filme, spectacole de teatru, expoziţii).

În cadrul acestei metode întâlnim trei etape: origami poveste, origami joc 
şi origami teatru. Fiecare etapă poate fi implementată separat însă împreună 
creează un proces de învăţare în cadrul căruia participanţii îşi dezvoltă creati-
vitatea, toleranţa, atenţia.

O metodă devenită actuală în condiţiile dezvoltării tehnologice şi a schim-
bărilor sociumului – Open Space Technology-OST, a fost ”creată” în anii ’80 a 
secolului trecut de către consultantul organizaţional Harrison Owen, cel care a 
descoperit că persoanele care veneau la conferinţele organizate de el erau mai 
interesate de pauzele de cafea decat de prezentările formale din cadrul plena-
relor. Având acest aspect în vedere plus experienţa sa de viaţă, Owen a creat o 
modalitate total noua de a organiza şi desfăşura o conferinţă.

Conferinţa open space nu are lectori stabiliţi sau program predefinit de 
ateliere de lucru şi nici discuţii panel. În schimb, participanţii care se regăsesc 
într-un cerc mare descoperă în prima oră de discuţii în ce fel îşi vor crea singuri 
conferinţa. Înainte să-şi dea seama ei insişi devin unii altora profesori şi leaderi.

Metoda de open space, aşa cum şi Owen spunea, este în sine mai organi-
zată decât orice comitet de organizare. Este în acelaşi timp haotică, productivă 
şi distractivă. Nimeni nu controlează nimic. Principiul de baza al metodei este 
acela ca oricine vine intr-o conferinţă open space trebuie sa fie pasionat de su-
biectul propus şi este dispus sa producă lucruri din această pasiune.

Vorbitul în public („public speaking”) este procesul de a vorbi în faţa unui 
grup de oameni într-un mod structurat, cu scopul de a informa, influenţa sau 
întreţine ascultătorii. Ca orice altă formă de comunicare, vorbitul în public are 
câteva elemente de bază, care se pot rezuma în câteva întrebări: „Cine ce spu-
ne?”, „Cui îi spune?”, „Ce mijloace foloseşte?”, „Ce efecte are?”.

Teatrul educaţional este metoda ce face parte din categoria metodelor de 
simulare. Ca tip specific de simulare, învăţarea prin dramatizare se bazează pe 
utilizarea mijloacelor şi procedeelor artei dramatice. Teatrul educaţional pre-
supune dramatizarea unor evenimente actuale, realiste şi reprezentative care 
se derulează atât în şcoală, cât şi în afara acesteia şi se îmbină cu alte metode 
active şi formative: jocul de rol, tehnicile creative (brainstorming, brainwriting, 
sinectica, scamper etc.), tehnici de comunicare.
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Printre obiectivele de învăţare ale acestei metode se numără stimularea 
creativităţii tinerilor pentru elaborarea unui scenariu original, care să redea 
faţetele şcolii actuale, dezvoltarea spiritului de echipă şi de colaborare pentru 
distribuirea eficientă a rolurilor, formarea abilităţilor de interpretare corectă a 
rolurilor din piesă.

Metoda are impact direct asupra participanţilor, ca urmare a implicării res-
ponsabile şi active în derularea scenariului, a creşterii motivaţiei şi a dorinţei de 
a lucra în echipă, cât şi un impact indirect, observabil prin efectele determinate 
la nivelul comunităţii apropiate, prin stimularea prietenilor de a participa la 
activităţile nonformale, prin susţinerea de către colegii, prin dezbaterea temei 
interpretate în piesă, prin evaluarea scenariului şi a modului de interpretare a 
rolurilor.

Menţionăm şi metoda SMART de Politici Publice ce reprezintă o combi-
naţie de participare online şi offline, ce are ca scop implicarea cetatenilor în 
furnizarea de solutii valoroase, fezabile şi sustenabile la problemele de interes 
public. Participarea se realizează interactiv, pe platformele de democraţie par-
ticipativă.

Metoda le permite tinerilor să semnaleze orice fel de problemă de inte-
res public la care doresc să se găsească o soluţie şi care ulterior să fie pusă în 
practică de către autorităţi şi să propună soluţii la problemele deja postate pe 
platformă şi la care se caută soluţii.

Metodele de învăţare de tip nonformal se centrează foarte mult pe implica-
rea tuturor stilurilor de învăţare (activ, reflexiv, teoretic şi pragmatic), permiţând 
participanţilor să îşi folosească toate simţurile, ceea ce duce la experienţe cu to-
tul noi care le creează o stare de împlinire. Pentru a obţine astfel de rezultate, 
metodele (re)creează un mediu care devine în acelaşi timp stimulativ şi relaxant.

Acest mediu este foarte important pentru a implica participanţii în mod 
(inter)activ şi participativ, în care aceştia devin „stăpânii” propriului proces de 
învăţare. Cadrul este în acelaşi timp şi unul puternic colaborativ în care fiecare 
contribuie cu experienţa personală pentru a crea o comunitate sau o reţea de 
învăţare adaptată la un anumit context prin experimentare, reflecţie, evaluare 
şi re-adaptare. Un context din care fiecare poate să „fure” câte un pic pentru 
a-şi completa experienţa de viaţă şi a-l ajuta să înţeleagă mai bine cum poate să 
transfere competenţele acumulate în viaţa sa reală.

În concluzie afirmăm că acţiunile din cadrul educaţiei formale (oficiale) 
sunt elaborate pe niveluri şi trepte de studii (şcoli, universităţi, centre de per-
fecţionare etc.) şi se desfăşoară în cadrul unui proces de instruire realizat cu 
maximum de rigurozitate în timp şi spaţiu (plan, programe, manuale, cursuri, 
materiale de învăţare etc.), în vederea formării personalităţii umane. Educaţia 
informală evoluează în câmpul psihosocial, preluând direct sau indirect influ-
enţele cu efecte pedagogice rezultate din contextul situaţiilor şi al activităţilor 
cotidiene. Deseori, aceste influenţe sunt receptate de către individ inconşti-
ent. Se consideră că cele mai semnificative mesaje informaţionale sunt recep-
tate prin mijloacele mass-media. Educaţia nonformală este denumită adesea 
„şcoală paralelă”, pentru că activităţile educaţionale sunt mai puţin formale 
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sau chiar neformale, dar au efecte formative. Fiind flexibile, corespund inte-
reselor variate şi individuale ale elevilor. Educaţia nonformală poate deveni o 
modalitate eficientă de formare pentru indivizii ce au şanse mai mici de acces 
la şcolarizarea ordinară: păturile social vulnerabile, locuitorii zonelor restrânse, 
analfabeţii, persoanele cu nevoi speciale. Este o formă facultativă de antrena-
ment intelectual, care menţine interesul participanţilor printr-o metodologie 
atractivă. Educaţia nonformală este considerată a fi complementară educaţiei 
formale, atât sub aspectul de conţinut, cât şi ca forme şi modalităţi de realizare. 

Metodele şi tehnicile de educaţie nonformală contribuie la abilitatea ele-
vilor/beneficiarilor în a-şi organiza propriul proces de învăţare, valorificând 
diverse tipuri de resurse, la cunoaşterea şi abilitarea în utilizarea tehnicilor de 
comunicare eficientă, la abilitarea elevilor/beneficiarilor pentru a-şi valorifica 
experienţa personală în construirea unor atitudini deschise şi responsabile. 
Aceste competenţe pot fi dobândite prin identificarea modelului de învăţare 
experienţială, prin dezvoltarea unei atitudini deschise faţă de experienţial ca 
model de învăţare, prin exemplificarea modelului învăţării experienţiale prin 
propuneri de activităţi caracteristice activităţilor nonformale, prin identifica-
rea unor modalităţi diverse de comunicare, prin însuşirea unor tehnici de co-
municare eficientă (de medierea situaţiilor de criză, de ascultare activă), prin 
operaţionalizarea elementelor verbal/nonverbal ca şi componente esenţiale în 
activitatea unui grup, prin dezvoltarea abilităţilor de identificare, analiză şi va-
lorificare a resurselor informaţionale cu care venim în contact, prin identifica-
rea unor modalităţi de reacţie multiple în faţa unor situaţii dificile, prin dezvol-
tarea unor capacităţi de a face faţă în mod constructiv în faţa unor evenimente 
neprevăzute/dificile. 
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PARTICLURATITĂŢILE EDUCAŢIEI NONFORMALE  
A ELEVILOR ŞI TINERILOR

Vasile ANDRIEŞ 
dr., lector univ., 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Abstract: This article highlights the specific characteristics of non-formal educa-
tion, areas of action, the criteria needed to ensure the quality of non-formal edu-
cation, social and personal skills developed as a result of non-formal education, 
educational tools specific to non-formal education. Increased attention is drawn 
to the theoretical approaches of some researchers in the field, emerging from the 
triad: formal, non-formal and informal education.

Termenul modern de educaţie trebuie să întrunească trei criterii:
• autodeterminarea;
• participarea la dezvoltarea socială;
• asumarea responsabilităţii individuale.
Procesul de formare, educaţie şi îngrijire este acum asigurat prin conju-

garea eforturilor familiei, asociaţiilor şi şcolii. Un concept modern mai vast al 
educaţiei ia în considerare relaţiile dintre educaţia în familie, structurile asoci-
ative, instruirea şcolară şi învăţarea în timpul liber. 

Potrivit conceptelor moderne, misiunea şcolii nu se limitează doar la 
transmiterea cunoştinţelor, dar acoperă următoarele dimensiuni: instruire, so-
cializare şi calificare. Mediul extraşcolar promovează în mod evident procesele 
educaţionale (observarea, imitaţia, explorarea ...). Activităţile de educaţie non-
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formală şi informală în domeniul tineretului sunt complementare sistemului 
de educaţie formală, evidenţiindu-se printr-o o abordare participativă, fiind 
centrate pe cursant, realizate în mod voluntar, corelate cu aspiraţiile şi dome-
niile de interes ale tinerilor. 

Copiii şi tinerii sunt din firea lor curioşi şi vor să înveţe din proprie iniţia-
tivă. În prezent, se operează cu conceptul de „copil şi tânăr competent”, fiind 
unul fundamental pentru educaţia nonformală. Copiii şi tinerii sunt astfel con-
sideraţi partenerii sociali competenţi ai adulţilor, iar maturii manifestă încrede-
re în ceea ce priveşte responsabilitatea şi autodeterminarea lor. Scopul lucrului 
cu copiii şi tinerii constă în stimularea experienţelor educaţionale, respectând 
interesele elevilor. Mai mult chiar, în cadrul învăţării nonformale, copii şi tinerii 
trebuie stimulaţi în formularea propriilor interese şi interacţionarea cu mediul 
social prin activităţi comunicaţionale şi de cooperare.

Procesul de educaţie nonformală este organizat în cadrul centrelor de cre-
aţie sau de îngrijire a copiilor, organizaţiilor de tineret, cluburilor de interese, 
etc., unde se desfăşoară activităţi pedagogice planificate. Astfel, acest tip de 
educaţie este marcat de propriile metode, abordări şi câmp de acţiune. Poate 
avea loc în diferite contexte şi în diferite tipuri de activităţi, interacţionând şi 
completând educaţia formală şi contribuind la învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Caracteristicile specifice ale educaţiei nonformale pot fi rezumate la ur-
mătoarele:

• Învăţarea prin practică (Learning by doing). Un exemplu concret ar fi 
asumarea responsabilităţii, care nu poate fi învăţată teoretic sau trans-
misă de către profesor. Educaţia nonformală este astfel marcată de o 
gamă vastă de activităţi şi forme de lucru.

• 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 individuali-
zată a procesului didactic (fără un orar definit şi calificative), orientată 
spre dobândirea şi dezvoltarea competenţelor. 

• Învăţarea prin cooperare. Educaţia nonformală se bazează pe metode 
active de cooperare şi procesele dinamice din cadrul grupului, mem-
brii căruia învaţă 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. 

Domeniile de acţiune:
Prioritatea de bază a educaţiei nonformale este dezvoltarea competenţelor 
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sociale şi personale, precum şi stimularea participării la procesele sociale şi po-
litice. Deşi există o varietate de metode aplicate, domeniile de implicare pot fi 
rezumate la următoarele:

 Emoţii şi relaţii sociale. Cuvinte-cheie: emoţii şi interacţiuni, sexuali-
tate, cultura conflictuală constructivă.

 Dezvoltare fizică şi sănătate corporală. Cuvinte cheie: mişcare, joc şi 
sport, sănătate şi bunăstare, practici alimentare, protecţie sanitară.

 Limbă, comunicare, mass-media. Cuvinte cheie: competenţe lingvis-
tice, plurilingvism, comunicare interpersonală, tehnologii informaţio-
nale şi digitale, educaţie mediatică.

 Creativitate, artă şi estetică. Cuvinte cheie: creaţie vizuală şi plastică, 
muzică, dans, jocuri de rol, teatru, film, fotografie, graffiti, literatură, 
educaţie culturală, culturi ale tineretului.

 Ştiinţe ale naturii, mediu, tehnică. Cuvinte cheie: natură, ecologie, 
dezvoltare durabilă, experimentare, cunoştinţe tehnologice.

 Valori, participare şi democraţie. Cuvinte cheie: valori şi norme, drep-
turile copilului, participare, responsabilitate, educaţie democratică, 
competenţe de comunicare interculturală, diversitate culturală [8].

În vederea asigurării calităţii oferite de educaţia nonformală, este nece-
sară respectarea următoarelor criterii:

 Pregătirea şi formarea continuă a personalului. Există o serie de stan-
darde educaţionale generale aplicate formatorilor. În mod obligatoriu, 
aceştia trebuie să participe sistematic la sesiuni de formare continuă.

 Conceptualizarea structurilor. Activitatea didactică a structurilor 
asociative se desfăşoară conform unui cadru naţional de referinţă.

 Autoevaluarea. Structurile îşi evaluează propria practică didactică, 
dezvoltând în mod constant ofertele de activităţi.

 Evaluarea externă. Activitatea educaţională a structurilor este supusă 
controlului experţilor externi, oferind sugestii de îmbunătăţire.

 Suportul ştiinţific. Este practicată evaluarea suplimentară a proce-
sului de asigurare a calităţii educaţiei şi de către institutele ştiinţifice, 
analizând elementele specifice de lucru cu copiii şi tinerii.

Instituţiile din domeniul ENF acordă atenţie sporită dezvoltării „compe-
tenţelor sociale şi personale precum şi promovării şi consolidării implicării 
în procese politice şi societale”. Modelele nonformale pot servi şi ca punct de 
comunicare între familie, şcoală şi lumea copiilor şi tinerilor. De asemenea, le 
oferă copiilor şi tinerilor spaţiul de dobândire şi aprofundare a abilităţilor ling-
vistice individuale [1].

Competenţele dobândite de copii şi tineri sunt următoarele: competenţă in-
dividuală, competenţă socială, competenţă tehnică şi competenţă metodologică. 
Aceste patru tipuri de abilităţi sunt interdependente şi strâns legate între ele.

Competenţele individuale se bazează pe încrederea în sine, spiritul de ini-
ţiativă şi imaginea pozitivă de sine. Reies din dorinţa de a-şi aprofunda şi dez-
volta talentul şi potenţialul. Copii şi tinerii dotaţi cu nivel înalt de competenţă 
individuală sunt siguri de abilităţile sale şi pot evalua în mod realist provocări-
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le cu care se confruntă. Alte competenţe individuale ar fi iniţiativa de a stabili 
contacte,responsabilitate şi strategii de rezolvare a problemelor.

Competenţa socială include capacitatea de a judeca şi a acţiona în diver-
se situaţii sociale. Se bazează pe capacitatea şi disponibilitatea de a merge în 
întâmpinarea altor oameni într-o manieră empatică şi responsabilă. Compor-
tamentul copiilor şi tinerilor socialmente competenţi se bazează pe relaţii şi 
valori. Ei demonstrează, capacitatea cooperare şi comunicare, capacitate de lu-
cru în echipă şi gestionare a conflictelor, precum şi înţelegerea conceptelor de 
democraţie şi interculturalitate.

Aceste abilităţi se bazează pe capacitatea de a se conforma în mod con-
structiv regulilor şi standardelor existente.

Prin competenţa tehnică se înţelege capacitatea de a judeca şi acţiona în 
diferite sfere de activitate. Această abilitate se bazează pe asimilarea termenilor 
şi conceptelor relevante care pot fi refolosite în mod independent şi aprofun-
dat. Copii şi tineri cu dotaţi cu competenţe tehnice manipulează activ diverse 
materiale, împrumutând variate forme de experimentare şi explorare. Cu cât 
competenţa tehnică creşte, cu atât mai mult copii şi tinerii sunt capabili să dez-
volte strategii, inclusiv creativ – pentru a rezolva probleme şi a lua decizii.

Competenţa metodologică este strâns legată de competenţa tehnică şi 
poate fi asimilată prin intermediul unui conţinut concret. În general, compe-
tenţele metodologice includ capacitatea de rezolvare a problemelor, capacita-
tea de reflecţie, gândirea în reţea şi în special abilităţi referitoare la metodele 
de învăţare. Ele se bazează pe reflecţia asupra conţinutului şi propriului proces 
de învăţare. Individul devine astfel conştient de faptul că „el învaţă, ce învaţă şi 
cum învaţă” [2].

Evident că aceste competenţe pot fi dezvoltate doar prin intermediul in-
strumentelor educaţionale. Miguel Angel Garcia Lopez defineşte termenului 
instrument educaţional ca mecanismul care contribuie la transformarea în 
practică a obiectivelor educaţionale, prin implicarea tuturor participanţilor la 
procesul de învăţare. Un instrument educaţional ar trebui să fie „autonom ”. 
Aceasta înseamnă că procesul de învăţare trebuie să fie unul scurt, dar complet, 
conţinând propria tematică, tehnici, grup ţintă, materiale, durată, evaluare, 
metode de aplicare ... Poate fi un exerciţiu de simulare, un atelier de creaţie, un 
joc de rol, o activitate în aer liber etc. [7].

Astfel, procesul de joacă poate fi o sursă esenţială de acumulare a expe-
rienţei pentru toate vârstele, la toate nivelurile de dezvoltare a personalităţii. 
Jocul este o formă de învăţare fundamentală, fiind activă, bogată în descoperiri 
şi structurată, generând noi performanţe. Capacitatea de a juca este înnăscută 
în fiecare fiinţă umană, oferind sentimentul de plăcere. Le permite copiilor în-
ţelegerea mediul înconjurător, descoperind lucruri noi. Jocul de rol, le permite 
copiilor dobândirea şi structurarea independentă a cunoştinţelor. Jocurile de 
rol le permit utilizarea, testarea şi exersarea limbilor în funcţie de situaţia şi 
persoana respectivă. Pentru tineri, a juca înseamnă a te poziţiona în raport cu 
ceilalţi, a încerca roluri diferite şi angajarea în activităţi experimentale. Jocul le 
permite să testeze viaţa adultă într-un mod distractiv, învăţând din propriile 
experienţe.
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S. Gasse examinează conceptele de educaţie formală, nonformală şi infor-
mală prin intermediul celor patru criterii majore:

• existenţa unei instituţii naţionale (sistemul şcolar şi universitar);
• existenţa structurilor organizate (şcolare sau altele: ONG-uri, asociaţii 

extraşcolare, sănătate, populare, profesionale etc.);
• identificarea unui anumit public ţintă (grup de vârstă, populaţie speci-

fică);
• obiectivul educaţiei cu o intenţionalitate lizibilă (cunoştinţe preconi-

zate, program, recunoaşterea învăţării anterioare) [5].
Educaţia nonformală ar avea următoarele caracteristici:
• voluntară;
• accesibilă tuturor (în mod ideal);
• un proces educaţional organizat;
• participativă;
• centrată pe cursant;
• bazată atât pe învăţarea individuală, cât şi pe cea de grup, ca parte a 

unei abordări colective;
• cuprinzătoare şi orientată spre proces;
• bazată pe experienţă şi acţiune;
• vizează dobândirea de abilităţi de pregătire pentru viaţă şi cetăţenie 

activă;
• axată pe interesele şi necesităţile participanţilor [9].
Th. Ardouin conceptualizează educaţia nonformală ce pe o „inginerie a 

dezvoltării”, conţinând următoarele elemente-cheie: definirea obiectivelor şi 
schiţarea unor finalităţi, axarea pe cursant şi interesele sale, estimarea mediului 
şi actorilor, abordarea interactivă şi continuă, interacţiunea cu spectrul politic, 
organizare şi funcţionalitate, deschidere socială şi culturală [3].

Educaţia nonformală are un sens profund doar atunci când satisface o ce-
rere socială (dinamică ascendentă), fiind axată şi pe o dinamică politică (dina-
mică descendentă), ambele interacţionând cu o a treia axă ce constă din două 
orientări: dezvoltarea colectivă şi dezvoltarea individuală.

Fiind un model specific de formare, educaţia nonformală ar trebui să ar-
ticuleze patru aspecte fundamentale: dreptul omului la educaţie; educaţia ca 
şi condiţie a dezvoltării economice şi sociale; instruirea ca mod de reflectare 
a nevoilor personale; educaţia drept aspect aplicativ al ştiinţelor umanitare [6, 
pp. 63-66].

Axându-se pe abordarea sociologică, Simmel examinează sistemul educaţi-
onal prin prisma „universurilor sociale”. Autorul propune următoare schemă [4]:

Concluzionând, afirmăm că formalul, informalul, nonformalul nu sunt 
concepte care se exclud reciproc, dar mai curând caracteristici care se găsesc 
în diferite grade în toate situaţiile sau activităţile de educaţie, formare sau în-
văţare.
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Universurile sociale ale educaţiei şi sursele de învăţare
Sferele  

de învăţă- 
mânt

Tipurile

Educaţie Muncă Societate

Educaţia formală Formare iniţială, di-
plomă de bacalaureat, 
diplomă de studii 
superioare

Certificare profesiona-
lă (grad, titlu, etc.)

Educaţie nonformală Acţiuni şi dispozitive 
de socializare şi de 
profesionalizare
(fără certificare)

Acţiuni şi dispozitive
de socializare şi de
profesionalizare
(fără certificare)

Acţiuni şi dispozitive de 
învăţare şi de socializare 
(fără certificare). Educa-
ţie populară

Educaţie informală Socializare, norme 
socio-educative

Socializare, norme 
socio-educative

Habitus, capital social şi 
cultural, socializare.
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dr., lector univ., 
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Abstract: This article addresses the issue of education in the context of the challen-
ges of post-modern society. The directions and landmarks regarding the organi-
zation of the distance learning process are identified. This article highlights the 
impact of face-to-face learning versus e-learning on children in the COVID-19 
epidemiological context. The content of the article reflects up-to-date information 
related to the organization of effective learning in the online environment, and 
suggestions and recommendations can be important data for specialists in the field 
of education.

Problema educaţiei, astăzi este abordată în strânsă legătură cu problema-
tica lumii contemporane, lume ce se caracterizează prin multiple transformări, 
prin schimbări în toate domeniile, determinate de progresele în domeniul şti-
inţei şi tehnicii, proliferarea informaţiei, evoluţia trebuinţelor spirituale şi ma-
teriale ale oamenilor. Educaţia este o dimensiune constitutivă a fiinţei umane. 
Omul nu poate deveni om decât prin educaţie – spune Kant, la modul impe-
rativ. Tot ce ţine de umanitate limbaj, raţiune, sentimentele, arta, morala se 
realizează numai prin educaţie. Societatea de mâine este efectul societăţii de 
astăzi. Educaţia însăşi nu este cu adevărat neutră, ea nefiind inseparabilă de 
viaţa comunităţii, de situaţia economică, socială, politică, de forma de guver-
nare. Educaţia trebuie să răspundă necontenit unor exigenţe ale realităţii naţio-
nale şi internaţionale. Faptul că ţelurile educaţiei şi şcolarizării includ mai mult 
decât performanţele şcolare a fost îndelung dezbătut de la Platon şi predece-
sorii săi până la J.-J. Rousseau şi gânditorii moderni. Printre cele mai importan-
te scopuri se numără dezvoltarea abilităţilor de evaluare critică, astfel încât să 
formăm cetăţeni cu minţi iscoditoare, care să devină activi, competenţi şi cu o 
gândire critică în această lume complexă.

„Educaţia are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dez-
voltarea unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi 
valori ce permit participarea activă a individului la viaţa socială şi economică.” 
– specifică Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Art. 11 [3]. Argumentele ex-
puse dovedesc că educaţia formală trebuie să se schimbe şi să reflecte starea 
actuală a lumii în care trăim, trebuie armonizată cu felul în care oamenii învaţă 
şi prosperă. Întreaga lume se confruntă astăzi cu situaţia epidemiologică a in-
fecţiei cu COVID-19, respectiv, modelul clasic al educaţiei este combinat cu cel 
la distanţă, inclusiv în mediul online. Suntem în căutarea metodelor şi tehnici-
lor care să contribuie la formarea copilului ca personalitate liberă şi creativă, 
care să poată rezolva diferite probleme în diverse contexte şi situaţii. Ne adre-
săm întrebarea Când şi unde se concentrează cel mai bine copiii? Răspunsul 
este, desigur, depinde de fiecare în parte. Unii activează cel mai bine diminea-
ţa, alţii dau randament maxim seara târziu. Unii au nevoie de o locuinţă linişti-
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tă pentru a se concentra, pentru alţii muzica sau agitaţia sunt mediul ideal pen-
tru a învăţa. Date fiind aceste variaţii, de ce insistăm ca actul predării şi al 
învăţării să se desfăşoare într-un spaţiu închis (sală de clasă, curs) şi în ritmul 
impersonal al clopoţelului sau soneriei? Tehnologia are capacitatea de a sparge 
aceste bariere, de a face educaţia mult mai mobilă, mai flexibilă şi mai persona-
lă, de a încuraja iniţiativa şi responsabilitatea individului, de a recupera entuzi-
asmul descoperirii intrinsec procesului cunoaşterii. Un beneficiu oferit de teh-
nologie, internetul face educaţia mult mai accesibilă, astfel oportunitatea şi 
cunoaşterea să beneficieze de o distribuţie mai largă şi mai echitabilă. Educaţia 
de top nu ar trebui să se regăsească doar în cadrul sălii de clasă. Un vechi pro-
verb spune că viaţa e o şcoală. Pe măsură ce lumea se măreşte şi legăturile din-
tre oameni se înmulţesc, aceasta începe să semene cu o şcoală uriaşă şi deschi-
să. Sunt tineri şi bătrâni, oameni care se află în diferite puncte pe axa educaţiei 
într-un anumit domeniu. La oricare moment, suntem atât elevi, cât şi profesori, 
învăţăm prin studiu, dar şi învăţându-i pe ceilalţi, împărtăşindu-ne cunoştinţe-
le şi explicând ceea ce ştim. Este ca o extensie virtuală a unei şcoli pentru întrea-
ga lume, un loc în care oricine este binevenit, în care oricine este încurajat să 
predea sau să înveţe şi care să-şi poată valorifica la maximum potenţialul. Actul 
predării presupune actualmente un set de abilităţi-este o artă creativă, intuitivă 
şi foarte personală, care implică şi o rigoare ştiinţifică, fără a ignora principiile 
fundamentale cu privire la modul în care învăţăm. Fiecare copil are propriul 
ritm de acumulare a cunoştinţelor. Unii par să reţină informaţia în valuri exce-
sive de intuiţie, pentru alţii învăţarea înseamnă repetare şi exasperare. Mai ra-
pid nu înseamnă neapărat mai inteligent, iar mai lent cu siguranţă, nu înseam-
nă mai prost. Trebuie să distingem că înţelegerea rapidă nu este echivalentă cu 
înţelegerea profundă. Prin urmare, ritmul învăţării ţine mai mult de stil şi nu de 
inteligenţă. Un elev care înţelege mai greu noţiuni de aritmetică poate demon-
stra cu timpul acea creativitate abstractă necesară matematicii superioare. În-
văţarea eficientă în contextul provocărilor societăţii postmoderne, indiferent 
de forma de organizare să fie direcţionată astfel încât: ritmul lecţiilor să fie 
adaptat la nevoile elevului şi la un model/program arbitrar; conceptele funda-
mentale să fie explicate şi înţelese în profunzime, pentru fiecare elev [6]. Paradig-
ma învăţării şcolare în condiţii de carantină caută să îmbine învăţarea faţă în 
faţă cu învăţarea la distanţă versus învăţarea online. Indiferent de tipul de învă-
ţare instrumentele de comunicare rămân aceleaşi ca şi pentru instruirea mixtă 
e-mail, chat, text, sunet/video, forum, blog. Modelul lecţiilor video economi-
seşte o parte considerabilă de timp, un timp care ar fi fost dedicat predării din 
sala de clasă [5]. De fapt, lecţiile pe calculator le oferă profesorilor ocazia de a 
preda mai mult, iar lecţia să devină un atelier interactiv. Aspectul care trezeşte 
teama părinţilor şi a unor cadre didactice este că educaţia virtuală ar face inuti-
lă prezenţa profesorului sau ar scădea nivelul de profesionalism necesar actului 
de predare. Lucrurile se conturează invers. Profesorii devin mai importanţi 
odată ce elevilor li s-a prezentat conceptul online fie prin video-uri, fie prin 
exerciţii, urmărind progresul elevului prin comunicarea curentă, prin test onli-
ne, prin test tradiţional sau în orice alt mod comod pentru profesor şi elev [7]. 
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Astfel, tehnologia nu trebuie să ne trezească frica şi neîncrederea, dar trebuie 
aplicată raţional în procesul educaţional. Pentru a realiza acest proces foarte 
dinamic este necesar să conştientizăm cum se produce educaţia. Înţeleptul 
gânditor, filozof chinez Confucius afirma:„ Învăţarea fără gândire este muncă 
pierdută, gândirea fără învăţare este periculoasă” [8]. Meditând asupra celor 
expuse de marele gânditor percepem că învăţarea presupune în primul rând, 
decizia de a învăţa, asumarea angajamentului de a învăţa. La rândul său, anga-
jamentul presupune concentrare, care se referă nu doar la o situaţie prezentă, 
cât şi la toate celelalte aspecte conexe. Toate aceste procese sunt active şi foarte 
personale, toate presupun asumarea responsabilităţii. Educaţia nu se produce 
din senin, nu are loc în spaţiul gol dintre buzele profesorului şi urechile elevu-
lui, ea se naşte în mintea fiecăruia dintre noi. Apelând la termenii fiziologici, 
învăţarea este rezultatul faptului că creierul uman a făcut nişte exerciţii, a dige-
rat informaţia, a făcut conexiuni între concepte şi amintiri în moduri noi – şi, 
astfel, celulele nervoase au fost modificate. Oportunitatea educaţiei contempo-
rane este de a maximiza capacitatea creierului de a învăţa prin asocieri-dobân-
direa unei înţelegeri mai profunde şi o memorie mai longevivă prin asocierea a 
ceva nou-învăţat cu ceva deja cunoscut/ştiut. Există două tipuri de memorie –
de scurtă durată şi de lungă durată. Memoria de scurtă durată nu este doar tre-
cătoare ci şi fragilă, ea poate fi uşor afectată de o pauză de concentrare sau chiar 
de o deviere temporară asupra unei sarcini sau a unui subiect. Memoria de lun-
gă durată este mult mai stabilă şi mai durabilă, însă nu este infailibilă. Procesul 
prin care memoria de scurtă durată se transformă în memorie de lungă durată 
poartă numele de consolidare. Astfel, pentru ca memoria să persiste, conţinu-
tul/informaţia pe care o prezentăm spre a fi însuşită trebuie procesată profund 
şi riguros. Acest lucru îl putem obţine prin atenţie faţă de informaţie, prin filtra-
rea şi asocierea ei relevantă şi sistematică cu informaţiile deja fixate în memo-
rie. Este mai uşor să înţelegem şi să reţinem informaţii pe care le putem asocia 
cu ceva ce ştim deja. Astfel, elevii trebuie încurajaţi pe tot parcursul procesului 
de învăţare să adopte o atitudine activă faţă de propria formare şi educare. Im-
portant ca ei nu doar să acumuleze informaţii, dar să găsească soluţii, deoarece 
în lumea reală nimeni nu le va spune ce formulă trebuie să aplice, succesul 
constă în capacitatea de a găsi rezolvări inovatoare şi creative. Prin urmare, ce-
rându-le elevilor să fie activi înseamnă a le cere să fie ei înşişi. Învăţarea activă, 
asumată presupune oferirea posibilităţii fiecărui copil de a alege unde şi când 
să înveţe. Aceasta este frumuseţea internetului şi a computerului personal. Fle-
xibilitatea extraordinară a educaţiei virtuale le permite elevilor să înveţe în rit-
mul lor şi cu maxim de eficienţă. Rezultanta acestui fapt este ideea de învăţare 
în ritm propriu, care îi oferă elevului controlul asupra tempoului, locului şi tim-
pului. Aceeaşi persoană va învăţa în ritmuri diferite în funcţie de zi sau de difi-
cultatea subiectului/sarcinii propuse. Avantajul acestei învăţări în ritmul pro-
priu este că tempoul este impus de către elev înşişi. Dacă a înţeles cu uşurinţă 
un subiect, el poate trece mai departe pentru a evita plictiseala. Dacă un anu-
mit subiect i se pare dificil, poate face o pauză sau poate insista mai mult asupra 
lui, fără să se simtă jenant şi fără să ţină în loc restul clasei. Prin urmare, ele-
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mentele esenţiale ale învăţării active şi auto motivate sunt flexibilitatea şi rit-
mul propriu. Însă, pentru ca un elev să îşi asume întru totul răspunderea pro-
priei sale educaţii mai este necesară o resursă: accesul uşor şi constant la 
lecţiile anterioare. Aici intervine avantajul major al învăţării virtuale faţă de ma-
nuale şi alte materiale convenţionale. Lecţiile nu dispar niciodată, metaforic 
vorbind, tabla nu se şterge niciodată, manualele nu se returnează şi nici nu se 
aruncă. Astfel, învăţarea virtuală prezintă avantaje nu doar în sensul recapitulă-
rii unor lecţii, dar şi în cel al dezvoltării unei înţelegeri mai profunde şi mai du-
rabile a legăturilor dintre lecţii. Pe internet nu suntem limitaţi de pereţii clasei, 
de soneria care anunţă sfârşitul lecţiei. Un subiect poate fi abordat în multiple 
moduri, din perspective multiple în cadrul unor materii aparent diferite. Acest 
fel de învăţare asigură nu doar un nivel mai profund de cunoaştere, dar şi exal-
tare şi sentiment de uimire. Protejarea acestui sentiment de uimire trebuie să 
constituie scopul major al educaţiei postmoderne. 

Astfel, sarcina primordială a celor implicaţi în procesul de educaţie este să 
le arate copiilor cum să înveţe. Să le anime curiozitatea şi să încurajeze uimirea 
şi să le insufle încrederea în sine, astfel încât să dobândească instrumentele, 
care mai târziu îi vor ajuta să răspundă la întrebările, pe care noi încă nu ni le-
am pus. În acest sens e necesar de utilizat tehnologia nu ca pe un scop în sine, 
ci ca pe un instrument de îmbunătăţire a înţelegerii conceptuale temeinice, ca 
pe o cale de a aduce educaţia de calitate şi relevantă mai aproape de copii şi de a 
umaniza cumva lecţiile. Acest lucru le va oferi copiilor mai multă independenţă 
şi control lăsându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propria lor educaţie. 
Bineînţeles că actele de mediere pedagogică sunt foarte importante şi vor avea 
la bază întrebări deschise care să ghideze traseul gândirii elevilor: Ce aveţi de 
făcut?, Ce urmează să observaţi?, Ce trebuie să căutaţi?, Ce informaţii aţi cules?, 
De unde?, Cum le-aţi colectat? Cum aţi gândit la rezolvarea sarcinii? Ce aveţi de 
făcut în continuare? Un rol foarte important se vor atribui procedurilor de secu-
ritate a copilului în mediul online care se asigură prin implicarea activă a tutu-
ror membrilor comunităţii educaţionale (cadre didactice, elevi, părinţi/repre-
zentanţi legali ai acestora. Majoritatea politicilor de reţele specifică vârsta de 13 
ani drept permisibilă pentru înregistrarea unui cont, având acordul informat 
al unui părinte/reprezentant legal al copilului [7]. În contextul dat, precizăm 
unele pericole legate de învăţarea virtuală/online: utilizarea exagerată a Noilor 
Tehnologii de Informare şi Comunicare (NTIC); alunecarea spre obsesia şi peri-
colul folosirii tehnicii de dragul tehnicii; aplicarea fără raportarea la contextul 
educaţional concret/obiectivele operaţionale; particularităţile elevilor, profilul 
de inteligenţă, nivelul de pregătire al elevilor, aşteptările lor; conţinutul-stimul 
al învăţării. Este necesară ghidarea realizată de profesor, care să ajute copilul să 
acumuleze o experienţă online mai sigură, să fie adecvată nevoilor individuale 
şi să asigure premisele autoformării educative. 

Constatăm deci, că activitatea didactică a profesorului în procesul învăţării 
virtuale/online este mai complexă şi mai exigentă decât cea corespunzătoare 
învăţământului clasic, întrucât, ea necesită ipostaze multiple şi nuanţate ale 
celui care mediază pedagogic formarea elevilor fiind în rol de formator, de pro-
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fesor, de tehnician, de manager, de consilier. Aşadar, este nevoie în continuare 
şi din ce în ce mai mult de facilitatori, tutori, parteneri în contextul autoformării 
valorizate de actuala societate cognitivă şi educativă, în care învăţarea online 
nu reprezintă doar un simbol al modernităţii în educaţie, ci este o necesitate a 
societăţii contemporane în situaţia epidemiologică prin infectare cu COVID-19 
cu care, omenirea nu s-a confruntat până la moment. În contextul dat, trebuie 
să recunoaştem: că computerul, Noile Tehnologii de Informare şi Comunicare 
(NTIC) au potenţialul de a contribui la învăţare, dar nu sunt metode de învăţa-
re, ci suporturi curriculare pe care se exersează o metodologie adecvată, elabo-
rată progresiv de cadrul didactic, care îşi valorifică abilitatea de a facilita învă-
ţarea în mediul online. Astfel, NTIC oferă instrumente puternice de structurare, 
de acces şi de prezentare dinamică a informaţiei, precum şi oportunităţi de a 
motiva elevii pentru învăţare. Nu atât mesajul audiovizual vehiculat cu ajuto-
rul mijloacelor de informare şi comunicare este susceptibil de a produce efecte 
educative, cât integrarea lui abilă într-o strategie didactică activizată, proiecta-
tă de profesor, a cărui prezenţă rămâne a fi importantă şi necesară. După cum 
menţiona şi Constantin Cucoş, o lecţie sau activitate didactică devin valoroase 
atunci când coordonările dintre micro secvenţele lor sunt pertinente, iar articu-
laţiile dintre elementele componente (obiective, conţinuturi, metode, forme de 
organizare sunt congruente intern şi asigură eficienţa [4, p. 129].

Considerăm oportune şi relevante pentru membrii comunităţii şcolare 
(profesori, cadre didactice, părinţi) recomandările privind desfăşurarea învă-
ţării online.

• Proiectaţi atent secvenţa de învăţare virtuală/online. Puncte de reper 
pot servi întrebările: De ce utilizez computerul sau un anumit sistem multime-
dia?Cui mă adresez? Ce aştept practic de la elevi? Cum îi va ajuta acest sistem pe 
elevi să atingă obiectivele?

• Formulaţi clar obiectivul sau obiectivele operaţionale şi întreaga stra-
tegie didactică (prezentarea interactivă de cuvinte, sunete, imagini, animaţie; 
sistemul de metode şi procedee didactice; sistemul resurselor curriculare nece-
sare; strategia de evaluare şi autoevaluare.

• Încurajaţi atitudinea activă şi interactivă a elevului în procesul de în-
văţare online. Atitudinea nu trebuie să fie menţinută pasivă, ea trebuie să fie 
activă şi creativă.

• Anunţaţi şi asiguraţi-vă că elevii cunosc obiectivele operaţionale pe 
care le au de urmat. Cunoaşterea de către elevi a obiectivelor operaţionale ale 
învăţării, intuirea demersurilor pe care le vor întreprinde şi a eforturilor pe care 
le vor depune constituie premisele iniţierii şi susţinerii comunicării educaţio-
nale eficiente şi dovada participării active în procesul învăţării.

• Planificaţi activităţi didactice/lecţii video scurte şi la subiect. Studiile 
au demonstrat că oamenii îşi pot concentra atenţia între 10 şi 18 minute, după 
care au nevoie de un răgaz de trei-cinci minute. Cât de abil este profesorul, cât 
de interesant este conţinutul, copiilor „li se rupe filmul”şi au nevoie de o pauză/
activităţi interactive pentru a reporni „ceasul atenţiei” [2].
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• Identificaţi eventualele disfuncţionalităţi legate de utilizarea mijloace-
lor de informare şi comunicare: neînţelegerea anumitor informaţii, caracterul 
vag al informaţiilor, caracterul contradictoriu al unor informaţii, care ar putea 
genera disfuncţii cognitive la nivelul elevilor.

Avantajele învăţării online sunt semnificative şi sub aspect formativ, deoa-
rece permite o mai bună organizare a informaţiilor, stimulează procesele ope-
ratorii ale gândirii, sporeşte disciplina gândirii şi asigură un plus de motivare 
a învăţării. Cu toate că este atractivă şi prezintă virtuţi de necontestat, o astfel 
de organizare a învăţării stârneşte însă o serie de îndoieli în ce priveşte eficaci-
tatea. Faptul că presupune implicare şi un efort personal de descoperire este, 
incontestabil, un aspect pozitiv. Forma atractivă de prezentare a informaţiei 
poate asigura de asemenea un plus de motivare a elevului. Întrebarea deschisă, 
dacă va reţine copilul informaţia respectivă şi o va înţelege mai bine, decât ar 
fi obţinut-o citind o carte sau ascultând explicaţiile profesorului. Cât de bine se 
vor putea dezvolta priceperile şi deprinderile acestuia? [1]. Ne convingem, că 
noua tehnologie este impresionantă sub aspectul posibilităţilor de transmitere 
a informaţiei. Dar din perspectiva educaţională acest lucru nu este suficient. 
Stimularea, îndrumarea, coordonarea şi evaluarea învăţării de către profesor 
sunt absolut necesare. 

De modul în care acesta îşi joacă rolul depinde succesul educaţiei, rol pe 
care nici o tehnologie nu-l poate suplini. Competenţa şi devotamentul profe-
sorului vor rămâne şi în continuare cea mai importantă condiţie asiguratoare a 
succesului şi în societatea postmodernă.
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Abstract: Non-formal education refers to all those activities that are carried out 
outside the school environment and that tend to develop the abilities, intellectual 
faculties and moral faculties of individuals.
The term non-formal education was born from the need to satisfy the demand that 
society demanded for education, in 1960.
At present, we find that the school continues to occupy an important place in socie-
ty, firstly because the school is only one of the most multiple means through which 
a circumstantial teaching-learning process is promoted, and secondly, because the 
framework institutional and school methodology are not always so ideal as to co-
ver all educational needs and requirements, which, without ceasing, continue to 
appear.
Therefore, the need arose to create new means and new educational environments, 
functionally complemented by the school, and which were called „non-formal” 
and thus appeared as adapted to the pedagogical language, the term „non-formal 
education”.
In the first instance, specific to non-formal education is the place where it takes 
place: in an institutionalized setting, but outside the school. Characteristic of this 
type of education are the activities that contribute to individual development.
Non-formal education is divided into 2 main types, varying depending on the spe-
cific activities:
– extradidactic activities: discipline circles, sports and artistic ensembles, compe-

titions, Olympics etc.
– extracurricular activities: ecology and civic training projects, excursions, so-

cio-cultural actions (in the students’ club, at the museum, at the theater, in 
libraries etc.)

Non-formal education successfully accompanies the educational training of 
young people and remains one of the optimal options for sustaining the pleasure 
of knowledge and professional affirmation.

Educaţia nonformală este un tip de educaţie care cuprinde toate procesele 
şi practicile care implică un grup social eterogen, dar a cărei structură institu-
ţională nu certifică precum ciclurile şcolare, cu alte cuvinte, care are o intenţi-
onalitate educativă şi o planificare a procesului de predare–învăţare, numai că 
acest proces rămâne extraşcolar.

Educaţia nonformală (educaţie ne-curriculară, dar certificată) este acea 
activitate educaţională organizată şi sistematică, care este dată în afara cadru-
lui oficial al instituţiei şcolare, pentru a facilita învăţarea atât a copiilor cât şi a 
adulţilor.

Educaţia informală (educaţie şi ne-curriculară şi ne-certificată) este un 
proces care se produce de-a lungul întregii vieţi a oricărei persoane, educaţie în 
cadrul căreia se dobândesc şi se acumulează cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini, 
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prin intermediul trăitelor experienţe proprii ale fiecărui individ şi al relaţiei sale 
mediul sau ambiental.

Conţinutul educaţiei nonformale se bazează pe teoria şi practica unora 
dintre marii gânditori în domeniul educaţiei din vremurile noastre: Paolo Frei-
re, Howard Gardner, David Kolb, Malcolm Knowles şi Bernice McCarthy. 

Profesorii, oamenii de afaceri, lucrătorii în domeniul sănătăţii, specialiştii 
din diverse domenii, sunt implicaţi în dezvoltarea, în schimbul de abilităţi şi 
cunoştinţe sau schimbarea atitudinilor şi ca atare, sunt angajaţi într-un anumit 
grad în educaţia nonformală.

Educaţia nonformală a fost studiată de Gallart din Argentina în 1984, care 
a alcătuit un program gradual căruia i-a dat numele sugestiv de „para-formal 
education”, fiind o formă de educaţie inserată între orele de educaţie formală, 
rulând paralel cu aceasta şi era axată în special pe categoriile: copii mici şi ti-
neri. Aceasta metodă a fost utilizată şi de alte ţări (Bagladesh, Mexic, Tanzania, 
Botswana şi Ghana) mai ales prin organizaţii nonguvernamentale, vizând ca-
tegorii discriminate în general: copii ai străzii, islamici sau copii cu dizabilităţi. 

Educaţia pentru dezvoltare personală se referă la toate abilităţile pe care un 
tânăr doreşte să şi le însuşească: intelectuale, sportive, artistice, şi la accesarea 
ofertei instituţiilor abilitate în acest sens. Trainingul profesional are drept ţin-
tă specializarea într-un anumit domeniu (artizanal, antreprenorial, agricultură 
sau industrie), iar la finalul trainingului – obţinerea unei recunoaşteri: diplomă, 
certificate de calificare etc. 

Educaţia nonformală le oferă tinerilor posibilitatea de a dezvolta valorile 
lor, abilităţile şi competenţele, altele decât cele dezvoltate în cadrul educaţiei 
formale. Aceste competenţe includ: spirit de echipă, de organizare şi de gestio-
nare a conflictelor, conştientizare interculturală, leadership, planificarea, orga-
nizarea, coordonarea şi rezolvarea problemelor practice, abilităţile, munca în 
echipă, încrederea în sine, disciplina şi responsabilitatea.

Ce este special la acest tip de educaţie? – este faptul că indivizii, participanţii 
sunt actorii activ implicaţi în procesul de învăţare. Metodele care sunt utilizate 
oferă tinerilor instrumentele necesare pentru a dezvolta în continuare abilităţi 
şi atitudini (învăţare prin practică). 

Procesul de învăţare non-formală este proiectat în aşa fel încât creează un 
mediu în care cursantul este propriul arhitect în dezvoltarea competenţelor 
sale.

Din punct de vedere etimologic, termenul de educaţie nonformală îşi are 
originea în latinescul „nonformalis”, preluat cu sensul „în afara unor forme 
special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate”. Nonformal nu e 
sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate educaţională mai puţin for-
malizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative.

Din punct de vedere conceptual, educaţia nonformală cuprinde ansamblul 
activităţilor şi al acţiunilor care se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în 
mod organizat, dar în afara sistemului şcolar, constituindu-se ca „o punte între 
cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal”.
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Obiectivele educaţiei nonformale
Obiectivele educaţiei nonformale nu urmăresc să excludă modul tradiţio-

nal de educaţie, ci să completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atracti-
ve, la care să aibă acces un număr cât mai mare de tineri. Acestea sunt:

− completarea orizontului de cultură din diverse domenii
− crearea de condiţii pentru formarea profesională
− sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate
− asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclina-

ţii, aptitudini şi capacităţi.

Caracteristicile educaţiei nonformale
În primă instanţă, specific educaţiei nonformale este locul în care ea se des-

făşoară: într-un cadru instituţionalizat, dar în afara şcolii. Caracteristice acestui 
tip de educaţie sunt activităţile care contribuie la perfecţionarea individuală.

Educatorul nonformal trebuie să deţină mai multă flexibilitate, adaptabili-
tate şi rapiditate, dar şi un entuziasm răsunător. Acţiunile corespund strict in-
tereselor, aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor.

În plus, doritorii nu sunt obligaţi să se alăture programului şi nu primesc 
calificative oficiale. Totuşi, în funcţie de formele de instruire nonformală, există 
şi situaţii în care sunt acordate diplome şi certificate de absolvire.

Criterii de realizare ale finalităţilor în educaţia nonformală:
− dezvoltarea componentei educative în proiectarea activităţii didactice;
− complementarizarea dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare 

şi extracurriculare a activităţii educative;
− dezvoltarea proiectelor educative pe tipuri de educaţie complementară.
În context naţional, prin valorificarea spaţiului democratic oferit de ac-

tivitatea educativă şcolară şi extraşcolară de a experimenta noi posibilităţi de 
dezvoltare, de atragere, încurajare şi stimulare a tinerei generaţii în îmbunătăţi-
rea calităţii vieţii, societatea nu va avea decât de câştigat, investiţia în educaţie 
având un feedback şi un rezultat concret al eficienţei sale.

Prin satisfacerea dorinţelor şi intereselor de cunoaştere a tinerilor, sistemul 
educaţional va deveni centru resursă de dezvoltare a comunităţii locale.

Ca efecte majore pe care educaţia nonformală şi le propune să le producă, 
se pot menţiona:

− creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;
− introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfă-

şurarea activităţii didactice la fiecare obiect de studiu;
− proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concre-

te a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate 
în cadrul obiectelor de studiu;

− stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în 
proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurri-
culare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
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− stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii 
comunităţii şcolare/comunităţii;

− reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi ab-
senteismului şcolar;

− creşterea ratei promovabilităţii şcolare;
− asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
− asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea 

comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale 
le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;

− transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.
Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pen-

tru fiecare copil, tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de educa-
ţie prin:

− valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;
− oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, 

prin cadrul mai flexibil, mai deschis şi prin diversificarea mediilor de 
învăţare cotidiene;

− dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a 
deveni cetăţeni activi;

− formarea capacităţii organizatorice, de autogospodărire, de manage-
ment al timpului, de gândire critică, de adoptare a unor decizii sau re-
zolvare de probleme;

− un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi 
capacităţi, de manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, 
pictură, IT etc.

Educaţia nonformală însoţeşte cu succes formarea educaţională a tinerilor 
şi rămâne una dintre variantele optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaşte-
re şi de afirmare profesională în lumea contemporană.

Educaţia nonformală este o problemă de politică, dezbateri, deoarece nu 
a fost acceptată de către unele ţări din sudul Europei sau nu este recunoscută 
în acelaşi mod în fiecare ţară. Indiferent de numele care i-a fost dat, este cu 
siguranţă un element esenţial, un instrument de învăţare pe tot parcursul vieţii.
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Abstract: The article examines and defines the concept of non-formal education, 
which is a complex process of socialization and individualization of the human 
being, but also its approaches in some western and eastern states. We presented the 
functions of non-formal education, the basic characteristics and current trends, 
which are meant to develop individual skills and abilities, to satisfy the various 
interests and options of the individual.

E bine cunoscut faptul că educaţia constituie direcţia centrală a politicii 
unui stat. Pe parcursul timpului conţinutul şi obiectivele ei s-au modificat con-
tinuu, dar finalitatea practică a rămas aceeaşi: de formare şi pregătire a viitoarei 
generaţii pentru o bună adaptare şi integrarea în exigenţele şi valorile comuni-
tăţii din care fac parte la momentul istoric dat. 

Astfel educaţia îşi pune amprenta în diverse forme: formal, informal şi 
nemijlocit nonformal. Dacă educaţia formală este o activitate în cadrul insti-
tuţional, organizată sistematic şi realizată de cadrele didactice permanente, pe 
bază unui curriculum oficial, în timp şi spaţiu [9, p. 101] atunci în literatura 
de specialitate, educaţia nonformală este reprezentată de activităţile educative 
organizate de alte instituţii decât şcoala – muzee, biblioteci, cluburi ale elevilor 
etc.” [8] şi se întemeiază pe recunoaşterea faptului că „un număr mare din ex-
perienţele de învăţare ale oamenilor s-au desfăşurat în afara sistemului de edu-
caţie formală: la locul de muncă, în familie, în diferite organizaţii şi biblioteci” 
[4]. Educaţia nonformală (ENF), ca parte integrantă a învăţării pe tot parcursul 
vieţii, permite atât tinerilor, cât şi adulţilor, să-şi perfecţioneze competenţele, 
adaptându-le la realităţile pieţei forţei de muncă. O parte bună din dezvoltarea 
educaţiei nonformale este realizată de către sectorul asociativ de tineret, echipe 
de formatori şi traineri, specialişti, voluntari.

Conceptual educaţia nonformală reprezintă ansamblul acţiunilor pedago-
gice proiectate şi realizate într-un cadru instituţionalizat extradidactic sau/şi 
extraşcolar, constituit ca „o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi infor-
maţiile acumulate în afara lor [5, p. 135]. Conceptul-cheie al educaţiei nonfor-
male constă în realizarea funcţiei de complementaritatea în raport cu educaţia 
formală. Această funcţiei se realizează prin doua direcţii:

• activităţi organizate în afara clasei: cercuri, concursuri, olimpiade, în-
treceri, manifestări artistice sau culturale etc.

• activităţi organizate în afara şcolii: excursii vizite, tabere, expoziţii, 
centre de creaţie etc.
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Caracteristicile de bază ale educaţiei nonformale:
• flexibilitate şi mai mare deschidere în raport cu educaţia formală;
• proiectarea pedagogică neformalizată, deschisă spre interdisciplinari-

tate şi educaţie permanentă, spre inovaţie şi experiment;
• evaluare facultativă, neformalizată cu accente pe stimulare;
• costuri mai mici faţă de cele ale educaţiei formale [9, p. 101].
Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, atât prin conţi-

nut cât şi prin formele de realizare. Conţinutul este organizat pe arii de interes 
(şi nu pe ani de studiu sau discipline academice), iar formele sunt foarte diverse 
ca durată, modalitate de organizare sau predare. Educaţia nonformală este ca-
racterizată prin:

• răspunsuri concrete la cerinţele fixate, în funcţie de interese clar stabilite; 
• obţinerea abstractizărilor prin extragerea de cunoştinţe din viaţa practică;
• reducerea la minim a funcţiilor de predare, lăsând mai mult loc func-

ţiei de învăţare. 
Autorii care au în vedere elevii ca grup ţintă subliniază că educaţia nonfor-

mală conţine acele „influenţe educative”, care au loc în afara clasei: activităţi 
extradidactice sau activităţi opţionale sau facultative. Alţii vorbesc despre edu-
caţia nonformală ca despre „educaţia extraşcolară”. Mai este identificată şi cu 
„educaţia adulţilor”. Dar cei mai mulţi recunosc că educaţia nonformală are un 
caracter mai puţin rigid, dar adesea cu acelaşi rezultat formativ ca şi educaţia 
şcolară sau formală. Acţiunile educative, care sunt plasate în cadrul acestui tip 
de educaţie, sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitor interese, particulare 
sau chiar specifice pentru fiecare persoană. Educaţia nonformală îşi are înce-
puturile încă din timpul fondării educaţiei. 

O caracteristică recent apărută la acest tip de educaţie, este rolul de mijloci-
tor pentru cei care nu au acces la educaţia formală: săraci, retraşi (în abandon), 
analfabeţi, persoane cu handicap. Paulo Freire vorbeşte despre aşa numita „pe-
dagogie celor asupriţi” [5]. Se menţionează o serie de direcţii specifice educa-
ţiei nonformale: – sprijinirea persoanelor ce doresc o dezvoltare în activităţi de 
comerţ, agricultură, industrie etc.; – susţinerea populaţiei pentru utilizarea mai 
raţională a resurselor naturale şi personale; – creşterea profesională sau schim-
barea activităţii profesionale; – educaţia pentru sănătate şi raţionalizarea timpu-
lui liber; – alfabetizarea. Între educaţia nonformală şi cea formală există multiple 
legături dar şi o anumită opoziţie. Pedagogii de formaţie clasică atrag atenţia asu-
pra necesităţii ca educaţia non-formală să se desfăşoare în corelaţie cu educaţia 
formală. În ultima vreme asistăm la o tendinţă de apropiere între cele două. 

Pe scurt am putea spune că educaţia formală tinde să devină tot mai puţin 
„formală”, adică mai flexibilă, mai adaptată nevoilor şi motivaţiilor specifice ele-
vilor, în timp ce educaţia nonformală tinde să devină tot mai „formală” – adică 
se organizează tot mai bine, urmăreşte asigurarea unei anumite calităţi şi folosi-
rea unor metode deja probate şi recunoscute de specialişti şi mai ales, urmăreşte 
o cât mai explicată recunoaştere publică. De altfel cadrul educaţia nonformală 
este inclusă şi emisiunile de radio şi televiziune, care sunt create anume pentru 
elevi şi au un nivel ridicat al cunoştinţelor sau ziarele şi revistele şcolare, la care 
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participă foarte mult elevii, dar oricum sunt coordonaţi de pedagogi. De aseme-
nea mass-media, producţia cinematografică, consumul de artă în general asi-
gură o educaţie informală dar nu lipsită de importanţă. Graniţa dintre educaţia 
non-formală şi cea informală nu este întotdeauna uşor de trasat.

Tradiţia educaţiei nonformale este mai puternică în ţările din Europa de 
Nord-Vest. Aici există deja o experienţă de mai multe decenii în ceea ce france-
zii numesc „éducation populaire”, iar cei din ţările nordice „folkbildning” (edu-
caţia poporului); mai recent se vorbeşte despre o mişcare a „educaţiei urbane” 
(„educating cities movement”) avându-şi originea în preocupările municipali-
tăţii din Barcelona [2] şi în lucrările marelui pedagog brazilian Paulo Freire [5]. 

Un seminar desfăşurat sub auspiciile Comisiei Europene şi Consiliului Eu-
ropei în aprilie 2004 a pus în evidenţă în mod sintetic preocupările responsabili-
lor din această zonă. Aceste ţări par a fi depăşit stagiul de woorking society, când 
economia îi folosea chiar şi pe aceia care nu învăţaseră suficient; în perioada 
actuală mai ales, în perspectivă această learning society nu îi mai poate angaja 
nicăieri pe cei lipsiţi de calificări, de competenţe atestate. Strategia Lisabona 
pentru 2010 avea în vedere promovarea extinsă a formării pe tot parcursul vie-
ţii („lifelong and lifewide learning”) urmărindu-se în acelaşi timp: dezvoltarea 
personala, cetăţenia activă, incluziunea socială, îmbunătăţirea competenţelor 
cerute de angajatori (emploiabilitatea). Chiar dacă previziunile acestei strategii 
s-au dovedit prea ambiţioase şi optimiste în raport cu posibilităţile reale ale 
economiilor europene în ansamblul lor, întâlnirile Şi manifestările ştiinţifice 
internaţionale pun în evidenţă numărul tot mai mare de iniţiative în domeniul 
învăţării non-formale a tinerilor [7]. Şi totuşi, chiar în Europa se consideră ca 
educaţia nonformală este încă insuficient cunoscută şi teoretizată deşi a acu-
mulat un număr impresionant de experienţe, iniţiative, metode; dar acestora li 
se dă mai puţină importanta decât celor care se utilizează în scoli, colegii, uni-
versităţi şi instituţii de formare profesională. Asta în ciuda faptului ca societatea 
şi economia europeană cer un tot mai larg şi diferenţiat profil de cunoştinţe, ca-
lificări şi competenţe pe care sistemele formale de pregătire îl pot tot mai greu 
asigura pentru ca nu răspund nevoii şi cererii individuale şi sociale. În schimb 
educaţia nonformală are un potenţial încă sub-utilizat ... Chiar cei care au trăit 
experienţe de învăţare nonformală au tendinţa să considere ca acestea de fapt 
nu contează ca o „reala” învăţare cu rezultate „reale”. 

Exista în mod clar o nevoie de recunoaştere în termeni de respect social şi, 
totodată, ca rezultatele formarii nonformale sa fie mai bine valorificate în socie-
tate şi economie. Faţă de educaţia formală, cea nonformală rămâne să prezinte 
un statut mai scăzut, cu mai puţină putere şi influenţă [1; 10]. În ţările europe-
ne, dezbaterea se poarta de multă vreme asupra calităţii educaţiei nonformale 
şi asupra relevanţei competenţelor dobândite prin intermediul său: „Nonfor-
mal learning in youth work” tinde să capete recunoaşterea formală şi codifica-
rea pe care o merită.” (Mark Taylor). În sectorul educaţiei nonformale accentul 
cade pe dezvoltarea personalităţii tinerilor care au eşuat în domeniu educaţiei 
formale, sau nu au avut acces la aceasta. Cu alte cuvinte, persoane social defa-
vorizate, marginalizate. Acestora, educaţia nonformală le dă o a doua şansa, le 
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oferă o cale pozitivă alternativa pentru împlinire, afirmare şi recunoaştere. Şi 
chiar daca educaţia nonformală nu se defineşte de la început ca educaţie com-
pensatorie şi emancipatorie pentru marginalizaţi şi excluşi, exista totuşi o mare 
nevoie de a se asigura cu metode alternative de învăţare pentru cei care sunt 
dezavantajaţi educaţional. Şi ea poate satisface foarte bine (probabil cel mai 
bine) aceasta nevoie socială. Şi totuşi trebuie amintite aici şi o serie de limite ale 
educaţiei nonformale: şi ea ca şi educaţia formală este încărcată ideologic, fiind 
grevată de viziunile pesimiste sau optimiste asupra condiţiilor şi potenţialelor 
de învăţare. De exemplu, educaţia nonformală presupune ca participarea este 
un element pozitiv. 

În legătură cu tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaşte-
re, fiind o componentă integrantă a „învăţării pe tot parcursul vieţii”, educaţia 
nonformală are o importanţă deosebită atât în întreaga lume, cât şi în Rusia. 
Educaţia nonformală pe care o persoană o primeşte de-a lungul vieţii contri-
buie la dezvoltarea potenţialelor socioculturale, axiologice, comunicative, cog-
nitive, motivaţionale şi creative ale individului, sporindu-şi competitivitatea pe 
piaţa muncii şi contribuie, de asemenea, la formarea „capacităţii de a participa 
activ la procesele sociale şi de a se adapta la culturi etnice şi diversitatea ling-
vistică ” [3].

Educaţia nonformală se caracterizează printr-o eficienţă ridicată, care se 
datorează:

1) un grad ridicat de motivaţie, deoarece motivele stimulente pentru 
continuarea educaţiei nu îşi au rădăcinile atât în condiţii externe obli-
gatorii, cât şi în impulsurile interne ale personalităţii umane, care, de-
sigur, pot fi interiorizate, semnificative şi simţite factori externi;

2) intenţia, semnificaţia activităţii educaţionale a elevului însuşi, bazată 
în principal pe învăţare independentă;

3) obiective de învăţare;
4) flexibilitatea necesară pentru a răspunde nevoilor individuale diverse 

ale elevilor prin utilizarea mijloacelor audio şi video, a materialelor ti-
părite ca forme variabile de comunicare cu elevii;

5) taxe de învăţământ relativ mici (în comparaţie cu şcolile, universităţi-
le etc.);

6) un sistem flexibil de finanţare a educaţiei nonformale.
Furnizorii de educaţie non-formală sunt atât organizaţii comerciale (în 

principal companii de consultanţă în afaceri), cât şi organizaţii non-profit.
Actualmente în Rusia, sunt înregistrate un număr suficient de organizaţii 

non-guvernamentale non-profit care lucrează în domeniul educaţiei nonfor-
male. Putem enumera doar câteva dintre ele pentru a demonstra că acoperă 
aproape toate tipurile şi sferele vieţii: fondul de caritate rus „«Нет алкоголизму 
и наркомании»” (НАН), organizaţia autonomă non-profit a cinematografişti-
lor „Планета Фильм” şi organizaţia ecologică „Родник” ş.a. Pe lângă acestea 
există încă o mulţime de alte organizaţii care lucrează la programe externe: 
UNESCO, Fundaţia „SIDA Est-Vest” ONU, UNICEF, CAF, care au o mare varie-
tate de programe educaţionale pentru diferite grupuri ţintă.
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S-a stabilit că în prezent sistemul de educaţie nonformală din Rusia rezolvă 
următoarele sarcini principale [6]: 

– compensatoriu (oferă educaţie care ajută la recuperarea oricărui mo-
tiv, indiferent de nivelul de educaţie, sex, vârstă etc.);

– flexibil (adaptarea constantă a individului la o lume în schimbare, noi 
condiţii sociale şi economice); 

– extensibil (ajută la îmbogăţirea continuă a potenţialului creativ al indi-
vidului).

Principalele forme de educaţie nonformală sunt cursurile, grupurile de 
studiu şi seminarele de formare. De asemenea, studiul [ibidem] a arătat că in-
struirea în sistemul de educaţie nonformală din Rusia se desfăşoară în urmă-
toarele şase domenii: pregătire avansată, medico-psihologică, juridică, morală, 
religioasă şi economică. 

În Republica Moldova, educaţia nonformală reprezintă la fel ansamblul ac-
ţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un cadru instituţionalizat extra-
didactic şi/sau extraşcolar sub îndrumarea unor cadre didactice specializate. 
Astfel cu conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova activitatea extraşco-
lară se încadrează în cadrul învăţământului extraşcolar, realizându-se în afara 
programului şi activităţilor şcolare, prin activităţi complementare procesului 
educaţional desfăşurat în instituţiile de învăţământ având menirea să dezvolte 
potenţialul cognitiv, afectiv şi acţional al copiilor şi tinerilor, să răspundă in-
tereselor şi opţiunilor acestora pentru timpul liber [2, pp. 26-27]. Acest tip de 
educaţie ia amploare tot mai mult în Republica Moldova, spre exemplu din 
categoria instituţiilor de învăţământ extraşcolar fac parte: Centru de activitate 
extraşcolară „Curcubeul”, Centrul de creaţie tehnică a copiilor şi tineretului, 
Centrul Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO ş.a. Astfel, având în vedere 
caracteristicile educaţiei nonformale, am ajuns la concluziile următoare:

Termenul de educaţie nonformală înseamnă orice educaţie dobândită sau 
care poate fi dobândită în afara sistemului de învăţământ formal de bază şi su-
plimentar. Nu este neapărat confirmată printr-o diplomă sau vreun certificat 
de primire, de asemenea, instituţiile implicate în învăţământul non-formal 
nu sunt obligate să deţină licenţe de stat pentru desfăşurarea de programe şi 
cursuri de educaţie non-formală. Principala caracteristică distinctivă a educa-
ţiei nonformale este accesibilitatea generală, indiferent de vârstă, sex, nivel de 
educaţie. Furnizorii de educaţie nonformală sunt atât organizaţii comerciale 
(în principal, companii de consultanţă în afaceri), cât şi organizaţii non-profit.
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Abstract: The role of the teacher is crucial in creating interactive social learning 
contexts within the class of students that lead to oppositions and contrary ide-
as between them. In order to trigger sociocognitive conflicts, „he must assume a 
moderating role, to be the one who raises doubts and questions, which incites to 
discussions, to serious contradictory debates; he must express his own opinions, 
divergent points of view, encourage students to find arguments and counter-ar-
guments, convincingly defend them, develop controversies and conduct in a con-
structive manner his structured intervention to get everyone engaged students in 
the activity of the class, to become a facilitator, a coach, more than a distributor of 
knowledge” [1].

O cultură modernă, dezvoltată după modelul sociocentric, este optimistă 
în influenţa factorilor sociali cu privire la dezvoltarea speciei umane. Urmă-
reşte formarea legăturilor normale între o persoană şi cadrul său de vieţuire şi 
ocupaţie, în general, de perfectarea unei relaţii concentrate între cunoaştere 
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şi viaţa socială, cu ajutorul educaţiei. Pune în prim plan valorile sociale ale de-
mocraţiei şi respectarea acestora. Asigură condiţii de progres prin cooperare 
şi muncă în echipă, în contradicţie cu ideile culturii clasice care considerau că 
omul învaţă, studiază, analizează şi apoi munceşte izolat.

În viziunea sociocentrică, idealul este formarea omului social, integrat me-
diului căruia îi aparţine şi dezvoltarea unităţii colective. Aceste obiective se pot 
realiza doar dacă individului i se oferă şansa de a fi fiinţă socială, de a colabora, 
de a coopera, de a-şi intersecta propria experienţă cu a altor persoane.

Constructivismul social (social construction), latură a pedagogiei con-
structiviste, pune educabilul în mijlocul procesului educaţional, acesta nefiind 
identificat ca persoană individuală, ci ca ansamblu, ca participant al unei clase 
de elevi, al unei mulţimi şcolare, rezultat al sugestionării şi interferenţelor soci-
ale care au loc în cadrul grupului. Altfel spus, elevul social este un produs social. 

Pentru realizarea acestui model, direcţia este pentru a se crea, în mod spe-
cial, diverse împrejurări sociale de învăţare sau instruire, capabile să ofere un 
spaţiu excelent desfăşurării activităţilor de instruire educaţională, să favorizeze 
progresul şi organizarea cunoaşterii individuale ale elevilor şi, astfel, a individu-
alităţii lor. Întrebarea care se poate pune acum este cine este responsabil de dez-
voltarea cunoaşterii, circumstanţa individuală sau cea socială? Răspunsul este 
simplu de găsit. Din perspectiva teoriei constructivismului, factorul social este 
principalul motor de dezvoltare cognitivă la copil. „Valorificată din punct de ve-
dere didactic, această orientare semnifică o trecere de la teoria psihogenezei cu-
noaşterii (tributară individualismului psihologic) la cea a sociogenezei cunoaş-
terii (centrată pe mecanismele influenţelor sociale, ale socializării); o trecere de 
la construirea cunoaşterii pe baza acţiunii subiectului la construirea cunoaşterii 
fondată pe munca în comun, pe interacţiunea cu ceilalţi (colegi)” [1, p. 171].

Practic, implementarea acestei viziuni presupune trecerea de la învăţarea 
activă la cea interactivă, de la învăţarea individuală la cea realizată prin colabo-
rare şi cooperare, de la învăţarea autonomă la cea interdependentă, împreună 
cu toate efectele legate de proceduri şi metodologii referitoare la aplicare. 

După F. Raynal şi A. Rieunier (1997), o învăţare socială este:
• învăţare a relaţiei cu alţii;
• învăţare a condiţiilor sau comportamentelor care îşi găsesc sursa de 

provenienţă în mecanismele influenţelor sociale;
• învăţare a vieţii sociale [1, p. 172].
Astfel, sistematizarea condiţiilor sociale ale învăţării sunt primordiale pen-

tru realizarea sistemului de relaţii de la nivelul grupului clasei, necesare pentru 
promovarea unor situaţii sociale utile învăţării, construirea unor mijlociri prac-
tice favorabile acesteia, de mediatizare a unor modele practice de sprijinire a 
dezvoltării cognitive independente a elevilor.

Învăţarea interactivă nu se realizează în toate situaţiile. Ea este favorizată 
doar în contexte speciale, când sunt utilizate procese şi mecanisme care „să 
încurajeze interacţiunile pozitive dintre membrii grupului, numai atunci când 
acestea sunt structurate fie cooperativ, fie competitiv, având la bază crearea 
unor situaţii cooperative sau competitive” [1, p. 181]. M. Deusch (1962) consi-
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deră că diferenţa majoră dintre aceste modalităţi de organizare este aceea că 
„structurile cooperative implică faptul că nu ne putem atinge scopul decât dacă 
şi celălalt o face şi, invers, structura competitivă înseamnă că ne putem atinge 
scopul doar dacă celălalt nu o face” [2, p. 89]. De fapt, ambele interacţiuni de 
grup sunt importante şi au influenţe utile, fiecare în modul său stimulează po-
zitiv procesul instructiv-educativ şi reuşita şcolară, cu toate că rezultatele sunt 
favorabile înspre cooperare.

Cooperarea bazată pe conflictul sociocognitiv a fost studiată prin experi-
mente realizate de Ch.J. Nemeth şi J. Wachler (1983), W. Doise şi G.P. Mugny 
(1981), R.J. Brown şi G. Wade (1987) şi demonstrează utilitatea muncii indivi-
duale în echipă sau grup, influenţele pozitive ale contextelor care utilizează 
cooperarea faţă de competiţie. Ele au avantajul că permit formarea unui ca-
dru social care provoacă participanţii să dezvolte aptitudini cognitive noi, să 
se poziţioneze în contexte noi de învăţare, de căutări intense, unde utilizarea 
frecventă şi progresivă a cunoştinţelor noi are efecte pozitive vizibile [2, p. 89].

„În latura lor cognitivă, astfel de conflicte pot să apară între idei, opinii, 
concluzii, teorii şi informaţii diferite, opuse, care determină participanţii la 
confruntarea contradictorie (care îi obligă să caute soluţii împreună) să de-
păşească împreună divergenţele, să ajungă împreună la stingerea conflictului 
sociocognitiv dintre ei, la construcţia împreună a unor cunoştinţe noi, a unor 
soluţii, la dezvoltarea, aprofundarea şi îmbogăţirea structurilor de care dispun. 
Iar în latura lor socială, conflictele favoriozează jocul interactiv de roluri şi situ-
aţii care dezvoltă valenţele euristice ale fanteziei, participarea la producerea de 
sens, cooperarea explorativă, interpretativă şi de valorizare a evenimentelor şi 
faptelor realităţii actuale.” [1, p. 181].

Activităţile realizate în grup, bazate pe declanşarea intenţionată a conflic-
telor sociocognitive, au un real avantaj de a produce pragmatismul intelectual 
cu un deosebit randament, de a provoca conduite cognitive şi sociale dinamice, 
asigurând îndeplinirea nevoii de asimilare a colaborării. De regulă, cooperarea 
este izvorul reglării manifestărilor şi conduitelor individuale. Activitatea de co-
operare poate să fie stimulativă, să creeze comportamente identice în cadrul 
activităţilor simple, iar în cadrul celor de ansamblu, rezolvarea de probleme şi 
stabilirea rezultatului final este înlesnită de ideile, judecăţile şi efortul întregu-
lui grup, ceea ce demonstrează că munca în echipă este net superioară şi cu mai 
multe beneficii faţă de cea individuală. „De asemenea, dacă sarcina de învăţa-
re cere o evaluare sau luarea unei decizii, deliberarea cooperativă şi realizarea 
unui consens, sunt, de regulă, superioare, deoarece evită capcanele judecăţii 
idiosincratice sau extremiste” (D.C. Barnlund, 1959) [1, p. 182]. Este foarte im-
portant de precizat aici faptul că elevii care au capacităţi intelectuale reduse 
sunt stimulaţi să lucreze alături de cei cu abilităţi intelectuale dezvoltate. Asi-
milând noţiuni şi proceduri de la aceştia, au prilejul de a se dezvolta mai mult 
decât dacă ar lucra individual, grupul fiind apt să rezolve o sarcină dificilă mai 
mult decât oricare dintre membrii săi luaţi separat.

Crearea de circumstanţe competitive se poate face prin întreceri între gru-
puri, bănci cu elevi, şiruri de bănci, între fete şi băieţi etc. Învăţarea se poate 



Conferință Științifică Internațională

367

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

realiza prin dezlănţuirea dorinţei de autopromovare. Efectele pozitive ale com-
petiţiei sunt relevante dacă aceasta este înfăptuită după principii drepte, ale 
unor norme educaţionale evoluate, stimulative şi care nu fixează ca obiectiv 
dorinţa de câştig. În cazul din urmă, s-ar ajunge la rezultate distructive, la acti-
varea unor atitudini ostile, individualism, invidie, descurajare, frustrare pentru 
elevii cu capacităţi intelectuale reduse şi la mândrie exagerată şi orgolii în rân-
dul elevilor capabili de performanţă.

Cadrul didactic poate organiza şi realiza situaţii sociale de învăţare prin co-
operare utilizând metodologii comunicative, euristice sau aplicative. Discuţia, 
dezbaterea, rezolvarea unor situaţii-problemă, metoda proiectelor, învăţarea 
prin descoperire, ancheta de teren ca metode de învăţare prin cooperare, au 
avantajul de a le forma elevilor deprinderi de lucru în echipă. Utilizarea aces-
tora în activitatea de instruire induce elevilor o atmosferă de sprijin şi impar-
ţialitate care sprijină performanţele întregii clase de elevi, cu efecte reale asu-
pra motivaţiei, raţionamentului logic, comprehensiunii celuilalt, caracterului, 
conduitei şi atitudinii, în general. Ele dau naştere conflictului sociocognitiv la 
nivelul grupului de elevi.

Rolul profesorului este decisiv în a crea contexte sociale de învăţare inter-
active în cadrul clasei de elevi care să determine opoziţii şi idei contrare între 
aceştia. Ca să declanşeze conflicte sociocognitive, „el trebuie să-şi asume un 
rol moderator, să fie cel care stârneşte nedumeriri şi întrebări, care incită la dis-
cuţii, la dezbateri contradictorii serioase; el trebuie să exprime opinii proprii, 
puncte de vedere divergente, să stimuleze elevii să-şi găsească argumente şi 
contraargumente, să şi le apere în mod convingător, să dezvolte controverse şi 
să conducă într-o manieră constructivă intervenţia sa structurantă de a obţine 
angajarea tuturor elevilor în activitatea clasei, de a deveni facilitator, antrenor, 
mai mult decât distribuitor de cunoştinţe” [1, p. 183]. Calităţile personale nece-
sare pentru a putea să controleze astfel de situaţii sunt: competenţe relaţionale, 
aptitudinea de a dezvolta relaţii de cooperare şi competiţie, abilităţi de mana-
gement al clasei pentru a asigura coeziunea şi a forma sentimentul de grup ale 
elevilor din clasă. 

Utilizând un astfel de model de instruire, cadrul didactic va trebui să ţină 
cont de următoarele aspecte:

• unii dintre elevi nu reacţionează la interferenţe; o pot face dacă obser-
vă o diversitate între abordarea personală şi cea a colegilor;

• nivelul individual de instruire al elevilor şi tipul de relaţii intragrup 
sunt deosebit de importante pentru reuşita interacţiunilor în cadrul 
activităţii de predare-învăţare; pentru a asigura succesul activităţii, 
este necesară studierea Bibliografie:i recomandate pentru respectiva 
activitate;

• pentru formarea subgrupurilor sau echipelor de lucru este necesar să 
se ţină cont de reacţiile de atracţie-respingere ale elevilor;

• este important să se distribuie rolurile fiecărui membru al echipei în 
cadrul grupului; rezultatele obţinute sunt mult mai importante dacă 
rolurile nu sunt impuse de către cadrul didactic;
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• pentru o funcţionare cât mai bună a grupurilor se recomandă înfiinţa-
rea acestora ţinând cont de tipul sarcinii de învăţare; 

• un rezultat excepţional se va realiza atunci când structura de comuni-
care existentă în cadrul grupului va fi potrivită tipului de comunicare 
necesar pentru realizarea sarcinii de învăţare date.

Aşadar, în vederea asumării de către elevi a propriei învăţări prin împletirea 
învăţării individuale cu cea cooperantă, acţiunii independente cu cea interdepen-
dentă, etapelor individuale cu cele colective, recomandăm organizarea socială a 
învăţării conform modelului prezentat mai sus, din următoarele raţionamente:

• „unul de natură performant-informativă, care ia în considerare avan-
tajele construcţiei sociale a cunoaşterii individuale, a structurilor cog-
nitive, dar şi a celor operatorii;

• un altul de ordin pragmatic, formativ-educativ, interesat de punerea 
în valoare a potenţialului educativ excepţional pe care-l deţin inter-
acţiunile sociale, mai ales în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţii 
individului de a elabora forme de gândire şi de acţiune compatibile 
efortului de echipă” [1, p. 184].

Se realizează, astfel, instrucţia pentru viaţă, integrarea în societatea post-
modernă care pune accent pe colaborarea între indivizi în vederea găsirii de 
soluţii la problematici complicate, din ce în ce mai multe şi mai presante, unde 
îmbinarea abilităţilor şi competenţelor fiecăruia devine mult mai importantă 
decât simpla adunare a lor.
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Abstract: The paper addresses the problem of preparation of children for school in 
the context of making full use of the kindergarten-family partnership. The article 
presents a project of an educational kindergarten-family partnership focused on 
the optimization of the preparation of children for school process from a bi-dimen-
sional perspective: general and special preparation. The forms of the partnership 
relevant for a successful resolution of a problem of common interest of all part-
ners involved in the educational process (round tables, seminars, consultations, 
trainings, workshops, meetings, didactic and extra-didactic activities etc.) lead to 
making the preparation of children for school start process more efficient.

Unul dintre obiectivele importante ale instituției de educație timpurie constă 
în asigurarea contextelor relevante procesului pregătirii copiilor pentru școală, 
dezvoltarea la copii a competenţelor definitorii asigurării ulterioare a succesului 
școlar la debutul învățământului primar. Realizarea acestui obiectiv presupune 
un efort consolidat al tuturor subiecților implicați în procesul educațional, care, 
prin conlucrare, comunicare, colaborare, cooperare optimă, coerentă, consec-
ventă asigură progresul personalității în devenire. În acest context, grădinița și 
familia devin promotori fideli ai pregătirii eficiente a copiilor pentru școală. 

Preocupați de soluționarea respectivei probleme stringente specifice pe-
dagogiei preșcolare, pe parcursul anului de studii 2019-2020 am realizat o cer-
cetare al cărui obiect de studiu a vizat procesul de pregătire a copiilor pentru 
școală în contextul valorificării parteneriatului grădiniță–familie. 

Scopul cercetării a constat în fundamentarea teoretică și aprobarea experi-
mentală a Proiectului de parteneriat grădiniță–familie axat pe optimizarea pro-
cesului de pregătire a copiilor pentru școală.

În sens larg, termenul de proiect desemnează instrumentul prin care se 
întreprinde o activitate cu caracter ameliorativ, care materializează demersul 
anticipativ la nivelul unui sistem sau proces şi care angrenează, în vederea atin-
gerii obiectivelor prestabilite, un ansamblu de strategii, resurse (umane, mate-
riale, financiare, temporale), modalităţi, tehnici şi proceduri de implementare, 
monitorizare şi evaluare [1, p. 23].

Scopul proiectul de parteneriat cu genericul „Parteneriatul grădiniță–fami-
lie – promotor al pregătirii eficiente a copiilor pentru școală” a vizat sprijinirea și 
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promovarea cooperării eficiente, durabile, constructive, continue dintre fami-
lie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă a părinților, cadrelor didactice, 
altor specialiști din instituția de educație timpurie în optimizarea procesului de 
pregătire a copiilor pentru școală.

Obiectivele proiectului de parteneriat:
 asigurarea continuității intervențiilor educaționale ale părinților, ca-

drelor didactice, psihologului etc. în vederea pregătirii eficiente a co-
piilor pentru școală;.

 participarea activă a agenților educaționali în diverse forme de par-
teneriat (masă rotundă; atelier de lucru; ședință; training psihosocial; 
consultații; activități didactice și extradidactice organizate prin impli-
carea tuturor partenerilor etc.) axate pe problema pregătirii eficiente a 
copiilor pentru școală;

 prelucrarea experienței avansate și a bunelor practici atestate în fami-
lie și grădiniță, prin cooperarea activă a părinților, educatorilor, psiho-
logului, medicului, metodistului, managerului instituției preșcolare, 
în vederea asigurării unei pregătiri complexe a copiilor pentru școală: 
generală și specială.

În implementarea proiectului de parteneriat grădiniță–familie am ținut 
cont de respectarea următoarelor principii: 

 Egalitatea, care presupune respectul mutual între părinți indiferent de 
situația în care apar divergențe și neînțelegeri. Dialogul este necesar 
pentru a se ajunge la decizii reciproc acceptabile. Nici una din părţi nu 
impune, nu domină, nu controlează. 

 Transparenţa, care este asigurată prin dialog, construit pe principii de 
egalitate, cu accent pe consultări anticipate a tuturor părților, pe îm-
părtăşirea elocventă, continuă a informaţiilor relevante etc. 

 Orientarea spre rezultat, ce evidențiază că acțiunile în cadrul partene-
riatelor trebuie să fie bazate pe realitate şi orientate spre acţiuni con-
crete, fapt ce necesită coordonare orientată spre rezultat. 

 Responsabilitatea, care devine o obligaţie etică accentuată a părţilor 
de a-şi realiza sarcinile într-un mod responsabil, relevant şi adecvat, 
în condiţii de integritate. 

De asemenea, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat educațio-
nal grădiniță–familie am respectat principii fundamentale ale managementului 
proiectelor, la care face referire Wideman: 

 principiul angajamentului, presupune că ambele părţi implicate cu-
nosc foarte bine ce efort trebuie depus pentru a se realiza proiectul, 
cunosc, cel puţin în mare, procesele şi riscurile asociate proiectului, 
sunt dispuse să îşi împartă şi să îşi asume responsabilităţile, riscurile şi 
un eventual eşec;

 principiul succesului predefinit are în vedere faptul că normele pe baza 
cărora proiectul este considerat un succes, atât în ceea ce priveşte de-
rularea, cât şi produsul final, trebuie să fie definite de la bun început, 
înainte de declanşarea oricărei activităţi;
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 principiul eficienţei / consistenţei interne / interdependenţei se referă 
la relaţia de interdependenţă care există între aria de cuprindere a 
proiectului, timpul alocat, bugetul stabilit și calitatea proiectată a pro-
dusului final. Cele patru elemente sunt interrelaţionate, trebuie să fie 
realizabile şi să se reflecte unul pe celălalt;

 principiul strategiei stabileşte ce trebuie făcut şi când trebuie făcut;
 principiul controlului se referă șa faptul că toate proiectele trebuie să 

beneficieze de politici şi proceduri riguroase şi eficiente de control şi 
monitorizare; indică cum trebuie făcut un lucru şi de către cine;

 principiul canalului unic de comunicare – comunicarea printr-un ca-
nal unic de comunicare face ca deciziile să nu ajungă la unitatea de 
execuţie în mod eronat, devenind contradictorii şi afectând substanţi-
al bunul mers al proiectului; 

 principiul mediului de lucru stimulativ – managerul de proiect trebuie 
să creeze, pentru membrii echipei, un mediu de lucru stimulativ, care 
să exploateze întreg potenţialul acestora [Apud 2, pp. 36-37]. 

Prin elaborarea și implementarea proiectului de parteneriat grădiniță-fa-
milie am urmărit stimularea interesului atât al grădiniței, cât și al familiei de a 
coopera pentru optimizarea procesului de pregătire generală și specială a pre-
școlarului pentru debutul școlar, sporirea motivației familiei de a se implica în 
activitățile grădiniței în vederea creării contextelor relevante pregătirii copiilor 
pentru școală. 

Printre formele de parteneriat educațional grădiniță-familie cu impact ma-
xim în asigurarea cooperării constructive între partenerii preocupați de pregă-
tirea eficientă a copiilor pentru școală, nominalizăm: Masa rotundă „Părinte 
al viitorului școlar”; Seminarul „Văd în copilul de astăzi școlarul de mâine?!”; 
Consultația de grup „Familia și grădinița – parteneri egali în pregătirea copi-
ilor pentru școală”; Activitatea didactică „Vitamine, de la cine?”; Activitatea de 
voluntariat „Mai triști ca noi…”; Consultațiile individuale „Pregătirea pentru 
școală: soluții viabile”; Expoziția „Pe tărâmul toamnei”; Șezătoarea „La gura 
sobei”; Trainingul pentru educatori și părinți „Cum pregătim împreună copiii 
pentru debutul școlar?”; Atelierul de lucru „Un mărțișor pentru fiecare”; Activi-
tatea extradidactică online „O zi în familie”; Ședința online „Pregătirea copiilor 
pentru școală: realizări și perspective”. 

În cadrul Mesei Rotunde cu genericul „Părinte al viitorului școlar” am ur-
mărit motivarea părinților de a se implica în cadrul proiectului de parteneriat 
educațional grădiniță-familie, am adus argumente în favoarea unificării forțe-
lor dintre educatori, părinți, psiholog, etc. în vederea asigurării progresului co-
piilor în contextul pregătirii pentru debutul școlar. 

În derularea acțiunilor comune dintre educatori și părinți am pus accent 
pe următoarele aspecte: asigurarea estimării corecte şi oneste a expectanțelor 
părinților față de propriul copil privind pregătirea pentru școală; familiarizarea 
părinților cu noţiunea de „pregătire pentru școală”: pregătire generală și pregă-
tire specială a copilului pentru școala; evidențierea particularităților pregătirii 
copilului pentru debutul școlar; necesitatea consolidării cooperării dintre pă-



372

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

rinți, educatori, psiholog, alți specialiști relevanți, în vederea sporirii calității 
pregătirii copiilor pentru școală etc.

Părinții au fost provocați să spună de ce și pentru ce trebuie să fie pregătiți 
fiica/fiul pentru debutul școlar, să își expună opinia proprie privind ce trebuie 
mai întâi de toate să știe, să poată, să simtă un copil care pleacă în clasa întâi, 
care este rolul familiei, al instituției de învățământ preșcolar în asigurarea pre-
gătirii eficiente a preșcolarului pentru școală etc. 

S-a discutat despre necesitatea asigurării în contextul pregătirii copiilor 
pentru școală a diverselor dimensiuni a respectivului proces complex, la care 
s-au referit educatorii, dar și psihologul: pregătirea intelectuală, ce vizează dez-
voltarea eficientă a proceselor și fenomenelor psihice; pregătirea socială, re-
levantă interacțiunii optime a copiilor nu doar cu semenii, dar și cu maturi; 
pregătirea afectivă, ce scoate în evidență necesitatea dezvoltării inteligenței 
emoționale a copiilor; pregătirea motivațională pentru școală, axată pe dezvol-
tarea interesului cognitiv, a dorinței copilului de a fi școlar etc.

Părinților și cadrelor didactice li s-au oferit chestionare care au permis să 
stabilim în ce măsură agenții educaționali conştientizează valoarea pregătirii 
pentru şcoală în asigurarea adaptării școlare ulterioare a copiilor, poziția aces-
tora faţă de valorificarea parteneriatului grădiniță-familie în pregătirea copiilor 
pentru şcoală, înţelegerea conceptului de pregătire pentru şcoală în complexi-
tatea acestuia, elucidarea competenţelor deținute de copil la finalul preșcolari-
tății pentru a fi considerat pregătit pentru viitorul statut de elev etc. 

În derularea proiectului de parteneriat educațional grădiniță-familie am 
proiectat și realizat cu partenerii seminarul cu genericul „Văd în copilul de as-
tăzi școlarul de mâine?!”, în cadrul căruia au fost discutate şi analizate aspec-
tele definitorii ale procesului pregătirii copiilor pentru şcoală din perspectivă 
bidimensională: pregătire generală, pregătire specială. De asemenea, a fost evi-
dențiat impactul pregătirii preșcolarilor pentru școală asupra adaptării școlare 
ulterioare la debutul învățământului primar. 

Educatorii și metodistul instituției au precizat aspectele ce vizează pregă-
tirea specială pentru școală: formarea premiselor citirii și scrierii, dezvoltarea 
limbajului și a comunicării, formarea reprezentărilor matematice elementare. 
A fost explicat faptul că pregătirea specială pentru activitatea şcolară ulterioară 
vizează asimilarea de către copil a cunoştinţelor, formarea capacităţilor, a ati-
tudinilor, adică a competențelor, care îi vor asigura succesul însuşirii în clasa 
întâi a disciplinelor de bază. 

Medicul a evidențiat necesitatea asigurării pregătirii fizice și fiziologice a 
copiilor pentru școală, ce presupune buna funcționare a tuturor organelor și a 
sistemelor de organe, starea bună de sănătate a copilului, rezistența organis-
mului la boli etc. 

Psihologul a precizat valoarea pregătirii generale pentru școală codificată 
în pregătire cognitivă, afectivă, socială, motivațională, volitivă etc. 

În luna noiembrie 2019 am organizat cu părinții și copii acțiuni de volunta-
riat cu genericul „Mai triști ca noi…”, în cadrul cărora au fost colectate jucării, 
rechizite, cărți ce ulterior au fost donate preșcolarilor bolnavi de cancer. O echi-
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pă de părinți și copii la dorință au vizitat copii care suferă de această maladie. 
Voluntarii din rândul maturilor au fost marcați de forța părinților respectivilor 
copii, care, în pofida problemei majore cu care se confruntă, fac eforturi de a 
asigura progresul propriilor copii, trăind cu speranța de a-i vedea sănătoși și 
buni elevi. Copiii au fost surprinși de bucuria interrelaționării cu semenii, au 
văzut că sunt copii mai triști ca ei, dar care își mențin zâmbetul pe față și care 
trăiesc cu speranța de viață, optimismul de a fi în viitor școlari.

În cadrul proiectului am organizat trainingul cu genericul „Cum pregătim 
împreună copiii pentru debutul școlar?”, iniţiat din intenția de a spori colabora-
rea, cooperarea grădiniței cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării relaţiei 
de parteneriat grădiniță-familie în vederea eficientizării pregătirii copiilor pen-
tru școală. 

Trainingul a avut scopul de a spori competențele agenților educaționali pe 
problema pregătirii eficiente a copiilor pentru școală și a vizat realizarea urmă-
toarelor obiective.

 cunoaşterea particularităților individuale ale copiilor, urmărind mani-
festarea lor în familie şi grădiniţă, monitorizând continuu procesul de 
pregătire a lor pentru școală;

 participarea activă a părinților, alături de educatoare, în viața grădi-
niței, prin implicarea permanentă în activitățile didactice și extradi-
dactice organizate în comun în beneficiu pregătirii eficiente a copiilor 
pentru școală;

 dobândirea de către părinți a abilității de relaționare optimă cu copiii 
în varii contexte ale pregătirii eficientă a acestora pentru școală;

  stabilirea unor prerogative de bază ce trebuie respectate de familie și 
grădiniță în contextul pregătirii eficiente a copiilor pentru școală;

 iniţierea unor acţiuni comune pentru sensibilizarea comunității pri-
vind necesitatea pregătirii eficiente a copiilor pentru școală prin valo-
rificarea parteneriatului grădiniță-familie.

Trainingul a permis abordarea a mai multor subiecte de care au fost preo-
cupați părinţii și educatorii, discutate în contextul interesului prioritar al par-
tenerilor de a asigura buna pregătire a copiilor pentru școală: caracteristicile 
dezvoltării psihofiziologice ale copiilor de 5-7 ani, așteptările părinților față 
de copil la debutul școlar, dezvoltarea interesului cognitiv al copiilor, soluții 
viabile pentru optimizarea procesului pregătirii copiilor pentru școală, erori 
frecvente ale agenților educaționali în ceea ce privește pregătirea preșcolarilor 
pentru școlarizare etc.

La şedinţele de training au fost prezentate și recomandate partenerilor cărţi 
educative, CD-uri audio, secvențe video, fișe de activitate individuală, pliante, 
prezentări PowerPoint, Jurnalul proiectului, etc. axate pe problema pregătirii 
eficiente a copiilor pentru școală. 

Atelierul de lucru „Un mărțișor pentru fiecare” a avut scopul de asigurare 
a coeziunii grupului de copii și părinți, optimizarea relației părinte-copil-ca-
dru didactic, sporirea gradului de implicare a familiei în procesul de pregătire 
eficientă a copilului pentru școală. Părinții și educatorii au lucrat împreună cu 
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copiii pentru a meșteri mărțișoare, care au fost donate bătrânilor de la un cen-
tru de plasament. 

Următoarea activitate extradidactică am desfășurat-o pe Platforma Skype, 
prin intermediul căreia am monitorizat activitatea în familie a copilului pe par-
cursul unei zile. Fiecare copil, împreună cu părinții, a descris activitatea din 
ziua respectivă, cu ce se ocupă, de ce a ales acea activitate, de cine este mo-
nitorizat, cu ce dificultăți se confruntă etc. Părinții au avut oportunitatea de a 
împărtăși cu educatorii și alți părinți din experiența și bunele practici atestate 
în familie privind pregătirea copilului pentru viitorul statut de elev. 

Ultima formă de parteneriat implementată în cadrul proiectului a fost șe-
dința online cu părinții cu subiectul „Pregătirea copiilor pentru școală: realizări 
și perspective”, la care am discutat despre rezultatele obținute în cadrul pro-
iectului de parteneriat, am identificat că partenerilor le-au fost utile activită-
țile proiectate și desfășurate în cadrul proiectului deoarece a creat condiții în 
formarea și dezvoltarea competențelor de monitorizarea eficientă a procesului 
complex de pregătire a copiilor pentru școală din perspectivă bidimensională. 

Concluzia formulată de partenerii implicați în proiect a fost următoarea: 
Cooperarea eficientă, durabilă, continuă dintre familie și grădiniță, implicarea 
cât mai activă în viața copiilor a părinților, a cadrelor didactice, a altor speci-
aliști ai echipei multidisciplinare asigură pregătirea eficientă a copiilor pentru 
școală.

Concluzii
• Pregătirea pentru şcoală reprezintă un proces complex specific vârstei 

preşcolare, axat pe abordarea bidimensională (pregătire generală, pre-
gătire specială), ce dobândeşte o conotaţie aparte în contextul adaptă-
rii ulterioare a copilului la exigenţele noului statut de şcolar. 

• Eficienţa procesului de pregătire a copiilor pentru şcolarizare sporeşte 
semnificativ în cazul respectării continuităţii intervențiilor educațio-
nale din instituţia de învățământ preşcolar și familie, asigurată prin 
valorificarea proiectului de parteneriat grădiniţă–familie.

• Cooperarea constructivă, coerentă, consecventă a tuturor agenților 
educaționali, implicați în diverse activităţi comune (mese rotunde, 
seminare, consultaţii, traininguri, work-shop-uri, activități didactice 
și extradidactice, ședințe etc.) conduce la eficientizarea procesului de 
pregătire pentru şcolarizare a copiilor.
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РАБОТА В КЛАССЕ АНСАМБЛЯ  
С УЧЕНИКАМИ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Наталья МЕЛЬНИК  
преподаватель, 

Школа Искусств „Теодор Негарэ”, Окница

Abstract: The article discusses the features of the initial period of playing in an 
ensemble of violinists. Some stages of organizing the work of a teacher with an en-
semble of primary grades are highlighted here.Ensemble playing music promotes 
intensive development of ear for music, rhythmic feeling and memory, consolida-
tes the technical skills acquired in the classroom in the specialty.

Обучение в музыкальной школе должно быть направлено на реше-
ние задач по формированию общей культуры учащегося, адаптации его 
в обществе. Музыкальное искусство является необходимой частью жиз-
ни человека, влияющее на гармоническое развитие и реализацию твор-
ческого потенциала личности.

Ансамблевое музицирование издавна известно, как форма обуче-
ния музыке. Игра в ансамбле представляет значимую роль в пропаганде 
скрипичного творчества. Но самое важное, что это замечательный спо-
соб эффективного и быстрого раскрытия индивидуальных способно-
стей учеников. Это позволяет расширить их возможности, способствует 
формированию обширного комплекса профессиональных качеств и на-
выков.

Большое значение коллективному исполнению придавали выдаю-
щиеся педагоги И. Иоахим, JI. Ауэр, Д. Ойстрах, П. Столярский. Они счи-
тали своим профессиональным долгом вести занятия как в индивиду-
альном классе, так и воспитывать скрипачей, руководя всеми видами 
ансамблевого и оркестрового музицирования.

В педагогической практике можно использовать разные элементы 
современных методик:

а) Метод Галины Турчаниновой состоит в том, что она советует 
распределять учащихся в ансамбле таким образом, чтобы в ка-
ждом голосе было равное количество скрипачей, одинаковых по 
уровню способностей и подготовленности, с учетом психологи-
ческих особенностей каждого ученика.

б) Метод Эдуарда Пудовочкина. Его „Групповой метод” соединяет 
скрипичную технику с развитием слуха, чувства ритма, музы-
кальной памяти. В основе данного дидактического подхода ле-
жат два принципа: коллективное музицирование на начальном 
этапе обучения и комплексное развитие музыкальных способ-
ностей детей посредством игры в ансамбле. 

в) Метод Марка Берлянчика. Он заключается в том, чтобы больше 
уделять внимание начальному периоду освоения инструмента: 
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постановке рук юного скрипача, воспитанию культуры звука, 
совершенствованию исполнительской техники, развитию навы-
ков ансамблевой игры, формированию репертуара.

Работа с учащимися младших классов несёт в себе особую специ-
фику преподавания игры на скрипке. Она связана, как со сложностью 
освоения инструмента, музыкальной грамоты, особенностями психо-
логического восприятия начинающих учеников, так и с неоднородно-
стью детей по возрасту и способностям. Несмотря на ограниченные ис-
полнительские возможности учеников младших классов, при условии 
правильной организации работы педагога, применения развивающих 
методов и творческого подхода, становится возможным формирование 
ансамбля уже начиная со второго года обучения. Этому способствует за-
вершение начальной стадии становления игрового аппарата и освоение 
элементарных музыкально-теоретических знаний.

В чём же заключены преимущества коллективного музицирования 
на начальном этапе обучения? Во-первых, во время занятий в ансамбле 
происходит автоматическое закрепление навыков и умений, полученных 
на уроках по специальности, во-вторых, развивается умение слушать не 
только своё исполнение, но и других учеников, воспитывается чувство 
коллективизма и ответственности за свою игру и, в-третьих, прививает-
ся интерес к инструменту.

Итак, главными задачами преподавателя становятся: 
а) учёт психологии детского коллектива;
б) поиск индивидуального подхода к каждому ученику; 
в) умение на занятиях просто, доступно и конкретно объяснять 

свои требования; 
г) органично продолжать работу, начатую на уроках по специаль-

ности. 
Результатом данного педагогического подхода является поступа-

тельное освоение техники игры на скрипке учениками младших классов, 
а также развитие любви к совместному творчеству.

Ведущими целями занятий начального периода обучения игре в 
ансамбле являются: развитие музыкального слуха, чувства ритма, му-
зыкальной памяти, воспитание основ выразительной игры, осваивание 
элементарной динамики, обучение навыку читки с листа.

Можно успешно применять следующие формы коллективного му-
зицирования:

а) школьные скрипичные ансамбли, в состав которых входят уча-
щиеся одного возраста, обучаемые у разных преподавателей; 

б) объединение в коллектив учеников разного возраста;
в) малые формы: дуэты и трио.
Стоит отметить, что в связи с демографической спецификой, в по-

следние годы в районных школах практически отсутствует отбор детей и 
это вынуждает принимать учащихся без учёта их музыкальных данных, 
тем самым осложняя работу педагога в классе скрипки. Вторым след-
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ствием является то, что не в каждой музыкальной школе присутствует 
достаточный контингент учащихся для создания школьного ансамбля 
скрипачей.

Вследствие этого, актуальной для преподавателя становится ор-
ганизация такой формы работы, которая позволила бы организовать 
ансамбль, состоящий из учеников своего класса. Этот педагогический 
подход несёт следующие преимущества: занятия в ансамбле являются 
продолжением работы в основном классе, совершенствуются игровые 
возможности и исполнительский уровень юных скрипачей по обоим 
предметам. Ученики находятся под контролем преподавателя, вслед-
ствие чего не возникает проблем с посещаемостью.

Систематическая работа педагога с учениками своего класса в ан-
самбле с первых лет обучения и до выпускного класса позволяет создать 
в школе сплоченный музыкальный коллектив со своими исполнитель-
скими традициями.

Каковы основные критерии „хорошего ансамбля”? Прежде всего, 
это интонационная и ритмическая культура исполнения мелодического 
рисунка, выпуклость динамики, единство ансамблевых штрихов.

Можно обозначить несколько этапов работы с начинающими участ-
никами ансамбля. С первых занятий необходимо выработать у учащихся 
навык одновременного и одинакового прикосновения смычка к струне. 
К.Г. Мострас писал: „Перед началом исполнения и после продолжитель-
ных пауз движение руки подготавливается заблаговременно путём кру-
гообразного „размахового” движения руки в воздухе над струной”.

Мы делаем простое упражнение, которое часто используется на пер-
вых уроках по специальности. „Мысленно”, с помощью смычка рисуем 
впереди себя круг: опускаем смычок у колодочки и легко „скользим” 
по струне вниз, затем по воздуху возвращаем его на место. Тщательно 
нужно следить за свободой правой руки в плечевом суставе, движения 
должны быть лёгкими и широкими. Исполнять это упражнение нужно 
в медленном темпе ритмически точно: на первую долю играем смычком 
вниз по струне, на вторую долю – вверх по воздуху.”

В. Григорьев отмечал: „Далеко не безразлично в каком звуковом 
качестве протекает процесс занятий, начиная с упражнений и гамм и 
заканчивая художественным сочинением крупной формы, ибо это не-
избежно сказывается на формировании внутренних звуковых представ-
лений идеала скрипичного звучания” [2]. Следуя этим рекомендациям, 
необходимо обращать внимание учеников на качество звука, его мяг-
кость, тембр. В качестве вспомогательного материала можно исполь-
зовать упражнение №1 Г. Шрадика из первой тетради. Таким образом 
решаем сразу несколько задач: вырабатываем навык одновременного и 
синхронного начала игры, развиваем ритмическую дисциплинирован-
ность участников ансамбля, воспитываем интонационную точность ис-
полнения. Параллельно происходит мобилизация внимания учеников и 
вырабатывается согласованность их действий.
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Занятия в классе ансамбля развивают у учащихся младших клас-
сов мелодический и гармонический слух. Воспитанию мелодического 
слуха способствует игра в унисон. Методическим материалом могут по-
служить небольшие пьески кантиленного характера. Игра в медленном 
темпе, активизирует слуховое внимание учеников и позволяет сконцен-
трироваться на чистоте интонирования. Например, Б. Альтхауз „Вальс 
Маргариты”, Ж. Металлиди „Колечко”, А. Лисаковский „Вальс”. Мело-
дичность, лёгкость в исполнении этих пьес даёт возможность вырабо-
тать у маленьких участников ансамбля правильность интонационного 
звучания, единое понимание темпа, певучесть, появление свободы ме-
лодического дыхания.

Для развития гармонического слуха и в целях экономии времени 
для сосредоточения внимания всех участников ансамбля, полезно ис-
пользовать навыки исполнения простых однооктавных гамм. Вначале 
мы играем в унисон, затем разделяем детей на два голоса и предлагаем 
вступать по очереди, исполняя терции, потом распределяем на три голо-
са, и, также вступая по очереди, они исполняют трезвучия. Но полный 
восторг у них вызывает звучание септаккордов. В конце обязательно 
должен звучать унисон. Во время исполнения гаммы необходимо сле-
дить за чистотой звучания интервалов, аккордов, точной, мягкой атакой 
звука. Регулярное использование в начале урока этого упражнения ак-
тивизирует музыкальное восприятие учеников и позволяет параллель-
но с мелодическим слухом активно развивать гармонический.

Следующим этапом становления ансамбля является воспитание 
метроритмического слуха и навыка воспроизведения равномерной по-
следовательности одинаковых длительностей. Основой может служить 
работа над штрихом detache, который по определению А. Ширинского 
„подразумевает исполнение каждой ноты отдельным движением смыч-
ка по струне поочерёдно вниз и вверх”. Этот штрих очень нравится де-
тям, но вместе играть его достаточно сложно, так как чувство ритма у 
каждого ребёнка индивидуально, и не сразу достигаются взаимопони-
мание и слаженность. Работу нужно начинать с использования малень-
ких отрезков смычка. На помощь приходит несложная, гамма. В начале 
дети играют её по „восемь” одинаковых ноток в середине смычка. Для 
правильности исполнения и чёткой артикуляции штриха необходимо 
активное, отталкивающее звучание первой ноты. Затем дети исполняют 
по „четыре” нотки, также несколько выделяя первую. И заключитель-
ным является исполнение по „две”. Можно предложить детям хором 
проговорить предложение: „Побежали наши ножки быстро-быстро по 
дорожке”, так как текст в сочетании с музыкальной интонацией помога-
ет быстрее освоить основы метроритма. Таким образом, у детей форми-
руется навык единого исполнения штриха detache и происходит воспита-
ние коллективного ритма. Музыкальным материалом могут послужить 
замечательные пьесы: Е. Вышкауцан „Скакалка”, П. Шольц „Непрерыв-
ное движение”, А. Комаровский „Наперегонки”.
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Немаловажным моментом воспитания хорошего ансамбля является 
работа над выразительным исполнением мелодии. В работе замечатель-
ных педагогов М. Либермана и М. Берлянчика „Культура звука скрипа-
ча” говорится: „Как только ученик начинает играть музыкальный ма-
териал, отталкиваясь от осмысления и переживания художественного 
образа пьесы, прибегая к аналогиям с разговорной речью, следует объ-
яснять ему логику речи музыкальной: звуковысотный рисунок мелодии, 
её метроритмическое строение, архитектонику-повторность, контраст-
ность фраз, распределение смысловых акцентов, кульминаций, словом, 
всё то, что относится к области музыкальной выразительности” [3]. На 
индивидуальных занятиях по инструменту учащиеся знакомятся с фра-
зировкой, понятием „звуковой краски”, динамическими оттенками, но 
на уроках ансамбля должны вырабатываться единые требования к ню-
ансировке, равновесию в звучании голосов.

Одним из самых широко распространённых приёмов игры на скрип-
ке является legato – штрих, который интерпретируется в музыкальной 
практике как связное произношение. Ю.И. Янкелевич говорил: „У нас 
в большей степени утеряна культура штриха legato. Плавное legato – это 
краска” [5, с. 146]. Каким же образом, практически, можно осуществить 
решение этой проблемы? 

Необходимо чётко сформулировать у учащихся представление о том, 
что лига не просто объединяет несколько нот на один смычок. Главная 
задача – это достичь особого звучания: непрерывности, выразительно-
сти – качеств, исконно присущих певческому голосу. На практике работу 
над штрихом legato в ансамбле мы начинаем на одной струне, исполняя 
простые тетрахорды. Вначале учащиеся исполняют по две ноты на смы-
чок четвертными длительностями. Нужно добиваться у учеников слит-
ного соединения звуков, использования всей длины смычка. Но чрезвы-
чайно важно обращать внимание на неравномерную скорость ведения 
его по струне. Первой ноте необходимо отводить большую часть смычка, 
в то время как второй ноте оставлять не больше трети. Благодаря тако-
му распределению скорости движения первая нота звучит более мягко и 
выразительно. Затем предлагаю ученикам играть восьмыми длительно-
стями по четыре ноты legato на смычок, продолжая следить за неравно-
мерностью распределения смычка для каждой ноты. Больший отрезок 
смычка мы отдаём первому звуку. Для решения задач выразительного 
исполнения полезным становится использование декламационного ме-
тода обучения. Можно напевать предложение: „Мы гуляем вместе с ма-
мой”, подчеркивая слова „мы” и „вместе”. Эти упражнения позволяют 
участникам ансамбля понять смысловое значение музыкальной фразы, 
роль каждой ноты в мотиве и предложении.

Следующим этапом можно назвать работу с учениками над оди-
наковым исполнением комбинированных штрихов из legato и detache.  
А Ширинский писал: „Основные задачи в комбинированных штрихах – 
нахождение наиболее целесообразного распределения смычка, степени 
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плотности и акцентировки отдельных звуков”. Правильное исполнение 
этого штриха в ансамбле предполагает одинаковое использование раз-
личных отрезков смычка, его синхронную смену и точное распределение 
скорости движения. Важным является „выработка умения „дослыши-
вать звук”, доигрывать его, не торопиться переходить к следующему, до-
биться равновесия акцентировки и звуковой плотности между нижней и 
верхней частями смычка” [4, c. 19].

Во время работы над комбинированными штрихами на уроках с на-
чинающими скрипачами полезно использовать простые слова: „Мама”, 
„Папа” или имена участников ансамбля. Затем попросить учеников пер-
вое слово играть legato на целый смычок, второе – detache небольшими 
отрезками. Важно обращать внимание учеников на окончания слов, вы-
слушивание гласных звуков, верную постановку смысловых акцентов. 
Результатом этой кропотливой и вдумчивой работы становится воспи-
тание навыка правильного распределения смычка и выразительности в 
исполнении штриха.

Хочется заметить, что освоение нового приёма не должно сводиться 
к выполнению просто схематических упражнений. Выразительное зна-
чение каждого штриха следует подчинять задачам исполнения, образ-
ному содержанию музыки. Следующим этапом работы с начинающими 
участниками ансамбля является освоение синхронного исполнения от-
рывистого штриха martele. Точное определение штриху дал А. Ширин-
ский: „Штрих martele (буквально – „отбивая”) – резкий, отрывистый – 
представляет собой острый звук с паузой, равной ему по длительности” 
[4, c. 25]. Во время работы над этим приёмом в ансамбле скрипачей необ-
ходимо добиваться качества звучания, ритмической точности, коорди-
нации обеих рук. 

Вначале, полезно в игровой форме привлечь внимание учеников к 
новому штриху. Исполнение martele мы сравниваем с „игрой в снежки”. 
Для выдерживания необходимой паузы внутри штриха необходимо объ-
яснить момент приготовления „снежка” и выработать навык широко-
го, свободного движения во время броска. Также следует использовать 
упражнение „фонарик”: дети резко сжимают и разжимают пальцы, как 
бы подают сигналы, включая и выключая фонарик. Во-первых, у детей 
вырабатываются сгибательные и разгибательные движения пальцев. 
Во-вторых, они понимают значение пауз между нотами и необходимость 
подготовки начала нового движения смычка. И, наконец, они усваивают 
правильную артикуляцию штриха, понимают его выразительное значе-
ние. Музыкальным материалом могут послужить пьесы: М. Кочурбина 
„Мишка с куклой”, Б. Альтхауз „Марш оловянных солдатиков”, Н. Бакла-
нова „Хоровод”.

В заключении хочется сказать, что раннее овладение полным набо-
ром профессионально перспективных смычковых приемов позволяет 
уже на первоначальном этапе достичь штрихового единства, напевно-
сти, мелодической слитности и интонационной выразительности в зву-
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чании ансамбля. Это всегда будет служить залогом успешного результа-
та. Но самое главное заключается в том, что игра в ансамбле скрипачей 
и выступления коллектива позволяют сохранить контингент учащихся 
и увеличить количество поступающих детей в класс скрипки.
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Abstract: The article addresses intercultural education and its meanings in school, 
the design of intercultural competence building, specifying the integrated knowle-
dge of intercultural competence and determining the theoretical model of building 
and achieving intercultural competence in the context of key competence Cultural 
Awareness and Expression.

Societatea modernă impune competiţie şi performanţă, care reclamă pre-
gătire individuală şi profesională solidă bazate pe competenţe. Şcoala este 
structura de bază în sistemul educaţional care pune bazele educaţiei, formării 
personalităţii în devenire. Funcţionarea strategică a acesteia se desfăşoară în 
prezent într-un nou context social-pedagogic, marcat de procesele democra-
tizării şi a calităţii. Şcoala de arte „A. Stârcea” din mun. Chişinău, precum şi 
alte şcoli de acest tip au menirea de a satisface interesele, opţiunile elevilor, 
dar şi a părinţilor în dezvoltarea aptitudinilor instrumental-artistice a tinerilor, 
precum rolul de a contribui la procesul de perpetuare a sistemului cu cadre 
calificate din domeniul educaţiei estetice. În această perspectivă, creşterea ca-
lităţii educaţiei estetice prin asigurarea realizării intereselor, doleanţelor co-
piilor şi părinţilor în satisfacerea dezvoltării capacităţilor, aptitudinilor, talen-
telor muzical-artistice trebuie să devină, în mod explicit, activitatea de bază a 
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întregului proces de management educaţional în şcoala de arte, valorificând 
plenar în acest scop prevederile curriculumului educaţional prevăzut pentru 
şcoala de arte, inclusiv şi îndeosebi, cu referinţă la educaţia interculturală. Or, 
dimensiunea interculturală a vieţii sociale ridică probleme semnificative pen-
tru educaţie şi învăţare, fapt confirmat şi de Uniunea Europeană, care în docu-
mentele sale stabileşte că „educaţia reprezintă o activitate intenţionată, sis-
tematică şi continuă de comunicare menită să producă o învăţare durabilă”  
[Apud 3]. Competenţele-cheie „a învăţa să înveţi” şi competenţa de conştien-
tizare culturală şi expresie sunt determinante pentru şcoala de arte, exprimă 
esenţa misiunii acesteia, fără a diminua şi importanţa celorlalte competen-
ţe-cheie pentru Învăţarea Durabilă stabilite de UE. 

În acest context, pentru Şcoala de Arte primează competenţa de Conştienti-
zare Culturală şi Expresie care prevede formarea personalităţii cu gândire uma-
nistă, care valorizează cultura universală, potenţialul propriu, ceea ce angajea-
ză o educaţie interculturală, care de rând cu învăţarea elevilor de a-şi valoriza 
propria cultură sau etnicitate, propria moştenire culturală, dezvoltându-le sti-
ma de sine şi identitatea persoanei, totodată îi învăţăm şi cum să valorizeze 
corect şi alte culturi sau etnii, îi ajutăm să se dezvolte firesc în societatea în care 
trăim. Astfel, profilul persoanei competente intercultural orientează activitatea 
de construire a competenţei interculturale în şcoală, care reprezintă „un proces 
de transformare cu ajutorul căruia se dezvoltă capacităţi adaptative, de acomo-
dare la o altă cultură” (Taylor, Cho, 2005), un proces de învăţare transformaţio-
nal (sub raport cultural şi intercultural) [2].

Educaţia interculturală presupune (după Clavet, 1990) patru dimensiuni 
fundamentale: 

− dimensiunea personală, cu privire la propriul profil psiho-comporta-
mental, prin depăşirea prejudecăţilor şi stereotipurilor personale; 

− dimensiunea cognitivă, de cunoaştere a premiselor istorice, geografi-
ce, antropologice, sociologice, privind generarea şi consecinţele feno-
menelor interculturale; 

− dimensiunea metodologică, de acumulare a metodelor de diferenţiere 
şi particularizare a valorilor;

− dimensiunea relaţională, de cunoaştere a datelor despre elevii cu care 
se lucrează [ibidem, p. 280].

Interculturalitatea poate fi considerată, dintr-o anumită perspectivă, o 
consecinţă a globalizării. Or, societatea în care trăim este caracterizată de di-
versitate, interdependenţă şi schimbare. Interculturalitatea ţine de reflectarea 
unei realităţi efective. Tinerii de astăzi au nevoie nu de asimilarea unei anumite 
culturi, a unui grup restrâns, ci de ceea ce se cheamă competenţă intercultu-
rală-un ansamblu de cunoştinţe şi deprinderi în măsură să-i permit individului 
relaţionarea, comunicarea şi integrarea cu succes în diferite tipuri de comuni-
tăţi, de a înţelege şi aprecia opere de arte în diversitatea lor. Astfel, regândirea 
procesului de învăţământ într-o nouă perspectivă pedagogică, a teoriei curri-
culumului, a centrării pe formarea personalităţii elevului în devenire şi formare 
de competenţe interculturale necesită o schimbare de paradigmă a învăţării. 
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Profilul persoanei competente intercultural orientează activitatea de con-
struire a competenţei interculturale în şcoală. Astfel, şcoala trebuie să urmă-
rească ca elevii săi:

− să posede cunoştinţe privind cultura, în general, şi impactul acesteia 
asupra comportamentelor individuale şi de grup, să aibă cunoştinţe 
solide privind propria cultură / propriile culturi şi privind;

− să-şi dezvolte capacităţi şi deprinderi de viaţă în societatea intercultu-
rală, conştientizarea propriilor delimitări culturale, a stereotipurilor şi 
prejudecăţilor, identificarea acestora la ceilalţi, capacitatea de a relati-
viza punctele de vedere, abilităţi comunicaţionale şi relaţionale;

− să-şi dezvolte atitudini cum ar fi respectul pentru diversitatea cultura-
lă, pentru identitatea culturală proprie şi a celorlalţi, refuzul discrimi-
nării şi al intoleranţei; 

− să se implice active, conştient şi perseverent în acţiunile de promovare 
a propriilor societăţi interculturale şi de combatere a discriminării şi 
intoleranţei.

Competenţele interculturale nu pot fi însuşite în mod pasiv. Ele presupun 
implicare, construcţie (Ciascai, 2006, Rey, Carette, Khan, 2003) [Apud, p. 283] – 
Figura 1.

Fig. 1. Construcţia competenţei interculturale (adaptare) [Apud 1]

Construcţia competenţei interculturale, menţionează cercetătoarea Lilia-
na Ciascai, pe care întrutotul o susţinem în afirmaţia respectivă, poate avea la 
bază modelul „reflecţie în acţiune” utilizat de Nagata (Figura 2) în activităţile 
de educaţie interculturală. Acest model este un demers interactiv de procesare 
a experienţelor trăite. 
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Fig. 2. Modelul Nagata al reflecţiei în acţiune [Apud 1]

Conform acestui model, în „arcul proiecţiei” individul acţionează asupra 
lumii fără a realiza asumpţii, fără distorsiuni sau prejudecăţi, proiectându-se 
în situaţia care reprezintă contextul acţiunii. În „arcul reflecţiei”, apare oportu-
nitatea de a analiza rezultatele şi propriile prejudecăţi şi de a pregăti viitoarele 
acţiuni concrete. Acesta, în convingerea lui Nagata, este ciclul învăţării inter-
culturale. Acest model poate sta la baza metodologiilor utilizate în clasele ca-
racterizate prin diversitate culturală [Apud 1, p. 284].

Construcţia competenţei culturale este un proces complex, caracterizat 
prin metode diverse, instrumente şi rezultate specifice. În contextul examinat, 
o persoană/elev care manifestă o competenţă interculturală trebuie să activeze 
mai multe cunoştinţe dintre cele prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Cunoştinţele integrate competenţei interculturale
Cunoştinţe  
declarative

Competenţe specifice
şi cunoştinţe procedurale Cunoştinţe atitudinale

• Cunoştinţe despre 
alte culturi.

• Cunoştinţe despre 
sine.

• Înţelegerea con-
ceptului despre 
cultură-înţelege-
rea semnificaţiei 
culturii, a modului 
în care ne influen-
ţează viaţa.

• Adaptabilitate la situaţii culturale 
diverse, stabilirea unui climat de 
încredere şi respect.

• Capacitatea de a construi relaţii 
– abilităţi solide de constituire a 
relaţiilor în domeniul social/per-
sonal şi preprofesional.

• Capacitatea de a comunica inter-
cultural-competenţe de comuni-
care interculturală eficientă.

• Competenţe organizatorice-ca-
pabili să îmbunătăţească calitatea 
interrelaţiilor în perspectiva inter-
culturalităţii.

• Abilităţi de adaptare la provocările 
impuse de interacţiunea cu o altă 
cultură.

• Valorificarea parteneriatelor edu-
caţionale în perspectiva intercul-
turalităţii.

• Atitudine de respect şi 
modestie cu privire la 
propria cultură şi ac-
ceptarea altor culturi.

• Dedicare personală 
pentru experienţa de 
viaţă într-o altă cultu-
ră.

•  Perceperea corectă a 
semnificaţiilor diverse-
lor culturi.

• Interpretarea corectă a 
fenomenelor, procese-
lor, relaţiilor în dome-
niul cultural.
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În acest sens, am elaborat un model de construire şi de atingere a com-
petenţei-cheie „Conştientizare Culturală şi Expresie” – pe parcursul anilor de 
studii în Şcoala de Arte „A. Stârcea”.

Tabelul 2. Modelul teoretic de construire şi de atingere a competenţei interculturale
Nivelul Elemente ale competenţei (exemple)

Nivelul I
(cls. I – IV)

(a) Cunoştinţe

Perceperea unor elemente ale patrimoniului cultural local.
Elemente ale folclorului din localitatea natală şi din orizontul apropiat.
Caracteristicile comunităţii locale (date de observaţie directă).
Cunoaşterea unor poezii şi cântece semnificative (adaptate vârstei) Uti-
lizarea unei terminologii minimale referitoare la cultură.

(b) Deprinderi 
(aptitudini,
abilităţi)

Descrierea şi localizarea elementelor de patrimoniu local.
Explicarea intereselor, opţiunilor muzicale.
Exprimarea artistică individuală: cântece, poezii.
Vizionarea unor elemente culturale: spectacole, imagini, activităţi 
Compararea opiniilor individuale cu ale altor colegi.

(c) Atitudini Respect faţă de elemente de patrimoniu existente anterior experienţei 
individuale. Iniţiativă în domeniul expresiei artistice.

Nivelul 2
(cl. V – VIII)

(a) Cunoştinţe

Cunoaşterea unor elemente de bază ale patrimoniului cultural naţio-
nal, european şi mondial (pe baza disciplinelor şcolare).
Perceperea diversităţii culturale şi lingvistice a Europei şi a lumii.
Cunoaşterea dimensiunii istorice a formării patrimoniului cultural al 
orizontului local, al ţării şi al omenirii în domeniul disciplinei studiate.
Conservarea diversităţii culturale şi lingvistice a Europei şi a lumii Cu-
noaşterea legăturii dintre elemente ale comunităţilor (elemente lingvis-
tice, religioase) şi elemente ale culturii.
Cunoaşterea criteriilor de evaluare a operelor cu caracter cultural sau 
muzical/ artistic.

(b) Deprinderi 
(aptitudini,  
abilităţi)

Aprecierea critică şi estetică a operelor de artă/muzică.
Valorificarea aptitudinilor artistice înnăscute, identificate şi exprimate.
Construirea unor demersuri apreciative, utilizând terminologia adec-
vată.
Interpretarea imaginilor care reflectă elemente culturale.
Negocierea aprecierilor de grup sau colective asupra faptelor culturale 
şi artistice.
Construirea unui demers logic şi argumentativ pentru explicarea opţiu-
nilor individuale asupra operelor culturale.
Aprecierea critică a operelor şi a spectacolelor.

(c) Atitudini

Înţelegerea culturii naţionale ca parte a culturii umanităţii.
Dezvoltarea sentimentului identităţii.
 Respect pentru diversitatea expresiilor culturale.
Înţelegerea lecturii ca necesitate a educaţiei permanente.
Participarea activă la viaţa culturală.
Realizarea unor produse culturale şi artistice individuale.
Aprecierea activităţii culturale şi artistice a altora.
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În concluzie. Educaţia interculturală în şcoală, implicit, formarea compe-
tenţei interculturale este o stringenţă în actualitate, care necesită valorizarea 
culturii proprii şi cunoaşterea, înţelegerea şi valorizarea diferenţelor culturale, 
disponibilitatea de a interacţiona într-o lume multiculturală. 
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REPERE PSIHOPEDAGOGICE ALE COMUNICĂRII  
ŞI NEGOCIERII ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL
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Abstract: The article addresses the issue of communication and negotiation in 
the field of education. The theoretical aspects of the concepts of communication 
and negotiation, the mistakes that managers make in their professional activity 
are presented. The main problems that have a direct impact on communication 
process are presented.

Caracteristică specific umană, comunicarea reprezintă conexiunea per-
soanelor dintr-o colectivitate, ce oferă posibilitatea cunoaşterii opiniilor aces-
tora, a omogenizării sub aspect psihosocial, asigurând funcţionarea normală a 
colectivului, indiferent de mărimea şi natura sa. 

Comunicarea organizaţională reprezintă un proces, de regulă intenţionat, 
de schimb de mesaje între persoane, grupuri şi niveluri organizatorice din ca-
drul instituţiei, cu scopul înfăptuirii atât a obiectivelor individuale, cât şi a celor 
colective. Esenţial este că, în cadrul organizaţiei, să se realizeze o comunicare 
eficientă, care „apare atunci când oamenii primesc la timp informaţia potrivi-
tă” [1, pp. 182-183].

Pentru orice organizaţie, comunicarea este o cerinţă esenţială în atingerea 
obiectivelor stabilite, o condiţie a funcţionării sale eficiente, a stabilirii celor 
mai elementare relaţii interumane. Comunicarea reprezintă premisa exercită-
rii activităţii de management, a funcţiilor procesului de management. Doar o 
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comunicare eficientă face posibilă planificarea şi programarea, coordonarea şi 
controlul, motivarea, consultarea şi participarea activă a membrilor organizaţi-
ei la realizarea scopurilor propuse. Fiecare moment din activitatea organizaţiei 
se bazează pe o comunicare eficientă, ca modalitate de focalizare şi corelare a 
tuturor eforturilor.

Comunicarea organizaţională apare la toate nivelurile conducerii, se rea-
lizează pe toate treptele ierarhice şi între acestea, atât pe orizontală cât şi pe 
verticală. Complexitatea comunicării, scopurile şi obiectivele sale au impus o 
serie de particularităţi comunicării manageriale care trebuie să respecte o serie 
de norme impuse de cultura managerială şi de politica organizaţiei. 

Complexitatea comunicării organizaţionale aduce în planul practicii o ce-
rinţă specială faţă de manager: abilitatea de a fi un bun comunicator. Această 
abilitate se dezvoltă în primul rând pe înţelegerea rolului comunicării organi-
zaţionale. 

De ce comunicăm într-o organizaţie? Întrebarea dată ne duce spre următoa-
rele răspunsuri:

− Funcţiile managementului nu pot fi operaţionalizate în lipsa comuni-
cării. Comunicarea este crucială pentru existenţa şi succesul organiza-
ţiei, e prima responsabilitate a unui manager.

− Comunicarea stabileşte şi menţine relaţiile dintre angajaţi, oferindu-le 
informaţii necesare orientării şi evaluării propriei munci în raport cu a 
celorlalţi, cu cerinţele organizaţiei.

− Aflată la baza procesului de motivare, comunicarea identifică şi utili-
zează corect categorii de stimulente pentru orientarea comportamen-
tului angajaţilor spre performanţe.

− contribuie la instaurarea relaţiilor corecte şi eficiente, de înţelegere şi 
acceptare reciprocă.

Negocierea ca aspect al comunicării reprezintă cel mai eficient mijloc de 
comunicare, având avantajul că realizează, în cel mai scurt timp, efectul scon-
tat. Ea se referă la o situaţie în care părţile participante interacţionează în do-
rinţa de a ajunge la o soluţie acceptabilă, în una sau mai multe probleme aflate 
în discuţie.

Negocierea este mai degrabă similară cu o călătorie – nu poţi prezice rezul-
tatul înainte de a face călătoria. Poate să se planifice un anumit drum şi se des-
coperă că cea mai bună cale de a ajunge acolo nu este cea planificată. În mod 
similar, pentru negocieri trebuie să ne pregătim strategiile şi tacticile înainte de 
a porni discuţiile, dar nici în acest caz nu există garanţii că planul abordat este 
plin de capcane şi că este nevoie de o abordare alternativă pentru a ajunge la o 
înţelegere constructivă.

Un negociator priceput va face o distincţie clară între aspectele mai puţin 
importante şi cele de importanţă majoră şi, pe cât de franc şi deschis în cazul 
primelor, pe atât va fi de secretos şi perseverent cu cele din urmă (P. Stanho-
pe) [Apud 6, pp. 32-33]. Fiind totuşi oameni, majoritatea negociatorilor, chiar 
şi experimentaţi, fac greşeli. Şi odată ce greşeala este săvârşită, este dificil să se 
înainteze spre un acord. Aşa cum remarca un observator: „Este similar situaţiei 
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când se varsă un pahar de apă pe o suprafaţă absorbantă. Se poate aduna apa şi 
se poate încerca punerea ei înapoi în pahar, dar niciodată nu se va mai recupera 
toată apa.”.

Bazându-se pe experienţa de negociator autorul John Illich (1992) a suge-
rat că managerii fac de obicei următoarele greşeli de negociere:

1. Intră în negocieri cu anumite idei preconcepute.
2. Nu au răbdare să lase cealaltă parte să facă prima ofertă.
3. Ignoră importanţa timpului şi amplasării ca arme în negociere.
4. Renunţă atunci când negocierile par să se afle în impas.
Negocierile care „decurg prost” se datorează unor motive similare numite 

„sindroame” redate în Figura 1.

Fig. 1. Sindroamele negocierilor

Sindromul sensului unic – apare atunci când negociatorii au decis deja, 
înainte ca negocierile să înceapă, care sânt realităţile cazului în discuţie şi care 
sânt soluţiile ce se impun. Ei intră în negocieri convinşi că cealaltă parte va ac-
cepta soluţiile lor. Astfel, ei devin „un tren ce alergă pe o cale ferată într-un 
singur sens, fără posibilitatea de a o lua la stânga sau la dreapta pentru a evita 
obstacolele şi capcanele care apar cu siguranţă pe parcursul negocierii”.

Sindromul „câştig–pierdere” – negociatorii consideră discuţiile ca fiind un 
concurs sau o bătălie pe care trebuie să o câştige.

Sindromul „mersului la întâmplare” – are loc atunci când negocierile sar 
de la un subiect la altul frecvent, înainte de a ajunge la o concluzie agreată de 
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ambele părţi, sau atunci când negocierile revin la acelaşi subiect fără a adăuga 
ceva nou discuţiei.

Sindromul „evitării conflictului” – în această situaţie, părţile nu vorbesc 
despre aspectele esenţiale ale conflictului, sau fac promisiuni nesincere.

Sindromul „capsulei timpului” – acesta apare atunci când negociatorii nu 
iau în consideraţie circumstanţele sau contextul în care are loc negocierea, ca pre-
siune manifestată asupra lor sau a celeilalte părţi sau a vechimii relaţiei între părţi. 

Pentru a avea succes, negocierea nu trebui să fie o luptă pentru supremaţia 
verbală.

Negocierile de succes implică capacitatea de a determina prin observaţie şi 
analiză cel mai bun mod de convingere şi punerea în practică a acelui mod de 
convingere la momentul potrivit.

Nu toate situaţiile garantează un „tratament specific negocierii”.
Întrucât timpul este un factor foarte important în negociere, trebuie să se-

sizaţi în ce punct al negocierii vă aflaţi şi să vă planificaţi acţiunile în mod co-
respunzător.

O problemă ce poate să apară ar fi din cauza duratei sesiunii de negociere. 
În planificarea şi conducerea negocierilor, o atenţie deosebită trebuie acordată 
duratei sesiunilor de negociere, prezentărilor formale şi contribuţiilor individu-
ale la discuţii. Din vasta experienţă de până acum a negocierilor, conchidem că 
o sesiune individuală nu trebuie să dureze mai mult de două ore, o prezentare 
formală 15-20 minute, iar o contribuţie individuală 2-3 minute. Discuţiile mai 
lungi plictisesc, conduc la pierderea atenţiei, oboseală şi/sau schimburi nepro-
ductive de idei, datorate sindromului „mersului din întâmplare” [4, p. 57].

Probleme în cadrul negocierii pot să apară din mai multe motive, inclusiv 
următoarele:

− Agresivitatea şi personalizarea;
− Uniraţionalismul, neînţelegerea fenomenelor interculturale;
− Neascultarea, neînţelegerea fenomenelor interculturale.
Există o serie de reguli procedurale, care facilitează succesul negocierii şi 

pentru depăşirea problemelor (M. Schererciproce):
− asigurarea unei bune înţelegeri reciproce, verificată permanent pe 

parcursul negocierii;
− afirmarea sinceră, dat fără prejudecăţi, a opiniilor referitoare la inten-

ţiile partenerului;
− punerea celeilalte părţi „în pielea” celeilalte;
− evitarea furiei şi a emoţiilor intense, căutarea soluţiilor de câştig mutu-

al [2, p. 143].
Una dintre cele mai descurajante experienţe în cadrul negocierilor în echi-

pă este aceea de a nu fi înţeles. Când acest lucru se întâmplă are loc ca urmare 
apariţia frustrării şi a discuţiilor în contradictoriu. Nici o persoană nu o mai 
aude pe cealaltă. Ei joacă atunci un joc semantic de ping-pong, în care are loc 
un schimb de cuvinte, nu de sensuri [4, p. 69].

Ca şi în procesul de negociere, în procesul de comunicare de asemenea 
sânt anumite divergenţe, care inhibă comunicarea şi o orientează spre o pistă 
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greşită. „Cât de bine comunicăm se determină nu prin cât de bine vorbim, ci 
prin cât de bine suntem înţeleşi.” (Andrew S. Groe).

Există trei probleme mari în comunicare. În primul rând interlocutorii nu-
şi vorbesc unul altuia, sau cel puţin nu într-un fel în care să se facă înţeleşi. Se 
întâmplă frecvent ca una dintre părţi să nu-i mai acorde celeilalte nici un credit, 
şi astfel, să abandoneze orice încercare de a comunica. În schimb ei, discută 
numai pentru a-şi impresiona proprii colegi. Comunicarea efectivă este impo-
sibilă atunci când fiecare joacă pentru propria galerie. 

A doua problemă în comunicare este atunci când ne adresăm adversarilor 
în mod clar şi direct, dar ei s-ar putea să nu ne audă. Într-o negociere este po-
sibil de fi atât de preocupat de ceea ce urmează de a spune, de modul cum se 
tratează un aspect discutat, încât se uită să se asculte ce spun ceilalţi în acest 
timp. Dar dacă nu se aude nimic din ceea ce încearcă să spună partea adversă, 
nu există nici o comunicare. 

Ce-a de-a treia problemă în comunicare o reprezintă faptul că afirmaţiile 
cuiva pot căpăta o interpretare greşită. În cazul în care părţile vorbesc limbi 
diferite, riscul unei interpretări eronate creşte. De exemplu, în limba persană, 
cuvântul „compromis” nu are înţeles pozitiv ca şi în limba engleză „o soluţie de 
mijloc pe care ambele părţi o acceptă”, ci are numai sensul negativ, „integrita-
tea noastră a fost compromisă” [3, pp. 32-33].

Comunicarea reprezintă un sistem deschis, influenţat de extrem de mulţi 
factori, de aceea când ne referim la conceptul de problemă în cadrul procesului 
de comunicare lucrurile nu sânt tocmai simple. S-au identificat anumite pro-
bleme (bariere) ce ţin de sistem şi despre probleme ce ţin de proces. În prima 
categorie, identificăm aspecte comune ale atât a receptorului, cât şi emiţăto-
rului; spre exemplu deficienţele de transmisie şi de recepţionare a informaţiei, 
conceptualizarea mesajului în funcţie de situaţie şi de scop, alegerea mijloace-
lor de comunicare, statutul social al comunicatorilor, limbajul şi normele co-
municării. Ele se pot datora unor factori fizici sau situaţionali (în prima catego-
rie se află anumite deficienţe înnăscute ale comunicatorilor, în cea de-a doua, 
spre exemplu, o acustică defectuoasă a sălii unde are loc activitatea didactică 
sau managerială sau deficienţe temporare – un comunicator poate să fie răgu-
şit), dar şi unor factori socioculturali (spre exemplu, cineva care nu-ţi structu-
rează adecvat discursul pentru a-l adapta unui anumit receptor); desigur că şi la 
nivelul canalului întâlnim astfel de deficienţe (zgomote, anumite interferenţe).

În ceea ce priveşte a doua categorie de factori, aceştia sânt mai greu de 
surprins.

Autorul Steers, citându-l pe Jackson, ne oferă spre reflecţie patru proble-
me principale care au o incidenţă directă asupra barierelor ce apar în procesul 
comunicării: 

1. Problema încrederii sau lipsei încrederii; când există încredere, con-
ţinutul mesajului este comunicat uşor şi liber, iar receptorul este des-
chis în perceperea opiniilor emiţătorului;

2. Problema dezvoltării interdependenţei personale; scopuri comune şi 
acorduri în ceea ce priveşte înţelesul realizării acestora. Atunci când 
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persoanele urmăresc sisteme de scopuri şi valori diferite, devine foarte 
importantă crearea înţelegerii reciproce;

3. Problema distribuirii corecte şi echitabile a recompenselor pentru ca 
persoanele să fie motivate să contribuie major la îndeplinirea obiecti-
velor.

4. Problema înţelegerii şi acordului tuturor membrilor la structura unui 
grup [4, pp. 109-114].

Probleme în calea comunicării mai sunt:
 Diferenţele de personalitate – definită drept „configuraţia unică în 

care se cristalizează, în cursul evoluţiei individului, totalitatea siste-
melor de adaptare răspunzătoare de conduita sa. 

 Diferenţele de percepţie – percepţia şi interpretarea mesajelor sânt 
diferite, afectate de personalitate, structura fizică şi mentală, mediul 
în care evoluează fiecare individ. 

 Diferenţele de statut – poziţia emitentului şi a receptorului în proce-
sul comunicării poate afecta semnificaţie mesajului

 Diferenţele de cultură – existente între participanţii la comunicare, 
pot genera blocaje când aceştia aparţin unor medii culturale, sociale, 
religioase, organizaţionale diferite.

 Diferenţe semantice – folosirea unor cuvinte în moduri diferite sau a 
unor cuvinte diferite în acelaşi mod.

Obstacole generate de manageri sânt: dificultăţi în capacitatea de transmi-
te informaţia (insuficienţa de documentare), tendinţa de a transforma dialogul 
în monolog, utilizării unui ton înalt, folosirea unor termeni prea elevaţi, ce re-
duce posibilitatea de receptare integrală şi corectă.

Obstacole generate de subordonaţi; rezerva subordonaţilor în a exprima 
opiniile din teama de a nu-şi periclita avansarea, lipsa de obişnuinţă în comu-
nicare, convingerea că problemele subordonaţilor nu-l interesează pe manager 
[7, pp. 192-196].

Pentru aplanarea problemelor în negociere şi comunicare:
1. Nu întrerupe cealaltă parte. Vorbiţi mai puţin şi ascultaţi în mod activ.
2. Exprimaţi-vă corect, deschis şi direct (riguros din punct de vedere şti-

inţific şi gramatical).
3. Puneţi întrebări deschise. De exemplu „Aţi putea să ne spuneţi mai 

multe despre...”
4. Puneţi întrebări închise pentru a primi doar răspunsuri simple de for-

ma „da” sau „nu”.
5. Evitaţi răbufnirile emoţionale, atacul la persoană sau sarcasmul, în-

treruperea şi pretenţia de a fi „superior.” Utilizaţi parafrazarea, folosiţi 
umorul şi rămâneţi tăcut când e cazul.

6. Nu uitaţi că stilurile de negociere diferă de la o cultură la alta. Înţele-
gerea acestor diferenţe este importantă dacă doriţi să evitaţi greşelile 
iremediabile [1, pp. 127-128].

Comunicarea şi negocierea este un proces complex ce-şi pune amprenta în 
mod indubitabil asupra tuturor activităţilor ce se desfăşoară în interiorul unei 
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instituţii de învăţământ, precum şi în mediul exterior în care aceasta operează, 
influenţând procesele de culegere, prelucrare, stocare şi transmitere a informa-
ţiilor necesare, luării deciziilor de management. De aceea e necesar de a aplica 
în comunicare şi negociere factorii favorabili comunicării: coerenţa, legitimita-
tea, credibilitatea, atractivitatea, admisibilitatea.
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Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Abstract: The process of initial teacher training is approached from the perspective 
of the professionalization of the teaching career in order to improve the educatio-
nal performances of the education system. By applying the adopted Model of the 
concept of modification of the organization/institution consisting of 7 elements/
components that are related to reciprocity (strategy, structure, system, teachers, 
students, management, common values), pedagogical modeling performed with 
the involvement of experts in the assessment/expertise of each statement/problem 
to the 7 components according to 3 criteria (actuality, identification, probability) 
the motivational indices of action were determined and thus, the current priorities 
regarding the initial training of the teachers in the context of the provisions of the 
Bologna Process and the Education Code.

Abordarea problematicii formării cadrelor didactice în actualitate din per-
spectiva unui proces de profesionalizare este de o importanţă majoră atât social 
cât şi educaţional, dat fiind rolul semnificativ şi influenţa decisivă a acestora în 
construcţia unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere şi informatizare, 
asigurarea calităţii funcţionării sistemului educaţional în contextul perioadei 
pe care o parcurgem, ţinând cont de complexitatea relaţiilor socioeconomice, 
scăderea drastică a numărului de cadre didactice, dificultăţile care se atestă în 
pregătirea acestora cu consecinţe respective în calitatea educaţiei şi a sănătă-
ţii, societăţii. Perfecţionarea resurselor umane în funcţie de specificul situaţiei 
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date vine să elimene decalajul dintre nivelul real al competenţei şi nivelul dezi-
rabil printr-o multitudine de modalităţi luându-se în considerare (1) tendinţa 
de profesionalizare, înţăleasă ca „socializare într-o profesie” (R. Merton) şi (2) 
tendinţa de asigurare a unui caracter procesual şi continuu formării, cuprin-
zând formarea iniţială, inserţia profesională, formarea continuă. În context, 
profesiunea înţăleasă şi ca „reflectarea specifică a unei activităţi” (Donald F. 
Super) [Apud 1, p. 33] vizează formarea unui profesionist apt să se adapteze 
cerinţelor în continuă schimbare şi nu se termină cu absolvirea, am putea spu-
ne că profesionistul trece la o altă etapă, şi anume dezvoltarea carierei, care 
se realizează în cadrul educaţiei permanente [1]. Profesionalizarea carierei di-
dactice conceputâ ca „un proces de formare a unui ansamblu de capacităţi şi 
competenţe într-un domeniu dat pe baza asimilării unui sistem de cunoştinţe 
(teoretice şi practice), proces controlat deductiv de un model al profesiei re-
spective” (E. Păun) [2] solicită un efort corespunzător de legitimare a profesiei 
didactice în câmpul activităţilor şi profesiilor sociale. Profesorul expert şi cel re-
flexiv reprezintă cele două dimensiuni complementare ale profesorului actu-
al [ibidem]. Drept referinţe în acest caz pot servi studiile teoretice şi practice, 
în special, Modelul profesorului „profesionist” (D. Houpert), Modelul ideal al 
personalităţii profesorului puternic, unitar, eficient (A. Dragu), Modelul peda-
gogului ideal (I. Podlîsîi), Modelul grafic al profilului de competenţă didactică 
(C. Glava), Pedagogul creştin (V. Mândîcanu), Componentele profesionaliză-
rii didactice cu precizarea competenţelor respective (V. Chiş), precum şi cele 
iniţiate în spaţiul educaţional din Republica Moldova (Vl. Pâslaru, I. Negură,  
T. Callo, O. Dandara, Vl. Guţu, V. Cojocaru, V. Ţvircun, L. Sadovei, V. Cojocaru, 
M. Borozan, V. Cabac et al.) şi România, descrise prin setul de competenţe ge-
nerale şi specifice.

Formarea universitară este relevantă dacă este o formare prin studii şi cer-
cetare, studentul îşi construeşte cunoaşterea, învăţarea, ghidat, îndrumat în 
parteneriat de profesor, parteneriat orientat spre construirea în comun a cu-
noaşterii, cu accentul de la domeniul cunoaşterii, în continuă transformare, 
pe dezvoltarea unor competenţe relevante (metacognitive şi de autoevaluare) 
pentru dezvoltarea unei anumite specializări, competenţe ale profesionalizării 
în cariera didactică. Această perspectivă reclamă medii de instruire construc-
tiviste, în care instruitul are rol activ şi decisiv în interpretarea informaţiei, ba-
zate pe rezolvare de probleme pragmatice şi personal importante, instruirea 
autoreglată cu predominarea reflexiei şi feedbakul-ui. Învăţarea e concepută 
ca obţinere a sensurilor, înţelegere a realităţii. Astfel, constructivismul ca epis-
temologie şi competenţele sunt componentele edificatoare ale procesului de 
formare realizat într-un context de integralitate care „prin referinţele de valori-
zare, presupune starea a ceea ce este întreg, complet, însuşirea de a construi 
un întreg, un anumit sistem, o unitate… […] în baza unor norme de coerenţă, 
consistenţă şi ierarhizare şi ca modelare a libertăţii de acţiune (T. Callo) [Apud 
3, pp. 37-38]. Or, „o integralitate se produce pentru a rezolva „o mare problemă” 
şi „calitatea se poate realiza prin aplicarea categorizării ca algoritm al construi-
rii unui edificiu conceptual” [ibidem], în cazul nostru – Figura 1. 
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Fig. 1. Perfecţionarea activităţii de formare iniţială a cadrelor didactice  
în funcţie de priorităţi

Esenţial pentru integrarea ştiinţei şi învăţământului superior, menţionează 
prof. univ. Tatiana Callo, este, la moment, necesitatea sporirii calităţii produ-
sului final, adică formarea unui specialist integral, capabil să se regăsească în 
orice domeniu al activităţii profesionale şi al vieţii sociale şi reclamat de acest 
context socioeconomic, ceea ce necesită o trecere în pregătirea universitară de 
la un specialist pentru o profesie oarecare la un specialist aparţinînd profesiei 
date, ca model acţional standartizat, ca un „produs” intelecual care determi-
nă profesia [3, p. 42]. 

Procesul de modernizare a instituţiei educaţionale în ultimă instanţă, în 
accepţiunea lui D. Hopkins et al este determinat de schimbarea ce rezultă din 
cultură, afirmaţie exprimată prin formula: P > S > { } Co > Cu (P – prioritatea 
pe care şi-o defineşte instituţia educaţională, S – strategia selectată, acoladele 
– perioada de destabilizare, Co – crearea de condiţii, Cu – schimbarea realizată 
din cultură), proces ce trebuie să se desfăşoare la cele trei niveluri diferite: al 
universităţii, al profesorului şi al studentului. În context, N.Vinţeanu susţine că 
„universitatea are ca finalitate integrarea a 3 zone de acţiune şi reflecţii asupra 
acestora: a)transmiterea culturii şi formarea de capacităţi de a o transmite; b) 
formarea profesională a specialiştilor de înaltă clasă din toate domeniile eco-
nomice, sociale, culturale; c) asigurarea cercetărilor ştiinţifice proprii, din care 
să rezulte soluţii la problemele cu care se confruntă societatea” [Apud 3, p. 22].

În vederea elucidării situaţiei actuale în domeniul formării iniţiale a cadre-
lor didactice din perspectiva profesionalizării carierei didactice, am efectuat un 
studiu cu participarea actorilor implicaţi în acest proces pentru a desprinde si-
tuaţia în domeniul vizat, pornind de la abordarea conceptului de competenţă 
în zona de profesionalizare didactică care include nu numai componenta cog-
nitivă, ci şi operaţional-tehnologică, motivaţională, etică, socială şi comporta-
mentală, acţiunea fiind nota distinctivă a competenţei. În această perspectivă, 
metodele şi tehnicile cu efecte motivaţionale sunt diverse şi ţin de personalita-
tea şi competenţele profesorului-formator, managerului. Teoriile motivaţiona-
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le (McGregor, A. Maslow, F.Herzberg, V. Vroom et al.) explică aceste fenomene, 
în cazul nostru, „teoria expectanţei” fiind mai potrivită în contextul aspectu-
lui de cercetare. Astfel, motivaţia este, după Vroom, expectanţa că o anumită 
acţiune să instrumentalizeze un rezultat cu valenţă mare sau, în formula: M=f  
(V x E) adică M (motivaţia) este expresia unei anumite funcţii individuale (adică 
depinde pentru fiecare dintre noi) de V (valenţa) şi E (expectanţa) pe care le 
asociem rezultatelor unei acţiuni proiectate. Luând la bază reperele conceptu-
ale ale „teoria expectanţei” şi a modelului de conducere a Universităţii pe bază 
de competenţe, studiul efectuat cu implicarea experţilor (rectori, prorectori, 
decani, şefi de catedră, cadre didactice, studenţi) vine să determine percepe-
rea realităţi de către aceştea, preferinţele, comportamentul, aşteptările lor în 
legătură cu posibilitatea/probabilitatea că anumite acţiuni să ducă la anumite 
rezultate – formarea profesională iniţială a cadrelor didactice din perspectiva 
profesionalizării carierei didactice. În cercetarea respectivă am utilizat Mode-
lul adoptat al concepţiei modificării organizaţiei/instituţiei (T. Peters, R. Wa-
terman, T.Pascale et al.) [Apud 4] ce constă din 7 elemente aflate în raport de 
reciprocitate: strategia, structura, sistemul, cadrele didactice, studenţii, con-
ducerea şi valorile comune – Figura 2.

Fig. 2. Modelul adoptat al concepţiei modificării organizaţiei/instituţiei

Modelul în sine este o modalitate de a „explica” o realitate, vizează un scop 
precis, crearea lui fiind justificată de o caracteristică a realităţii ce urmează a 
fi modelat, caracteristică ce impune modelarea ei (Bârzea, C. 1995). Modelul, 
validat de noi în alte cercetări de acest gen [4], reprezintă o modalitate reuşită 
de meditaţie asupra problemelor organizaţiei/instituţiei în sensul problematicii 
examinate. În conformitate cu elementele concepţiei au fost sistematizate seturi 
de probleme la cele 7 componente, care vizează procesul de profesionalizare a 
formării iniţiale a cadrelor didactice perceput prin descrierea (sau elaborarea) 
identităţii profesionale, astfel încât, să fie generat la final un set de cunoştinţe şi 
competenţe descrise şi structurate într-un model profesional (standarde profesi-
onale) care se asimilează sistematic şi pe baze ştiinţifice. În context, aprecierea/
expertizarea fiecărui enunţ la cele 7 componente s-a făcut după 3 criterii: 

– Actualitatea, valoarea care dă răspuns la întrebarea „în comparaţie cu 
altele, problema în cauză este mai mult sau mai puţin importantă, re-
spectiv, necesită soluţionare acum sau e soluţionată?”;
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– Identificarea, „pentru soluţionarea problemei personal pot face mult 
– nu pot întreprinde nimic?;

– Probabilitatea, „probabilitatea soluţionării problemei puse în discuţie 
aşa cum consideraţi în viitorul apropiat (tot ce e posibil – puţin posibil)”.

Pentru fiecare dintre cele trei criterii se calculează un indice cu aceeaşi 
zonă de apreciere de la o unitate plus până la o unitate minus: + 1.00 – o unitate 
maximal pozitivă; 0.0 – nedeterminată; – 1.00 – maximal negativă; Valoarea pro-
blemei cu cel mai înalt scor are Rangul 1(grad de impotanţă cel mai însemnat 
în prezent), iar valoarea problemei cu cel mai mic scor are Rangul cel mai mare 
numeric, dar mai puţin însemnat pentru intervenţie/implicaţie în sistem acum. 
Având ca reper rangul acestora, cele 3 indexe pentru fiecare se calculează în 
acest temei parametrii indicelui integral – valoarea motivaţională a problemei 
M1 = A1 x I1 x P1. Utilizarea modelului expectanţei şi de stimulare a acţiunii 
este recunoscut în psihologia motivaţiei. Cercetările şi practicile educaţionale 
arată, că în acest domeniu repartizarea mărimii indicelui M – valoare ne per-
mite a evidenţia 3 zone de motivaţie: zona motivaţiei active, zona motivaţiei 
nedeterminate, zona motivaţiei slabe.

Categorisirea problemelor conform mărimii indicelui M – valoare în fieca-
re componentă de probleme în întregul spaţiul problematic creează posibilităţi 
vaste pentru sistematizarea efectivă a informaţiei empirice obţinute în scopul 
analizei de pronosticare şi diagnostică, evidenţiaeză tendinţele, priorităţile de 
acţiune competentă în viziunea principalilor subiecţi ai organizaţiei/ instituţiei 
universitare în vederea obţinerii rezultatelor scontate.

În lipsa posibilităţii de prezentare a tuturor seturilor de probleme pentru fi-
ecare din cele 7 componente ale modelului, completate de experţi în metodolo-
gia expusă, vom exemplifica doar Tabelul 1 (partial, celelalte tabele analogic sunt 
completate) – Modelul imitaţional al structurii şi conţinutului motivaţiei în aspect 
de problemă pentru experţi în vederea aprecierii valorii indexului motivational/
rangului problemei privind formărea iniţială universitară a cadrelor didactice.

Tabelul 1. Set de probleme „Strategia”

PROBLEMATICA

RA
N

G
U

L ∑/n INDEXURI
+1 – maxim.

0 – neutru
-1 – minim

Actua- 
litatea

Identi- 
ficarea

Probabi- 
litatea

• Misiunea învăţământului superior pedagogic 15 0,4 0,5 0,4 0,4
• Viziunea universităţii în domeniul dat 16 0,35 0,50 0,30 0,30
• Scopul şi obiectivele universităţii în per-

spectiva profesionalizării didactice 18 0,33 0,40 0,30 0,30

• Modelul profesiunii didactice 8 0,68 0,70 0,65 0,70
• Strategii de formar … etc. 1 0,91 0,90 0,85 0,90

Modelarea pedagogică a scos în evidenţă valoarea nominală a componen-
telor Modelului pedagogic cu referinţă la actualitatea, identificarea şi proba-
bilitatea soluţionării ariei de probleme examinate şi respectiv, a indixului mo-
tivational de acţiune (MI) – Tabelul 2.
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Tabelul 2. Valoarea nominală a componentelor Modulului pedagogic  
şi indexului motivaţional

Componentele
Modelului

Valoarea nominală medie a componentelor 
Modelului în limitele +1,00; 0.00; -1,00 cu referinţă la:

Actualitate Identificare Probabilitate MI Top distribuire
Strategia 0,65 0,52 0,50 0,15 3
Structura 0,70 0,55 0,56 0,21 1
Sistemul 0,67 0,43 0,40 0,11 5
Conducerea 0,60 0,58 0,55 0,19 2
Studenţii 0,53 0,46 0,30 0,07 7
Cadrele didactice 0,54 0,45 0,39 0,09 6
Valorile comune 0,57 0,50 0,52 0,14 4

Indexul evaluării câmpului de probleme cu referinţă la elementele-cheie este 
postat în zona pozitivă a semnificaţiei indicelui (adică e mai mare decât 0,00) . 

Toate valorile indicelui motivational (MI) se regăsesc în zona motivaţiei 
active, mai mari fiind valorile la componentele/setul de probleme – structură, 
conducere, strategie (Tabelul 3).

Tabelul 3. Ponderea importanţei valorilor raportate la componentele modelului

Rangul Componentele 
Modelului Indexul Ponderea

1 Structura 0,21
2 Conducerea 0,19
3 Strategia 0,15
4 Valori comune 0,14
5 Sistemul 0,11
6 Cadrele didactice 0,09
7 Studenţii 0,07

În prim plan se plasează Structura (MI 0,21), care reprezintă relaţiile de 
interdependenţă relativ stabile, repetabile dintre elementele componente ale 
unei realităţi. Structura organizaţiei este subordonată misiunii organizaţiei/in-
stituţiei, constituie un element de primă importanţă, dat fiind că aceasta trebuie 
să satisfacă necesarul de acoperire a sarcinilor organizaţiei, fiind deseori reda-
tă de organigrama organizaţiei. Valorile organizaţionale principale ce definesc 
structura acesteia vizează obiectivele organizaţiei, oamenii care o formează, ac-
tivităţile de bază pentru atingerea scopurilor organizaţiei, tehnologia (aspecte-
le mediului intern), cultura / valorile dominante în organizaţie, mediul extern. 
Deşi în cadrul universităţilor cu profil pedagogic în procesul de schimbare a 
arhitecturii asestora conform Procesului Bologna, Codului educaţiei. au apărut 
noi structuri organizaţionale, influenţa acestora asupra procesului de formare 
este încă nesemnificativă şi astfel, experţii consideră foarte actuală îmbună-
tăţirea activităţii lor, solicitare rezultată în rangul înalt al acestora (Consiliul de 
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Dezvoltare Strategică – 6, Structura organizaţională a Universităţii – rangul 7, 
Departamentul Calităţii – 8, Senatul Universităţii – 10, Senatul Studenţilor – 13 
etc.). Eficienţa şi eficacitatea scăzută a structurilor organizaţionale de rând cu 
o conducere bazată pe extensie, care mai persistă, tip ierarhie, puţin eficientă, 
argumentează atitudinea experţilor care în prim plan evidenţiază actualitatea 
formelor de organizare şi a strategiilor de formare iniţială a cadrelor didactice 
(rangul 1), oferta curriculară (rangul 2), învăţământul la distanţă (rangul 3), cul-
tura organizaţională (rangul 4) etc., deci şi potenţialul acestora nevalorificat în 
deplină măsură. Se remarcă nevoia optimizării reţelei universitare/numărului 
de universităţi excesiv de mare (rangul 1), situaţie care a devenit extrem de ac-
tuală, „critică”, din motive demografice şi promovării politicii extensive în do-
meniu, nivelului încă scăzut al calităţii formării universitare din ţară şi datorită 
dispersării resurselor umane, materiale, financiare.

Conducerea (MI 0,19) este o artă de mobilizare a oamenilor în vederea 
atingerii obiectivelor prestabilite ale organizaţiei şi realizării aspiraţiilor aces-
tora. Noile orientări şi realităţi au produs schimbări în managementul universi-
tar, însă acesta în opinia experţilor nu satisface noile exigenţe. Saltul de la „con-
ducerea birocratică” la „conducerea managerială” de tip „conceptual”, de la o 
„logică a puterii” la o „logică a competenţelor”, profesionalizarea conducerii, 
promovarea unui leadership real şi adecvat schimbării nu s-a produs definitiv. 
Ca urmare, mai mult se administrează decât se conduce, se atestă adesea in-
acţiune şi incoerenţă, abuzuri în luarea deciziilor, o cultură organizaţională şi 
competenţă managerială sub nivelul aşteptărilor, precum şi asumare scăzută 
de responsabilitate. 

Strategia (MI 0,15) este cea care oferă oportunităţi pentru a construi o vi-
ziune unificatoare asupra organizaţiei, se formează sub influenţa mai multor 
factori, dintre care doi sunt decisivi: implicarea structurilor de stat şi implicarea 
societăţii civile. Experţii consideră că sunt determinate politicile de stat de for-
mare, clar concepute/determinate misiunea, viziunea, obiectivele şi finalităţi-
le, standardele de formare pentru învăţămîntul superior, dar având în vedere şi 
concluziile premărgătoare cu referinţă la setul de probleme „Structura”şi „Con-
ducere” se menţionează că transformările din învăţămîntul superior pedagogic 
s-au referit mai mult la elementele de suprafaţă şi mai puţin la schimbările de 
esenţă, în profunzime, procesele şi strategiile de formare reclamate şi apreciate 
de experţi cu rangul 1, probleme-prioritare de care depinde calitatea formă-
rii, care nu tocmai satisface cerinţele sociale şi individuale. Mentalitatea că „la 
noi se poate şi aşa”mai domină în mediul academic în realizarea prevederilor 
Procesului Bologna, adaptarea mecanică a acestora la sistemul universitar din 
ţară, în loc de regândirea în profunzime a întregului proces de conceptualizare, 
înţelegere şi conştientizare a cadrului unitar de formare universitară a cadrelor 
didactice.

Valorile commune (MI 0,14) ghidează acţiunile umane, constituie „cle-
iul social” care consolidează organizaţia, identifică cultura organizaţională. În 
prim plan experţii plasează actualitatea integrării valorilor ştiinţei în procesul 
de predare–învăţare–evaluare (rangul 1) ceea ce este firesc şi se corelează cu 
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cele 8 competenţe stabilite de UE, în special, competenţa ştiinţifică, Valorile 
comune se instituie prin promovarea unei culturi organizaţionale adecvate 
(rangul 4), care semnifică identitatea instituţiei/organizaţiei, arată direcţia de 
dezvoltare care este în funcţie de mediu-normele sociale, nivelul educaţinal în 
societate, opţiunile politice, istoria naţională, precum şi de factori interni ai or-
ganizaţiei – cultura managerială, caracteristicile organizaţiei (comportamentul, 
structura, procesul), aspecte considerate de experţi drept prioritate în redimen-
sionarea culturii organizaţionale şi manageriale. Valorile, în dezvoltarea perso-
nală şi formarea profesională, constituie un deziderat al educaţiei universitare, 
consfinţite de către studenţi şi cadrele didactice.

Cadrele didactice universitare (MI 0,09) constituie cheia succesului în 
formarea viitoarelor cadre didactice de calitate. Motivaţia şi dezvoltarea profe-
sională devin factori determinanţi ai politicii de personal, a calităţii „produsu-
lui” final. Formatorii formatorilor ocupă o nouă poziţie în sistemul de formare 
iniţială universitară în conformitate cu noile politici educaţionale de formare 
– pedagogia constructivistă şi a competenţelor – în condiţiile unor schimbări 
vizibile cu referinţă la cadrul conceptual-juridic-normativ de formare, autono-
mia didactică, managementul grupului de studenţi, relaţiile de colaborare cu 
studenţii, climatul psihologic-moral etc., aspecte confirmate de rangurile re-
spective ale experţilor. În prim plan se plasează de către experţi strategiile de 
formare profesională centrate pe student (rangul 1), aceştea consideră că acti-
vitatea în cauză râmîne prioritară şi în continuare, este cea mai importantă şi 
actuală, necesară a fi eficientizată prin implementarea de tehnologii didactice 
axate pe competenţe (rangul 2), care necesită o regândire a activităţii didactice 
de la „Ce?” la „Cum?” în procesul de cunoaştere/învăţare, dar şi responsabiliza-
rea studenţilor, o mai mare implicare /participare a lor în procesul de formare 
profesională. 

Studenţii (MI 0,07) constituie valoarea cea mai de preţ, oferindu-ne posi-
bilitatea de ai îndruma în formarea/devenirea lor profesională printr-o tratare 
personalizată şi diferenţiată, echitabilă şi onestă. Poziţia prioritară a studentu-
lui în procesul de formare s-a consolidat din plin. Programul de studii (curricu-
lumul), strategiile de formare centrate pe student, programarea netradiţională 
a cursurilor cu atribuirea creditelor pentru munca independentă a studentu-
lui oferă un şir de avantaje, dar nevalorificate pe măsură. În context, studen-
ţii remarcă importanţa şi actualitatea modelului profesiunii didactice (rangul 
2) şi a extinderii ofertei curriculare (rangul 3), asigurării dreptului de alegere a 
cursurilor (rangul 4), o implicare/participare mai pronunţată în luarea deciziei 
(rangul 5), aplicarea unor strategii avansate de formare (rangul 6) şi extinde-
rea mobilităţii academice (rangul 7). Astfel, studenţii sunt conştienţi de nevoia 
unor studii de calitate şi solicită o atitudine reală faţă de respectarea drepturilor 
şi libertăţilor lor în determinarea traseului de formare.

În conluzie: Prin cercetarea efectuată se evidenţiază ierarhia priorităţilor 
în acţiunile de formare universitară a cadrelor didactice în actualitate, ca re-
zultat al determinării valorii indexului motivational de acţiune care specifică 
nevoia de redimensionare a procesulu de profesionalizare – Figura 3.
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Diferenţele care se înregistrează sunt de nuanţă, exprimă valoarea de ma-
nifestare a acţiunilor respective care integrează plenar acţiunile prevăzute de 
Procesul Bologna şi Codul educaţiei privind profesionalizarea cadrelor didacti-
ce, specificându-se totodată, gradul de implementare al acestor prevederi, dar 
şi nevoia concentrării pe problemele/priorităţile evidenţiate la moment, focali-
zării acţiunilor în prezent pe proces şi rezultate, pe strategiile de formare pro-
fesională.

Fig. 3. Ierarhia priorităţilor privind formarea iniţială a cadrelor didactice  
în actualitate

Acest deziderat reclamă un efort organizational comun, necesită o gândire 
epistemologică globalistă, viziune integratoare, abordare şi acţiune sistemică, 
spirit creativ şi atitudine profesionistă în realizarea completă (nu fragmentară, 
secvenţială, de suprafaţă) şi autentică, de calitate a prevederilor Procesului Bo-
logna, Codului educaţiei în acest domeniu de importanţă socială.
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UN INCÍPIT AL PROFESIONALIZĂRII PEDAGOGICE: 
PROFESORUL MENTALESE

Nelu VICOL  
dr., conf. univ., 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Abstract: Today, in times of reform, the verbal code of pedagogy tries to adapt to 
the new realities of the education, and the conceptual clarifications are made by 
reason of the consensus among specialists on the use of concepts and educational 
values. The avalanche of foreign terms is determined by the internationalization of 
education, thus being a natural social phenomenon. Consequently, different peda-
gogues, specialists and theorists in pedagogy often use the same concept applying 
it to peculiar things, among which we can identify terms such as „mental teacher” 
and „mental didactics”.

„Anii ridează pielea, dar renunţarea la ideal ridează sufletul.” 
George Enescu

Schimbarea comportamentală profesională prin schimbarea contexte-
lor mentale. Schimbările societale din ultimii ani au impact asupra calităţii vie-
ţii şi siguranţei psihosociale, dar şi asupra aspectelor de integrare sociocultura-
lă a persoanelor. Actualmente sunt de valoare cercetările ce atestă principalele 
schimbări socioculturale şi impactul acestora asupra dezvoltării personalităţii 
umane. Extrem de importantă, într-o lume fundamental schimbată, este mo-
dificarea situaţiei de dezvoltare şi de funcţionare a personalităţii în ansamblu. 
Tendinţele societale demonstrează necesitatea extinderii cercetărilor ştiinţifice 
în aspect sociopsihopedagogic, orientate spre resursa umană şi valorificarea 
abilităţilor de personalitate. 
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Sistemul educaţional de la noi, ca orice alt sistem de educaţie din lume, nu 
poate evolua ca unul închis, inflexibil la cerinţele în avansare ale beneficiarilor 
acestuia, la provocările actuale, dar şi la evoluţiile specifice spaţiului european, 
în domeniul educaţiei.

În acest context este imperios necesară implementarea unor procese de îm-
bunătăţire şi identificarea unor oportunităţi corective, bazate pe idei, concepte, 
strategii, metodologii, modele, mecanisme şi reguli stabile, validate şi general 
acceptate, ţinându-se cont, în acelaşi timp, de condiţiile reale şi specifice în care 
evoluează educaţia şi învăţământul, cu destinaţie precisă şi corectivă în ceea ce 
priveşte asigurarea reală a calităţii educaţiei furnizate. O asemenea abordare va 
permite sistemului de educaţie naţional să se poată racorda din „mers” la soli-
citările şi provocările societăţii actuale şi, în acelaşi timp, fără să piardă valorile 
reale câştigate de-a lungul timpului. Nu putem ignora şi nici nu putem întârzia 
implementarea recomandărilor instituţiilor europene în domeniul de asigu-
rare a calităţii în învăţământ şi în educaţie.

În contextul acestor transformări reformatoare se identifică şi oportuni-
tăţi corective, dată fiind realitatea că pe lângă un patrimoniu de bază [10], me-
reu necesar, limbajul pedagogic evoluează în raport cu dezvoltarea teoriei şi 
practicii educaţionale europene. Astăzi, în vremuri de reformă, codul verbal al 
pedagogiei încearcă să se acomodeze noilor realităţi ale învăţământului, iar cla-
rificările conceptuale se realizează graţie consensului între specialişti privind 
valorificarea conceptelor şi a valorilor educaţionale. Un efect al consensului 
este THESAURUS-ul educaţiei, conceput şi publicat de UNESCO, lucrare în 
care mulţi termeni derutanţi îşi câştigă claritatea şi delimitarea coerentă [13].

Avalanşa de termeni străini este determinată de internaţionalizarea învă-
ţământului [3], fiind un fenomen social natural. Astfel, diferiţi pedagogi, speci-
alişti şi teoreticieni în pedagogie utilizează adesea acelaşi concept aplicându-l 
unor lucruri deosebite (G. Kneller, Logica şi limbajul educaţiei). O serie de ca-
lificative noi sunt ataşate unor termeni tradiţionali [10], cum ar fi educaţie sau 
pedagogie: Astfel, sunt „paşaportizaţi” astăzi termenii:

• educaţie pentru comunicare, educaţie comunitară, educaţie pentru 
dezvoltare, educaţie prospectivă, educaţie extracurriculară, educaţie 
financiară/economică/fiscală/antreprenorială, educaţie funcţiona-
lă, educaţie integrală, educaţie iterativă, educaţie globală, educaţie 
holistică, educaţie în spiritul toleranţei „educaţie culturală, educaţie 
interculturală, educaţie virtuală, educaţie funcţională, abordare cog-
nitivistă;

• pedagogia acţiunii, pedagogia colaborării, pedagogia proiectelor, pe-
dagogia succesului, pedagogia valorilor, pedagogia corectivă, pedago-
gie transformaţională, pedagogia atitudinilor, training (seminar), wor-
kshop (atelier sau grup de lucru), cluster, coaching (pregătire); şcoala 
şanselor egale etc.; 

• cognitivism operaţional, competenţe de integrare, competenţe trans-
versale, competenţă de sensibilizare la cultură, cunoştinţe dinamice, 
cunoaştere dinamică, noţiune-nucleu, temă transversală, centru de 



404

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

interes, învăţământ tematic pluridisciplinar, socluri de competenţe, 
itinerar cognitiv, parcurs didactic, ancoraj didactic etc.

Referitor la binomul educativ-educaţional [3], trebuie menţionat că adjec-
tivul educaţional este un anglicism ce are un conţinut semantic mai larg de-
cât cvas-sinonimul său educativ, el referindu-se la educaţie în general, la în-
văţământul ce urmăreşte dezvoltarea capacităţilor şi formarea aptitudinilor; 
adjectivul educativ se referă la situaţii, acţiuni, influenţe ce răspund cerinţelor 
educaţiei, având valoare formativă (caracterul educativ/funcţia educativă a în-
văţământului). Or, aceste două adjective au valenţe combinatorii sau colocaţii 
specifice: 

• educativ: curs educativ, program educativ, proiect educativ, text educa-
tiv, film educativ, joc educativ, site educativ, platformă educativă, con-
silier educativ, traseu educativ, acţiune educativă, atelier educativ etc.;

• educaţional: sistem educaţional, plan educaţional, servicii educaţi-
onale, centru educaţional, instituţii educaţionale, marketing educa-
ţional, model educaţional, ideal educaţional, politică educaţională, 
reformă educaţională, pachet educaţional, program educaţional, mo-
dúl educaţional, soft educaţional, portofoliu educaţional, tehnologie 
educaţională, comunitate educaţională, competenţă educaţională, 
platformă educaţională, alternativă educaţională, comunicare educa-
ţională, produse educaţionale, resurse educaţionale, cerinţe educaţio-
nale ş.a.

Majoritatea dintre ele sunt vizibile şi în Codul Educaţiei, şi în alte docu-
mente normative şi legislative ale educaţiei. În Programul de Guvernare 2013-
2016, la capitolul „educaţie”, figurează varia concepte noi: educaţie rutieră, 
educaţie pentru dezvoltare durabilă, personalizarea educaţiei, învăţământ di-
gitalizat, campus şcolar etc. 

În aceeaşi suită terminologică, pentru meseria dăscălicească în şcoală cir-
culă şi următorii termeni: mobilitate profesională/academică (stagiu de studii 
sau de cercetare în altă ţară), master (ciclu de învăţământ intermediar între li-
cenţă şi doctorat, cu familia lexicală masterat, masterand (după modelul doc-
torat, doctorand); profesor animator, profesor antrenor, profesor catalizator, 
piaţă educaţională de formare continuă, schimburi de studenţi, schimburi de 
cadre didactice, sistemul creditelor profesionale transferabile, stagii de practi-
că de specialitate/internship, regiuni proactive ale cunoaşterii, brokeri ai cu-
noaşterii, provocări-cheie, competenţe de integrare, competenţe transversale, 
contract didactic. 

Michel Minder [7, p. 13] menţionează că la nivelul clasei contractul didac-
tic este un sistem de aşteptări reciproce, care descrie comportamentele sconta-
te ale profesorului şi elevilor, în legătură cu achiziţionarea cunoştinţelor. 

Un astfel de contract este sesizat în următorii termeni:
cunoaştere dinamică (competenţa înseamnă cunoştinţe dinamice), en-

ciclopedismul şcolii identificat în noile concepte de noţiune-nucleu ori curri-
culum-nucleu, temă transversală, câmp de acţiune, centru de interese, învă-
ţământ tematic pluridisciplinar, socluri de competenţe/soclu de competenţă 
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(un ansamblu de referinţe ce determină noţiunea de nivel al studiilor şi în jurul 
căruia se articulează programele elaborate de autorităţi, competenţe-socluri). 

Michel Minder recurge la metafora aisbergului în caracterizarea concepte-
lor de competenţă, capacitate şi performanţă [7, p. 21]. 

De fapt mulţi termeni semnifică o metaforă-traducere. Metaforizarea [5] 
este o modalitate mai puţin întâlnită în terminologia ştiinţelor educaţiei [6]. Pu-
tem încadra în categoria de termeni-metaforă şi sintagmele insuliţe de cunoaş-
tere, itinerar cognitiv, parcurs didactic. Aşadar, o serie de concepte didactice/
pedagogie actuale sunt verbalizate prin termeni preluaţi din alte limbaje specia-
lizate, de exemplu: acroşator (cognitiv), ancoraj, ambreiaj de legătură, amorsare, 
balizare, devoluţiune (didactică), elagaj, focar, izomorfism, relee intermediare, 
tabel de consacrare etc. Termenii citaţi sunt integraţi în metalimbajul didactic/
pedagogic prin metaforizare, fiind receptaţi corect doar în contexte relevante, 
circumscrise domeniului. Astfel utilizăm de multe ori termeni pe care nu îi pu-
tem defini, în schimb definim alte lucruri cu ajutorul lor. Menţionăm că natura 
metaforică a termenilor este semnalată explicit prin referiri textuale.

În acest context circulă şi sintagma profesor mentalese, derivând din cele 
trei curente fundamentale în pedagogie care s-au succedat prin decenii, şi anu-
me: educaţia funcţională; curentul behaviorist; abordarea cognitivistă contem-
porană, prin introducerea conceptului de cognitivism operant, identificat în 
unirea acestor trei curente [7, p. 22].

De fapt, problema abordată în acest text este subsumată incursiunii în 
identitatea provocată contextual de schimbările societale, care, ambele, presu-
pun perspectiva profesionalizării psihopedagogice a cadrelor didactice. Astfel, 
identitatea şi schimbarea [9, p. 13] sunt prezente şi reliefate direct la nivelul 
fiecărui membru al societăţii, prin comportamentele efective pe care diferiţi in-
divizi sau categorii de indivizi le angajează, atât pa plan economic, politic, cât 
şi prin mentalităţi, sisteme de valori, atitudini şi opinii. Astfel, orice schimbare 
sau provocare societală este acompaniată de o acutizare a dezbaterilor privind 
ameninţările aduse identităţii de orice tip (identitate rasială, etnică, lingvistică, 
profesională, personală, culturală etc.).

În procesul de eficientizare a profesionalizării psihopedagogice a cadrelor 
didactice se vizualizează în identitatea personală şi profesională componenta 
mentală, evoluând odată cu psihologia comportamentală. 

În activitatea didactică funcţională a profesorilor, conform observaţiei lui 
Michel Minder, componentă mentală a comportamentului se identifică în a re-
flecta asupra unei probleme, în a stabili un plan de acţiune, în asumarea unei 
decizii oportune în actul didactic etc. Astfel:

• componenta mentală este partea invizibilă, în imersiune, a aisbergu-
lui. În cadrul acestei componente se mai disting două subcomponen-
te: competenţa şi capacitatea;

• componenta observabilă este comportamentul: individul face ceva 
ce este vizibil (a vorbi despre un obiect, a manipula un obiect etc.). 
Această componentă manifestă o semnifică performanţa, ce este par-
tea în emersiune şi vizibilă a aisbergului [7, p. 31].
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Este bine ştiut, cu argumente riguroase, că orice tip de şcoală începe să 
funcţioneze cu asigurarea de resurse umane. În acest context sunt stabilite in-
teracţiuni umane între indivizi, grupuri şi vârste ce presupun ataşamente pe 
care le are un actor social faţă de grupul său de apartenenţă, deci în definirea 
identităţii sale, care sunt numite construcţii mentale. Or, şcoala hic incípit, aici 
îşi are începutul, în punctul de înfiinţare, în momentul iniţial, la capătul înce-
putului odată cu începutul activităţii cadrului didactic – Magister ludi –, înca-
drat şi angajat. 

Astfel componenta mentală a cadrului didactic identifică activitatea sa 
mentală în actul didactic, el construindu-şi „regatul mental”, mentalitatea pro-
fesională, acel „la raison dʼêtre”, acel „modus vivendi et sentiendi” al carierei 
profesionale, ce conduc spre înaltă disciplină personală şi profesională, spre 
talent rarisim organizaţional, edificându-şi identitatea profesională la rangul 
lui Homo Faber.

Referitor la „didactica mentală” sau la activitatea mentală a cadrelor di-
dactice, este necesar a preciza că în procesul educativ problema conceptului de 
„profesor mentalese” nu este încă rezolvată, cel puţin la nivel teoretic. Profeso-
rul universitar Tatiana Callo [1] menţionează că dezvoltarea gândirii pedagogi-
ce ajunge, la un anumit moment, la posibilitatea de a efectua schimbarea „în 
interior”, în Mentalese, când profesorii realizează că nu doar buna cunoaştere 
a specialităţii este un factor al educaţiei, care cere un efort conştient, ce se pro-
duce prin practică activă susţinută de Mentalese.

Pentru a contura o sinteză a acestui concept, trebuie să identificăm anu-
miţi factori ce contribuie la „deschiderea minţii”, la „deschiderea spiritului pro-
fesionist” şi la „deschiderea orizonturilor profesionale” în construirea „regatu-
lui mental” al carierei didactice, deci în activitatea mentală a cadrului didactic. 
Aici nu putem ignora problematica domeniului de filosofie a minţii ce tinde să 
se concentreze asupra

– a ceea ce este posibil, 
– a ceea ce este necesar, 
– a ceea ce este esenţial,
– prin contrast cu ceea ce este pur şi simplu [4, pp. 12-19]. 
Aşadar, Mentalese, minte deschisă, spirit deschis, semnifică o construcţie 

profesională holistică a activităţii mentale a cadrelor didactice. Atare activitate 
îl plasează pe cadrul didactic la rangul de profesor expert în problematica di-
dacticii mentale şi în procesul de construire a educaţiei ca fiind pregătire pen-
tru veşnicie [11]. Aceasta reprezintă capacitatea sa de a se descurca pe fondul 
complexităţii domeniului de studiu (disciplinar, inter- şi transdisciplinar), care 
semnifică un proces extrem de riguros de raportare a psihicului la complexi-
tatea menţionată şi de recompunere în mine a elementelor constitutive. Este 
vorba de un spaţiu mental într-un alt spaţiu ştiinţific, creativ sau practic, după 
cum se vede în figura de mai jos: 
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Fig. 1. Spaţializarea domeniilor ştiinţifice

Precizăm că disciplinele academice sunt structurate în aşa măsură încât 
mult prea multe alunecă neobservate printre inserţiile câtorva discipline sau în 
spaţii/domenii de nişă. Deseori cadrele didactice ajung într-un anumit punct al 
activităţii unde se întreabă dacă ceea ce fac mai aparţine domeniului didacticii 
sau dacă nu au trecut deja în spaţiul de studiu al altei (al altor) discipline. Să 
ne amintim de varia proiecte ce sunt implementate sau experimentate în me-
diul educaţional, ocupând spaţii/domenii tot atât de variate ale altor discipline. 
Importante sunt ideile ce le compun, evoluţia lor ca formă şi conţinut, situaţia 
actuală şi perspectivele pentru viitor, atât cele teoretice, cât şi cele practice. De 
aici intervenim şi cu denumirea de didactica mentală ce oferă a viziune adân-
că în inima lucrurilor de care suntem preocupaţi cel mai mult şi îndeaproape. 
Ea cuprinde şi elementul conciziei şi utilizează noţiunea cel mai mult utilizată 
pentru a ne referi la intelect şi la psihicul uman, şi anume cuvântul minte (min-
tal, mental). Conform dicţionarului explicativ, mintea este definită ca facultatea 
de a gândi, de a judeca, de a înţelege, raţiune, intelect. La modul general, este 
vorba de filosofia minţii [8] ce studiază mintea ca întreg în calitate de facultate 
a fiinţei umane, dar şi conţinutul acesteia cu procesele şi funcţiile aferente (re-
laţia minte-corp, elucidarea fenomenului conştiinţei, problema existenţei altor 
minţi, explicitarea conţinutului stărilor mentale, reflectarea lumii sensibile la 
nivelul minţii umane). În plus, filosofia minţii cercetează mintea ajutându-se 
de contribuţiile înregistrate în domeniul ştiinţelor cognitive. Prin urmare, di-
dactica mentală semnifică în sens extins descrierea domeniului/spaţiului di-
dactic în mintea profesorului. 

Este vorba, aşadar, de o distribuţie didactică perceptivă, mentală, a profe-
sorului, domeniu ce se percepe şi în ce mod se realizează percepţia profesorului 
la nivel mental, ca mod de formare a acesteia şi ca produse cognitive rezultate. 
Percepţia este o formă superioară a cunoaşterii senzoriale ce asigură conştiin-
ţa unităţii şi integrităţii obiectului şi modul în care informaţiile necesare reali-
zării unor spaţii/domenii mentale, sunt adunate şi organizate şi că activităţile 
perceptuale stau la baza tuturor comportamentelor, percepţia fiind punctul de 
placare al oricărei activităţi mentale [12, p. 85]. Se menţionează adesea despre 
noţiuni ca hartă mentală, imaginaţie, percepţie asupra lumii şi toate acestea 
sunt construite de minte şi de simţuri. Astfel, în domeniul educaţiei totul se 
măsoară cu mintea (Mensura mentis=Cu măsura minţii sau Mens agitat mo-
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lem=Mintea mişcă masele, menţionau latinii), dar se măsoară şi cu inima, cu 
afectivitatea. Deci, în această ordine de idei a didacticii mentale o caracteristică 
importantă a cadrului didactic o semnifică intervenţionismul său. 

De aici rezultă că principalul suport al activităţii didactice rezidă în abor-
darea unitară, integră a didacticii prin interferenţe de elemente din alte dome-
nii ce creează oportunităţi de diversificare şi de completare a cunoaşterii ştiin-
ţifice, creative, practice a didacticii. 
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Résumé: L’article présente le modèle pédagogique de la formation professionnelle 
continue des enseignants, axé sur deux approches: conceptuelle et méthodologique. 
Dans l’approche conceptuelle, on a analysé plusieurs théories scientifiques, mo-
dèles d’apprentissage / formation, principes de la formation professionnelle. Dans 
l’approche méthodologique, on a analysé plusieurs composantes: la construction 
curriculaire de la formation professionnelle continue des enseignants, les finalités 
curriculaires, les compétences professionnelles, les domaines de compétences, les 
contenus curriculaires, le programme de formation professionnelle continue, les 
outils d’identification des besoins des enseignants etc.

Fundamentarea teoriei formării profesionale continue a cadrelor didacti-
ce în contextul teoriilor ştiinţifice analizate, care asigură valorificarea optimă a 
resurselor pedagogice, vizează fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic 
de formare profesională continuă a cadrelor didactice; elaborarea Modelului 
pedagogic de formare profesională continuă a cadrelor didactice racordat la 
tendinţele educaţionale moderne naţionale şi internaţionale; fundamentarea 
conceptului de formare profesională continuă a cadrelor didactice în învăţă-
mântul general, având ca bază conceptul de competenţe profesionale ale ca-
drului didactic. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice se cen-
trează pe procesul de învăţare, având la bază interacţiunea dintre procesele 
cognitive şi cele sociale. Cercetătorul J. Piaget analizează conflictul sociocogni-
tiv bazat pe rolul interacţiunilor sociale, care generează o stare de dezechilibru 
şi fortifică individul să-şi modifice schemele existente [1, p. 126]. Alţi cercetători 
(G. Bell et al.) au demonstrat importanţa participării active şi influenţa statu-
tului social în cadrul grupului, unde subiecţii trebuie antrenaţi în activitatea 
de rezolvare de probleme şi să existe o interacţiune verbală între ei [Apud 4,  
p. 47] sau conform teoriei lui L. Vîgotsky co-construcţia cunoştinţelor (interna-
lizarea). Dependenţa învăţării de contextul sociocultural în care se desfăşoară, 
separarea individului de influenţele sociale este imposibilă. În acest sens şcoa-
la trebuie privită ca un sistem cultural, iar şcolarizarea ca un proces cultural 
(de culturalizare), în care elevii şi profesorii construiesc şi îşi integrează cultura 
şcolii [1, p. 127]. Astfel devin importante domeniile cognitiv, interpersonal şi 
intrapersonal datorită schimbării contextului social, economic ş tehnologic. 
În cadrul cercetării au fost analizate mai multe teorii ştiinţifice şi modele de 
învăţare/formare care au contribuit la fundamentarea şi elaborarea modelului 
pedagogic de formare profesională continuă a cadrelor didactice.

În cele ce urmează vom prezenta unele teorii ale formării profesionale con-
tinue în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii (lista teoriilor ştiinţifice fiind 
mult mai extinsă: teorii situaţionale primare, teorii ale contingenţei, teorii cog-
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nitive etc.): teorii personologice: teoria conducerii carismatice şi teoria trăsătu-
rilor, esenţiale în formarea şi coordonarea activităţii cadrelor didactice.

Teoria conducerii carismatice este cunoscută şi ca „teoria eroilor” sau „teo-
ria marilor personalităţi”; a apărut în perioada de început a psihologiei, când se 
acorda o atenţie deosebită studierii proceselor psihice primare; ideea esenţială: 
succesul conducătorului, al managerului este asigurat de o serie de trăsături 
care sunt fie un dar al zeilor, fie un dar al naturii, în felul acesta apărând mode-
lul carismatic al conducerii (gr. Kharisma = harul sau datul excepţional cu care 
e înzestrată o persoană). 

Teoria trăsăturilor a apărut în primele trei-patru decenii ale secolului tre-
cut. Succesul în activitatea de conducere este determinat de anumite trăsături 
pe care conducătorul trebuie să le posede. A generat numeroase cercetări şi 
investigaţii legate de stabilirea unor liste de trăsături care pot fi considerate ca 
fiind necesare succesului, acestea dovedindu-se a fi însă nerelevante, deoarece 
nu s-a putut stabili o legătură de dependenţă directă între o anumită categorie 
de trăsături/ factori (fizici şi constituţionali, psihologici, psihosociali, sociolo-
gici) şi succesul în activitatea de conducere [Apud 3, p. 201].

O altă categorie de teorii comportamentiste: teoria celor două dimensiuni 
comportamentale şi teoria continuumului comportamental.

Teoria celor două dimensiuni comportamentale care a apărut ca o continu-
are şi ca o alternativă la teoriile personologice, considerând că ceea ce contează 
este ce face conducătorul, în cazul nostru profesorul, nu neapărat ce este sau 
cum este. A fost formulată de către un grup de cercetători de la Universitatea 
din Ohio, după cel de-al doilea război mondial, continuând şi după aceea, care 
se caracterizează în aplicarea unor scale prin care subordonaţii îşi descriau şe-
fii (aceste scale pot fi convertite în criterii pe care le aplică elevii pentru de-
scrierea profesorilor), în urma acestora cercetătorii stabilind două dimensiuni 
comportamentale implicate în activitatea de conducere: consideraţia (compor-
tamentele conducătorilor care se repercutează asupra relaţiilor interpersona-
le, în special asupra celor de profunzime, precum cele prin care se stimulează 
consultarea, motivaţia, participarea la luarea deciziilor) şi structura (se referă la 
comportamentele care afectează realizarea sarcinii formale). 

Teoria continuumului comportamental a fost propusă de către R. Likert, 
în urma unor investigaţii efectuate asupra comportamentelor conducătorilor 
grupurilor înalt productive şi cele ale conducătorilor grupurilor slab producti-
ve, unde s-a constatat că succesul este obţinut în situaţia în care conducătorul 
practică un stil de conducere participativ, interactiv, orientat spre angajaţi şi nu 
spre un stil de conducere autoritar, orientat spre producţie. Între cele două ex-
treme se află stilurile consultativ – mai apropiat de participativ – şi autoritar-bi-
nevoitor – mai apropiat de autoritar. De asemenea, este necesară echilibrarea 
celor două dimensiuni comportamentale (centrarea pe oameni/ centrarea pe 
rezultate) pentru a obţine succesul [Apud 3, p. 202]. În clasa de elevi, profesorul 
este centrat pe elevi şi, totodată, pe rezultatele obţinute de aceştia în procesul 
de învăţare. În concluzie, menţionăm că există mai multe tipuri de comporta-
mente de conducere, eficienţa acestora fiind determinată de diferite variabile 
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ale situaţiei respective. Tipurile de comportamente sunt specifice şi cadrelor di-
dactice, având un rol de manager pentru elevi, contribuind la fortificarea relaţiei 
interpersonale şi intrapersonale în procesul educaţional. De asemenea, au fost 
analizate mai multe modele ale învăţării/formării care au impact în dezvoltarea 
profesională a cadrului didactic. Printre acestea enumerăm: autoreglarea învă-
ţării, învăţarea situaţională, învăţarea experienţială, învăţarea transformatoare.

Modelul autoreglării învăţării vizează trei faze: faza de planificare, faza per-
formanţei şi faza de autoreflecţiei, componentele cărora se află într-o interdepen-
denţă unele cu altele. Astfel observăm că faza de planificare are un algoritm care 
reprezintă anticiparea şi automotivarea cadrelor didactice în cadrul procesului 
de învăţare. Faza performanţei vizează alte două componente: autocontrolul şi 
autoobservarea esenţiale în cadrul formării profesionale continue a cadrelor di-
dactice. Faza de autoreflecţii reprezintă o autoanaliza a activităţii realizate şi, tot-
odată, o direcţionare a următoarelor activităţi în contextul obiectivelor stabilite.

Pornind de la diverse modele de procesare a informaţiei, autorii fac dis-
tincţie între învăţarea cu sens, nonînvăţarea şi învăţarea mecanică, menţionând 
că învăţarea cu sens este una activă în cadrul căreia participantul îşi construieş-
te propria cunoaştere şi poate aplica cunoştinţele obţinute în situaţii noi, poate 
să transfere cunoştinţele într-un alt context [2, p. 49]. 

Modelul de învăţare a adulţilor, în general, şi a cadrelor didactice, în par-
ticular, este reprezentat prin modelul autoreglării învăţării [2, p. 51], care este 
în Figura 1.

Fig. 1. Modelul autoreglării învăţării [2, p. 51]
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Învăţarea situaţională (situată) este un proces care ca funcţie a unei activi-
tăţi, a unui context sau a unei culturi în care aceasta este situată. De asemenea, 
învăţarea situaţională reprezintă o formă a învăţării cu influenţe dinspre con-
structivismul social (L. Vîgotski) şi învăţarea socială [Apud 2, p. 51]. În concep-
ţia autorilor respectivi, interacţiunea socială este o componentă importantă a 
învăţării situate, deoarece contextul acestui tip de învăţare se află într-o cultură 
sau într-un mediu, participanţii căruia se vor reuni într-un grup numit „comu-
nitate de practică”. Persoanele care au în comun anumite cunoştinţe şi com-
portamente ce urmează a fi achiziţionate [2, p. 51].

D. Kolb menţionează că procesul de învăţare experienţială urmează un ci-
clu alcătuit din patru faze: experienţă concretă, observaţie reflectată, conceptu-
alizare abstractă, experimentare activă.

• Experienţa concretă constă în a trăi o situaţie reală în care există o pro-
blemă reală, astfel este stimulată gândirea formabilului în activităţile 
realizate.

• Reflecţia constă în observarea experienţei trăite, reflectând la semnifi-
caţiile acestora, luând în considerare diferite puncte de vedere prezen-
tate în cadrul activităţilor de formare.

• Conceptualizarea abstractă se referă la crearea de concepte şi formu-
larea unor generalizări, care integrează diferitele noastre observaţii şi 
reflecţii ale fenomenelor sau evenimentelor discutate.

• Experimentarea activă presupune trimiterea conceptelor şi generali-
zărilor noastre la realitatea cotidiană.

Fig. 2. Modelul învăţării experienţiale (după D. Kolb) [5, p. 51]

În cadrul învăţării experienţiale, un rol important îl au activităţile auten-
tice. Analizând conceptul de activităţi autentice, menţionăm că acestea se ca-
racterizează prin mai multe trăsături, cum ar fi: relevanţă profesională, proble-
mă defectuoasă, cerere susţinută de investigaţie, mai multe surse de informare 
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şi perspective de rezolvare, preocupare pentru cooperare/colaborare, cerinţe 
pentru reflecţie, perspective interdisciplinare, produs final realizat, multiple 
interpretări şi rezultate de învăţare, evaluare integrată. Dacă ne referim la re-
levanţa profesională, atunci activităţile autentice se apropie cât mai posibil de 
sarcinile reale ale profesioniştilor în practică. Învăţarea atinge un nivel ridicat 
de autenticitate atunci când formabilii lucrează în mod activ cu diverse con-
cepte, fapte şi formule într-un context social care stimulează practicile obiş-
nuite ale culturii profesionale şi/sau ştiinţifice. O altă caracteristică este pro-
blema defectuoasă care trebuie rezolvată. În acest sens, provocările nu pot fi 
rezolvate întotdeauna cu uşurinţă, prin aplicarea unui algoritm deja existent. 
Activităţile autentice sunt, mai degrabă, slab definite şi deschise interpretărilor 
multiple, obligând formabilii să-şi identifice singuri sarcinile necesare pentru 
atingerea scopului. Problemele existente nu pot fi rezolvate în câteva minute 
sau ore. Activităţile autentice includ sarcini care trebuie studiate pe parcur-
sul unei perioade mai îndelungate, necesitând o investigaţie semnificativă de 
timp şi de resurse umane, informaţionale etc. Activităţile autentice oferă for-
mabililor posibilitatea de a examina activitatea propusă printr-o varietate de 
perspective teoretice şi practice, folosind o multitudine de resurse. În aşa mod, 
cadrele didactice au obligaţia de a distinge informaţiile relevante şi irelevante 
pe tot parcursul rezolvării problemelor. Rezolvarea unei probleme complexe 
şi insuficiente nu este posibil prin activitatea unei singure persoane. Activită-
ţile autentice obligă la colaborare ca parte integrantă a activităţii atât în cadrul 
orelor, cât şi în cadrul situaţiei profesionale. Sarcinile propuse permit forma-
bililor să aleagă, pe de o parte, şi să reflecteze, pe de altă parte, atât în echipă, 
cât şi individual. Activităţile autentice au subiecte care depăşesc o specializare 
sau o disciplină, încurajând cadrele didactice să preia diferite roluri şi forme de 
gândire din perspectivă interdisciplinară. Concluziile rezolvării unei activităţi 
autentice nu sunt doar exerciţii sau etape intermediare prealabile unei alte eta-
pe. Activităţile autentice finalizează cu elaborarea/crearea unui produs complet 
şi valoros. Pentru a găsi un răspuns simplu şi corect, prin aplicarea regulilor 
şi procedurilor, sarcinile autentice permit diverse interpretări şi soluţii conclu-
dente. Evaluarea nu este pur şi simplu sumativă, dar depinde de un feedback 
pe parcursul unei perioade de timp şi o reflectare asupra procesului de evaluare 
în aceeaşi activitate profesională. Evaluarea în cadrul situaţiei autentice este 
realistă, favorizează gândirea şi inovaţia, solicită formabililor să îndeplinească 
o realizare, nu doar să spună, să repete sau să reproducă, stimulează contextul 
unei situaţii de lucru, propune sarcini complexe, favorizează consultarea, re-
troacţiunea şi ameliorarea [adaptat după 5].

Carl Rogers descrie învăţarea experienţială (sau învăţarea bazată pe expe-
rienţă) ca rezultat al implicării personale, intelectuale şi afective, ca o autoini-
ţiere, profesorul fiind doar facilitator al acesteia [5, p. 50]. Acelaşi autor descrie 
câteva principii specifice învăţării experienţiale:

– Indivizii au potenţialul natural de a învăţa;
– Învăţarea apare cu adevărat atunci când cursantul sesizează relevanţa 

conţinutului;
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– Învăţarea implică schimbări de autopercepţie şi de autoorganizare;
– Învăţarea cu mai multe semnificaţii se produce aplicând practic;
– Când adultul iniţiază învăţarea, se implică cu totul;
– Independenţa, creativitatea şi încrederea în sine sunt facilitate de sim-

ţul critic şi de autoevaluare etc. [5, p. 50].
Esenţa teoriei lui C. Rogers se axează pe „individ ca agent al propriei formări, 

dacă structura socială nu acţionează prea opresiv asupra sa” [5, p. 51]. Malcom 
Knowles analiza conceptele de sine (self) şi de învăţare autodirijată, unde expli-
că diferenţa trăsăturilor la învăţarea adultului de cele ale învăţării copilului [5, 
p. 51]. D. Kolb elaborează o radiografie a procesului de învăţare, ciclul învăţării 
experienţiale. Conceptele-cheie folosite sunt experienţă şi reflecţie, care sunt 
definitorii pentru învăţarea experienţială. Ciclul învăţării experienţiale poate în-
cepe din orice stadiu şi trebuie văzut ca o spirală continuă. Autorul menţionează 
că mişcarea pe axa verticală reprezintă procesul de conceptualizare, în timp ce 
axa orizontală reprezintă variaţia dintre manipularea pasivă şi cea activă şi, de 
asemenea, fiecare cuadrat reprezintă un stil de învăţare [5, p. 52].

Jack Mezirow [Apud 5, p. 52] explică mai nuanţat procesul învăţării ca pe o 
„succesiune ciclică de secvenţe: experienţa, incapacitatea de a mai face faţă cu 
succes rolurilor sociale de îndeplinit, reformularea, reconstrucţia propriei con-
cepţii asupra realităţii şi a locului său în această lume, reintegrarea în societate 
dintr-o nouă perspectivă”. El vede aceste transformări graduale ca pe un proces 
de dezvoltare, de emancipare, noile perspective fiind în mod progresiv mai in-
clusive, mai discriminatorii şi mai integratoare. Cu toate acestea, nu putem li-
mita învăţarea adultului doar la raportarea la experienţa sa, la reflectarea aces-
teia. Ulterior, Mezirow dezvoltă şi mai mult ideea învăţării transformative ca un 
construct social al realităţii, diferenţiind mai multe niveluri de reflecţie, care să 
explice comprehensiv modul în care adultul procesează informaţia, pornind de 
la date din experienţa sa socioculturală [Apud 5, p. 52]. Procesul învăţării trans-
formative/transformatoare poate fi schematizat astfel21:

Fig. 3. Modelul învăţării transformative în formarea profesională continuă  
a cadrelor didactice

21 Bron A., Schemman M. Social Science Theories in Adult Education Research,.Bochum Studies 
in International Adult Education LIT Verlag, Munster, 2002.
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Conceptele de bază ale teoriei învăţării transformative/transformatoare 
sunt: cadru de referinţă, reflecţie critică, acţiune şi transformare. Cadrul de re-
ferinţă cuprinde atât obişnuinţele noastre de a gândi, de a interpreta lumea, 
dobândite în procesul socializării noastre, cât şi punctele de vedere pe care le-
am dezvoltat ca urmare a acestui proces. Reflecţia critică asupra acestor cadre 
de referinţă şi reconsiderarea lor, prin învăţare comunicativă, este punctul de 
pornire ce ne determină să acţionăm într-o nouă perspectivă, acest nou mod de 
a acţiona fiind indicaţia clară că o transformare a avut loc. Accentul pus de Me-
zirow pe punctul de vedere al cursantului şi pe necesitatea de a adapta metode-
le şi conţinutul la nevoile acestuia îl plasează între teoreticienii constructivişti, 
alături de Brookfield şi Habermas, fiecare având ca termeni-cheie ai teoriilor 
lor învăţarea transformatoare, rolul contextului, gândirea critică etc. [5, p. 53].

Abordarea metodologică a conceptului de formare profesională continuă vi-
zează: constructul curricular al formării profesionale continue a cadrelor didacti-
ce, finalităţi curriculare, competenţe profesionale, domenii de competenţe, con-
ţinuturi curriculare, program de formare profesională continuă, instrumente de 
identificare a nevoilor cadrelor didactice etc., toate fiind reprezentate în Modelul 
pedagogic de formare profesională continuă a cadrelor didactice în învăţămân-
tul general (Figura 4). Astfel formarea profesională continuă a cadrelor didactice 
este axată pe două componente: abordarea conceptuală ş abordarea metodologi-
că, fiecare având elementele specifice, rolul în formarea cadrului didactic.

În concluzie menţionăm:
– Educaţia adulţilor are la bază teorii ştiinţifice şi modele de învăţare/

formare, în general, şi specifice formării profesionale continue a ca-
drelor didactice;

– Teoriile ştiinţifice şi modelele de învăţare/de formare prezentate ac-
centuează rolul cadrului didactic în cadrul clasei de elevi şi impactul 
acestuia în formarea personalităţii elevului;

– Modelele de învăţare / de formare contribuie la dezvoltarea profesio-
nală a cadrului didactic, accentuând astfel identitatea profesională şi 
personală a profesorului.
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CALITATEA FORMĂRII INIŢIALE UNIVERSITARE 
ÎN OPINIA CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE

Valentina COJOCARU 
dr., conf. univ., 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Abstract: The investigation highlights the quality of initial university training in 
the opinion of beginning teachers. The answers to the questions of the proposed 
questionnaire reflect the self-assessment of their university training in the teaching 
profession in specific and specific fields of activity: the perception by graduates 
of the usefulness of knowledge and skills acquired during university studies, the 
degree of satisfaction perceived by graduates. Job satisfaction, providing a faculty 
feedback on strengths and weaknesses in university training, respectively, of the 
curriculum.

Formarea iniţială a cadrelor didactice este cu adevărat crucială pentru 
ameliorarea şi dezvoltarea sistemului educaţional, asigurarea calităţii formării 
personalităţii elevului în devenire şi pe această cale a evoluţiei calităţii vieţii 
şi sănătăţii societăţii. Asigurarea calităţii proceselor calităţii de formare iniţială 
a personalului didactic a devenit o problemă de maximă complexitate pentru 
sistemele de învăţământ europene, cunoscând o diversitate de abordări teo-
retice şi experienţe tot mai însemnate. Referitor la calitate şi formare, cerce-
tătorul Romiţă Iucu menţionează că o abordare a gestiunii/asigurării calităţii 
este un ansamblu integrat de politici, proceduri, reguli, criterii instrumente şi 
mecanisme de verificare, care în intercondiţionare şi interacţiune au ca scop 
asigurarea şi consolidarea calităţii serviciilor oferite de instituţiile de formare 
[1, p. 51]. În acest context, a fost efectuat un studiu privind percepţia cadrelor 
didactice-debutante asupra calităţii sale de formare. Lotul de subiecţi la con-
stituit 84 cadre didactice debutante (1-3 ani), din ei până la 1 an – 40%, 2 ani 
– 22,9%, 3ani – 20%, 3 ani – 17,1%, sex masculin – 11,4%, feminin-88,6%. Res-
pondenţi din gimnaziu – 45,7%, clase primare – 28,6%, liceu – 25,7%. Întrebările 
chestionarului (o parte – adaptare) [Apud 2] reflectă în răspunsurile respective 
autoaprecierea pregătirii lor universitare în profesiunea didactică în domeniile 
specifice de activitate, perceperea de către absolvenţi a utilităţii cunoştinţelor 
şi competenţelor dobândite pe parcursul studiilor universitare, gradul de sa-
tisfacţie perceput de către absolvenţi, referitor la traseul urmat, a satisfacţiei în 
muncă, furnizarea unui feed-back facultăţii/universităţii privind punctele tari 
şi punctele slabe în formarea universitară, respectiv, a programului de studii. 
Întrebările sunt percepute prin descrierea identităţii profesionale, ca ansamblu 
de capacităţi şi competenţe în profesiunea didactică pe baza asimilării unui sis-
tem de cunoştinţe (teoretice şi practice), proces construit deductiv de un model 
al profesiunii didactice (E. Păun) [Apud 3].
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Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 5. Fig. 6.

Astfel, cadrele didactice-debutante menţionează în răspunsurile lor (figu-
rile 1-6) prezenţa de competenţe psihopedagogice pronunţate (ponderea înaltă 
la indicele de evaluare-marcată, asigurată, acceptabilă), exprimate în compe-
tenţe de proiectare, competenţe relaţionale/sociale, exprimate în interacţiunile 
sociale cu elevii şi grupurile şcolare, competenţe de organizare a procesului de 
instruire şi evaluare, competenţe în cunoaşterea, consilierea şi asistarea dez-
voltării personalităţii elevului, precum şi competenţe manageriale, obiectivate 
în organizarea şi conducerea clasei de elevi. Totodată, respondenţii îşi exprimă 
doleanţele referitor la determinarea unui echilibru mai bun între teorie şi prac-
tică, oportunitatea dezvoltării unor capacităţi de aplicare a strategiilor de învă-
ţare, de integrare NTIC în procesul educaţional, însuşirea de noi competenţe, 
specifice unor situaţii de criză.

Stabilirea gradului de satisfacţie perceput de către absolvenţi, referitor 
la traseul urmat, s-a realizat prin itemi (figurile 7-8). Din datele obţinute, pri-
vind probabilitatea repetării aceluiaşi traseu de studii de către absolvenţi, re-
zultă un grad de satisfacţie înalt privind studiile urmate.

• Stabilirea modalităţilor de percepere de către absolvenţi a utilită-
ţii cunoştinţelor şi competenţelor dobândite pe parcursul studiilor 
universitare (figurile 7-10).
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Fig. 7. Probabilitatea repetării aceluiaşi 
traseu de studii în cadrul unei abordări  

în retrospectiva situaţiei

Fig. 8. Probabilitatea înscrierii la aceeaşi 
instituţie de învăţământ superior  

în cadrul unei abordări retrospective  
a situaţiei

Fig. 9. Unitatea studiilor în asigurarea 
competenţei în munca actuală

Fig. 10. Unitatea studiilor în vederea 
elaborării planului de carieră

În general, se atestă o alegere justificată a profesiunii didactice şi a institu-
ţiei de formare, aprecierea destul de înaltă a autorităţii, imaginii acesteia, influ-
enţei benefice în dezvoltarea carierei.

• Stabilirea măsurii în care competenţele dobândite în cursul pregăti-
rii universitare îl ajută pe absolvent să dea şi să obţină satisfacţie la 
locul de muncă (figurile 11-12).

Fig. 11. Cum cred absolvenţii că este 
percepută de către angajatori relaţia 
dintre cerinţele postului, cunoştinţele  

şi competenţele dobândite

Fig. 12. Cum cred absolvenţii  
că este percepută de către angajatori 

pregătirea lor profesională

Rezultatele indică percepţia absolvenţilor privind un grad înalt de satisfac-
ţie al angajatorilor în ceea ce priveşte competenţele şi cunoştinţele lor, adapta-
bilitatea acestora la mediul pedagogic şi comunitar. 

Absolvenţii percep existenţa unei utilităţi moderat-ridicate a studiilor ab-
solvite în ceea ce priveşte competenţa în domeniul profesional. Gradul de uti-
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litate perceput al studiilor în ceea ce priveşte elaborarea planului de carieră şi 
asigurarea competenţei în domenii ale vieţii private (viaţa socială, dezvoltarea 
personală etc.) este ridicat.

• Autoevaluare competenţelor dobândite pe parcursul studiilor (figu-
rile 13-18).

Fig. 13. Aprecierea capacităţii  
de autoevaluare / autocunoaştere realistă

Fig. 14. Autoevaluarea abilităţii  
de a efectua o cercetare

Fig. 15. Autoevaluarea gradului  
de cunoaştere a domeniului de specializare

Fig. 16. Aprecierea capacităţii proprii  
de a coordona activităţi

Fig. 17. Autoevaluarea abilităţii de 
promovare personală

Fig. 18. Autoevaluarea abilităţii  
de a prezenta produse, idei sau rapoarte  

în faţa unei audienţe

Absolvenţii percep ca un grad ridicat dobândirea competenţelor pe par-
cursul studiilor, chiar dacă, posibil că ei, supraapreciază la această etapă po-
tenţialul său, care încă urmează să se manifeste. Oricum, absolvenţii dispun 
de capacitatea de autoevaluare şi autoreflecţie, exprimate prin judecăţi de va-
loare, judecăţi la propria persoană, atribuirea cauzei, autoapreciere, satisfacţie 
personală etc., care reclamă o abordare critică şi integratoare din perspectiva 
profesionalizării carierei didactice.

• Furnizarea unui feedback facultăţii/universităţii, privind punctele 
tari şi punctele slabe în formarea universitară (figurile 19-20).
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Fig. 19. Răspunsuri referitoare la punctele tari ale programelor de studii

Fig. 20. Răspunsuri referitoare la punctele slabe ale programelor de studii

Astfel, există un grad înalt de satisfacţie şi apreciere în ceea ce priveşte gra-
dul de competenţă al cadrelor didactice şi structura generală a organizării stu-
diilor, în principal suportul teoretic al acestora. Există doleanţe privind raportul 
teorie/practică, conţinutul activităţilor de practică, precum şi nevoia extinderii 
posibilităţii alegerii propriului traseu de formare în cadrul studiilor universitare. 

În concluzie: Rezultatele investigaţiei confirmă o pregătire acceptabilă a 
cadrelor didactice-debutante, ca urmare a realizării prevederilor Procesului 
Bologna şi a Codului educaţiei de către universităţile/instituţiile de formare. 
Totodată, formarea iniţială a cadrelor didactice nu este tocmai adecvată noilor 
cerinţe şi realităţi mereu în schimbare şi reclamă o redimensionare a acestei 
activităţi în spiritul pedagogiei constructiviste şi a pedagogiei competenţelor, cu 
focalizare pe proces şi rezultate. Se resimte nevoia unei atenţii sporite în cadrul 
studiilor universitare strategiilor de predare–învăţare–evaluare, aplicării diver-
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selor modele de instruire/învăţare a elevilor axată pe competenţe, integrării 
NTIC în procesul educaţional, dar şi formării de noi competenţe studenţilor 
pentru a face faţă diverselor situaţii educaţionale, inclusiv celor de criză care 
devin mai frecvente.

Profesionalizarea formării iniţiale a cadrelor didactice este un deziderat al 
sistemului de învăţământ superior cu profil pedagogic care necesită de la cei 
implicaţi în această activitate profesionalism şi creativitate, gândire vizionară, 
sistemică, inovatoare şi acţiuni adecvate, realizate la nivel organizaţional, res-
pectându-se postulatele managementului calităţii pe fiecare segment de activi-
tate, la nivelul fiecărei subdiviziuni universitare, integrând planificarea calităţii, 
asigurarea calităţii, monitorizarea/controlul calităţii, îmbunătăţirea calităţii de 
formare a cadrelor didactice. În această perspectivă, ţinând cont de rezultatele 
respective şi experienţa în domeniu, se conturează şi următoarele direcţii pra-
xiologice:

• actualizarea/racordarea misiunii, viziunii, obiectivelor, finalităţilor 
formării iniţiale din perspectiva profesionalizării carierei didactice;

• reconceptualizarea activităţii formării iniţiale a cadrelor didactice din 
perspectiva dimensiunilor profesorului expert şi a profesorului artizan;

• determinarea unui sistem de criterii şi indicatori de poziţionare a acti-
vităţii de formare iniţială universitară vis-à-vis de conceptul de profe-
sionalizare, prevederile Codului educaţiei;

• stabilirea unui nou echilibru între formarea ştiinţifică, psihopedagogi-
că şi cea practică;

• intensificarea formării personalităţii profesorului creator, inovator, cu 
înaltă ţinută culturală.
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VALENTE ALE PERSONALITĂŢII ETICE  
A PEDAGOGULUI ÎN INSTITUŢIA EDUCAŢIEI

Aliona PANIŞ 
dr., conf. univ.,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Abstract: The pedagogy of ethics, being a new concept in the context of the insti-
tution of education, contributes to the formation of the ethical personality of the 
pedagogue. From this perspective, the pedagogue will take into account the capita-
lization of a series of principles, which have some ethical regulation functions and 
will contribute to professional success: the principle of performance standards, the 
principle of relationship between attitudes and behavior, the principle of behavio-
ral consistency, the principle of reciprocity relationship.

Instituţia educaţiei, dacă pornim de la opinia E. Macavei [2, p. 10], este o 
activitate complexă, ce implică acţiuni conştiente de influenţare a dezvoltării 
personalităţii în formare şi un set de acţiuni de răspuns a celora asupra căro-
ra se exercită influenţe. Activitatea educaţională se desfăşoară într-un anumit 
context, în care educatorul creează mediul, organizează activitatea, transmite 
cunoştinţe, formează atitudini şi convingeri, îndrumă asimilarea lor, iar educa-
tul receptează, prelucrează şi include noile achiziţii în propriile structuri com-
portamentale.

În acest context, termenul de persoană desemnează individul uman con-
cret, iar personalitatea este o construcţie teoretică elaborată de psihologie în 
scopul înţelegerii şi explicării, la nivelul teoriei ştiinţifice, a modalităţii de fi-
inţare şi funcţionare ce caracterizează persoana umană. Personalitatea cuiva 
este constituită din ansamblul de caracteristici care permite descrierea acestei 
persoane, identificarea ei printre celelalte. Unitatea, coerenţa şi echilibrul per-
sonalităţii se exprimă prin conştiinţă, structurile subconştiente şi inconştiente. 
Conştiinţa morală, de exemplu, este nucleul conştiinţei, se formează prin edu-
caţie şi este latura responsabilă în viaţa socială a personalităţii. Ea deţine con-
trolul manifestărilor psihice [6].

Prin urmare, putem considera că personalitatea educatorului este, la rân-
dul său, suportul actului educativ. Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi 
sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, educatorul instruieşte, educă, 
indeamnă, dirijează, cultivă, corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat 
procesul formării şi desăvarşirii calităţilor necesare omului de mâine. A fi pro-
fesor îseamnă un risc asumat. Şi aceasta deoarece pregătirea pentru a preda, 
pentru  a-i învăţa pe alţii cum să înveţe este o operă niciodată încheiată şi care 
implică multă răbdare, multe momente de incertitudine, de descurajare şi mul-
te ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate nici cantitativ şi nici imediat. 
Profesorul stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le mo-
delează comportamentele sociale, le întăreşte încrederea în forţele proprii şi îi 
ajută să îşi găsească identitatea. Realizarea acestor sarcini depinde de măsura 
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în care profesorul posedă calităţile şi competenţele necesare centrării cu precă-
dere pe aşteptările, trebuinţele şi interesele elevilor [3].

Astfel, ne gândim imediat la faptul că personalitatea cadrului didactic este 
o parte importantă a succesului şi eficienţei în această profesie. Ea acompania-
ză actul educaţional şi influenţează rezultatele procesului de învăţare. Accentul 
pus pe performanţă, pe eficienţa predării, a determinat orientarea cercetărilor 
spre profilul psihologic al profesorului, spre identificarea acelor trăsături de 
personalitate care influenţează randamentul la invăţătură al elevului.

Unul dintre studii identifică trei structuri de comportament având o im-
portanţă aparte:

• structura A se caracterizează prin afecţiune, înţelegere, prietenie, fiind 
opusă structurii definite prin atitudine distantă, egocentrism şi mărgi-
nire;

• structura B se caracterizează prin responsabilitate, spirit metodic şi 
acţiuni sistematice, fiind opusă structurii definite prin lipsă de planifi-
care, şovăială şi neglijenţă;

• structura C se caracterizează prin putere de stimulare, imaginaţie şi en-
tuziasm, fiind opusă structurii care se defineşte prin inerţie şi rutină.

De altfel, o analiză a relaţiei dintre variabilele personalităţii etice a profeso-
rului şi eficienţa predării, ţinând cont şi de principalele impulsuri motivaţiona-
le ce se manifestă în procesul de învăţare şcolară, relevă următoarele aspecte:

• Elevii dominaţi de impulsul de afiliere (preşcolarii şi şcolarii mici) vor 
avea tendinţa de a  se identifica cu cadrul didactic aşa cum o fac cu 
părinţii şi învaţă pentru a face pe plac educatoarei sau învăţătoarei şi 
pentru a fi lăudaţi, recompensaţi. În acest caz, cadrul didactic va trebui 
să aparţină structurii A, iar elevii vor fi mai puternic motivaţi să înveţe 
şi să obţină un randament şcolar superior.

• Pentru elevii a căror motivaţie este susţinută de impulsul de autoafir-
mare, de trebuinţa de prestigiu, mai eficienţi sunt acei profesori care 
aparţin structurii B, orientaţi pe sarcini, ordonaţi, sistematici, care cre-
ează condiţii ca nivelurile de performanţă ale elevilor să fie definite 
clar şi recunoscute.

• Elevii cu un puternic impuls cognitiv vor fi stimulaţi de profesorii din 
structura C, capabili să genereze efervescenţă intelectuală, să creeze 
conflicte cognitive, să capteze interesul prin elemente de noutate. În 
general, profesorii plini de viaţă, stimulativi, inventivi şi entuziaşti faţă 
de materia pe care o predau au mai mult succes, iar comportamentul 
elevilor este şi el mai productiv sub influenţa acestui tip de stimulare. 

Există numeroase clişee comportamentaleetice ale cadrelor didactice [4]. 
Pentru a justifica acastă părere, reluăm o argumentare pe care o găsim la A. Ne-
vularu: profesori care „păstrează distanţa formală şi afectivă faţă de elevi, con-
siderând că aceasta ar fi garanţia obţinerii respectului şi consolidării autorităţii; 
această conduită poate genera neîncredere, suspiciune, tensiuni şi conflicte; 
profesori cu comportament „popular, care adoptă o anumită familiaritate în 
relaţiile cu elevii; aceştia se pot simţi minimalizaţi, trataţi cu lipsă de respect 
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şi deseori elevii reacţionează cu obrăznicie; profesori cu comportament „pru-
dent, de retragere şi expectativă, preocupare ce izvorăşte din teama de a nu pă-
rea ridicoli în faţa elevilor; profesori „egali cu ei inşişi, care se feresc să fie prea 
entuziaşti ori să se descarce afectiv în faţa elevilor, dezvoltând un comporta-
ment artificial; profesori care „dădăcesc ca urmare a faptului că nu au încredere 
în elevi, în capacitatea lor de a se autoconduce şi autoorganiza.

Aceste clişee dovedesc lipsa cunoaşterii reciproce profesor-elev, deci o 
competenţă profesională scăzută, incapacitatea de a găsi soluţia comporta-
mentală etică adecvată în raport cu diversele situaţii pe care le presupune mun-
ca didactică.

Avem motive întemeiate să afirmăm că astăzi profesorul este figura centra-
lă a reformei educaţionale contemporane. El trebuie să renunţe la rolul său tra-
diţional şi să se transforme intr-un planificator al activităţilor de grup, într-un 
facilitator al interacţiunii elevilor şi într-un consultant. De el depinde transfor-
marea muncii din clasă într-o activitate agreabilă, desfăşurată într-un mediu 
afectiv, cald şi securizant. 

Dacă revenim la unele idei expuse pe parcurs, ajungem să afirmăm că edu-
caţia a însemnat întotdeauna schimbare. Acest lucru presupune pregătirea ele-
vilor pentru schimbare, înţelegerea mecanismelor schimbării comportamenta-
le şi dezvoltarea de către cadrul didactic a unor strategii eficiente pentru a folosi 
schimbarea în folosul elevilor săi. 

Fie că îşi doreşte sau nu acest lucru, cadrul didactic acţionează în faţa ele-
vilor sub o ipostază de model. Toate persoanele cu care interacţionăm exercită 
influenţe permanente asupra modului nostru de a gândi, de a percepe şi de a ne 
comporta; elevul îşi petrece o mare parte din timp la şcoală, unde simbolul au-
torităţii este cadrul didactic, deci acesta posedă o influenţă potenţială de care, 
poate, nici nu îşi dă seama. Pe de altă parte, această influenţă nu este întot-
deauna cea intenţionată de către profesor şi, de multe ori, elevul preia elemente 
marginale, nerelevante ori negative din comportamentul cadrului didactic.

În toate situaţiile cadrul didactic acţionează ca o persoană model, de aceea 
este important să-şi gestioneze toate elementele comportamentale, atât pe cele 
directe, cât şi pe cele indirecte, pentru a oferi o bună platformă de dezvoltare 
elevilor săi. Funcţia de model se bazează şi pe un element al dovezii sociale – 
oamenii tind să respecte acele persoane pe care şi ceilalţi le respectă. Respectul 
pe care cel ce învaţă îl poartă profesorului trebuie susţinut şi de o anumită afec-
ţiune guvernată de spaţiul formal al şcolii. 

Privit din acest unghi, comportamentul etic poate fi foarte bine cosiderat 
din perspectiva unui şir de principii, reziduate în mai multe cercetări şi rezer-
vând acestora unele funcţii de reglare etică. Aici se înscriu următoarele principii:

• Principiul standardelor de performanţă. Acest principiu pune în legă-
tură comportamentul de indisciplină al elevului şi modul în care cadrul didac-
tic stabileşte standardele de performanţă pentru acest elev. În clasă sunt două 
categorii de elevi-problemă: în ceea ce priveşte performaţa şi în ceea ce pri-
veşte personalitatea acestor elevi. Provocările legate de performanţă sunt date 
de către elevii care nu reuşesc să atingă standardele impuse şi care au eşecuri 



426

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

constante la învăţătură. Provocările legate de personalitate se referă la acei 
elevi care nu reuşesc să comunice eficient, sunt conflictuali, pun autoritatea 
profesorului la îndoială etc. Cunoscându-şi elevii, profesorul este în măsură să 
definească cel mai bine nivelul minim la care trebuie să se afle fiecare dintre 
aceştia, în urma activităţii şcolare. De la acest nivel, cadrul didactic defineş-
te mai multe niveluri, astfel încât aceste standarde să motiveze întreaga clasă. 
Sunt oferite patru modalităţi de aplicare a standardelor de performanţă, pentru 
a le face funcţionale:

1. Profesorul trebuie să se asigure că toţi elevii cunosc şi înţeleg standar-
dele de performanţă pe care le aşteaptă de la ei. Acestea nu sunt de la 
sine înţelese. Dacă elevilor li se va explica ce se aşteaptă de la ei, ei vor 
deveni parteneri în demersul de atingere a standardelor respective.

2. E necesară măsurarea atingerii standardelor în mod consistent şi vizi-
bil. E recomandată realizarea unui grafic al clasei, la care să se adauge 
câte o evoluţie a fiecărui elev, în fiecare zi. Acest lucru va ajuta clasa, ca 
întreg, să se angajeze în mod conştient şi responsabil în optimizarea 
permanentă a performanţelor fiecărui elev.

3. Este utilă stabilirea unor consecinţe pozitive şi negative ale îndepli-
nirii/neîndeplinirii standardelor care să fie aplicate tuturor elevilor. 
Elevii nu înţeleg clar notarea şi se pot considera nedreptăţiţi de mo-
dul în care profesorul le apreciază performanţa. De cele mai multe ori, 
majoritatea se autoevaluează primitiv, intuitiv, pe baza unor criterii 
subiective, care pot duce la un rezultat diferit de cel oferit de profesor. 
De aici frustrarea şi stresul care pot duce la o deteriorare semnificativă 
a climatului şcolar. Mecanismul notării trebuie să fie transparent pen-
tru elevi. 

4. Consecinţele se aplică de fiecare dată când profesorul observă că un 
elev reuşeşte sau eşuează în încercarea de a îndeplini standardele de 
performanţă. Dacă o singură dată este iertat un elev în cazul când s-au 
stabilit anumite consecinţe ale eşuării în îndeplinirea standardelor, 
acest lucru se va propaga în comportamentul lui şi al întregului grup. 
Rezultă un comportament contagios [6].

• Principiul consecinţelor logice. De multe ori cadrele didactice acţionează 
greşit când încearcă să schimbe un comportament nepotrivit al elevilor. Ele-
vii sunt atenţionaţi asupra conduitei negative, dar nu sunt preveniţi şi asupra 
consecinţelor neplăcute. De aici derivă că elevul poate considera pedepsirea 
ca nedreaptă sau exagerată în raport cu comportamentul său; cadrul didactic îl 
pedepseşte pe elev inutil, deoarece, în momentul în care o face, elevul nu mai 
poate schimba cu nimic desfăşurarea lucrurilor. Elevii trebuie înştiinţaţi asu-
pra consecinţelor negative pe care comportamentul lor nepotrivit le va produce 
chiar în momentul manifestării conduitei respective. 

Consecinţele logice trebuie să fie văzute de către elevi ca o decizie liberă în 
ceea ce-i priveşte, nu ca o ameninţare, ca o impunere dezvoltată de către cadrul 
didactic. Este similar efectului de prevenire. Dacă formularea consecinţelor lo-
gice sună ca o obligaţie formulată de către profesor şi nu ca o alegere liberă a 
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elevilor, mecanismul acestui principiu poate să nu funcţioneze corect. Şcoala 
trebuie să limiteze obligaţiile pe care le impune elevilor şi să le ofere acestora po-
sibilitatea de a ajunge la aceleaşi rezultate dorite, prin propriile decizii [ibidem].

• Principiul relaţiei dintre atitudini şi comportament. Cadrul didactic 
consideră că este de datoria sa să influenţeze atitudinile elevilor. Acest lucru nu 
este întotdeauna realizabil. În cazul în care elevul vine şi cu un bagaj atitudinal 
conturat, profesorul trebuie să identifice calea pe care să meargă: să încerce 
să schimbe atitudinile negative sau să schimbe comportamentele elevilor, care 
sunt rezultatele concrete ale atitudinilor. După Fishbein şi Ajzen, atitudinea 
este o predispoziţie învăţată de a răspunde favorabil sau nu la obiectul atitudi-
nii în cauză. Astfel, putem vorbi despre elementele definitorii ale atitudinilor:

1. Atitudinea se învaţă – nu te naşti cu o atitudine referitoare la ceva;
2. Atitudinea este o predispoziţie de răspuns – în viaţă nu avem timp să 

reflectăm la toate lucrurile care ne ies în cale, aşa încât atitudinea este 
un fenomen care ne ajută să ne ghidăm comportamentul spre un scop;

3. Atitudinile au o dimensiune evaluativă importantă – ne place sau nu 
ne place un lucru, suntem pro sau contra, avem sentimente pozitive 
sau negative;

4. Atitudinea este îndreptată întotdeauna spre obiectul atitudinii.
Aici trebuie să mai menţionăm că nu întotdeauna o anumită atitudine 

este un descriptor sigur al unui anumit comportament. Este posibil ca un elev 
să aibă un comportament, dar atitudinea lui să fie în disonanţă cu acesta. De 
exemplu, un elev vandalizează un loc public, împreună cu alţi colegi. Poate că 
lui nu i-a făcut plăcere conduita adoptată, motivaţia fiind cu totul alta: a fost 
„provocat” de către colegi. Presupunând că atitudinea este similară comporta-
mentului, s-ar putea să apelăm la un discurs moralizator prin care să încercăm 
să schimbăm o atitudine negativă care, de fapt, nu există.

Pe de altă parte, oamenii pot avea o atitudine în momentul în care vorbim 
la nivel abstract şi altă atitudine dacă se confruntă cu o situaţie concretă. Dacă 
întrebăm părinţii „în general”, dacă sunt de acord cu o atitudine mai îngădu-
itoare faţă de anumite conduite mai libertine pe care tinerii le pot avea, ei pot 
răspunde favorabil unei asemenea percepţii, dar, dacă propriul copil ar avea un 
astfel de comportament, reacţia s-ar putea să fie cu totul alta.

Rolul cadrului didactic este de a ajuta la fundamentarea unor atitudini, 
prin punerea elevilor în situaţii de experimentare, de alegere proprie, de încer-
care şi eroare, ceea ce va duce la o consecvenţă crescută între atitudinea rezul-
tată şi comportamentul respectivului elev [Apud 6].

Pentru un cadru didactic este utilă cunoaşterea indicatorilor gradului în 
care o atitudine este sau nu urmată de un comportament din aceeaşi gamă. De 
exemplu, profesorul nu trebuie să tragă concluzii pripite referitoare la faptul 
că un elev consideră că profesorii trebuie şicanaţi şi provocaţi la oră. Este po-
sibil ca, în situaţia în care acesta dovedeşte faţă de elev autoritate şi înţelegere, 
comportamentul elevului să nu urmeze atitudinea. Rămâne în sarcina cadrului 
didactic să găsească prilejuri de a-şi pune elevii în situaţii concrete de acţiune 
proprie, pentru a contracara formarea unor atitudini nefaste, provenite prin ca-
nale indirect.
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• Principiul consecvenţei comportamentale. Dacă profesorul dă dovadă 
de consecvenţă, elevii vor şti la ce să se aştepte  de la el, ceea ce le  creşte contro-
lul asupra situaţiei în care se află, astfel că vor fi mult mai relaxaţi, vor înţelege şi 
vor accepta mult mai uşor regulile pe care le impune. Şi invers, se va crea o stare 
de nesiguranţă, de incertitudine, care va avea ca rezultat o ostilitate crescută 
faţă de profesor. Consecvenţa este printre cele mai puternice tehnici de persua-
siune. Principiul consecvenţei nu acţionează într-o singură direcţie. Şi elevii se 
văd pe ei înşişi ca fiind consecvenţi şi vor acţiona în direcţia dorită de profesor, 
dacă se face apel la această stare [1].

Principiul consecvenţei comportamentale este în consonanţă cu teoria 
angajamentului. Consecvenţa comportamentală are o foarte mare valoare în 
toate planurile sociale şi, cu atât mai mult, în plan educaţional. Multe cadre 
didactice se dovedesc inconsecvente, dacă au ameninţat cu scăderea notei la 
purtare, de exemplu, alegând o anumită justificare.

În alte cazuri cadrul didactic decide să nu intervină atunci când apar mici 
abateri de la regulile instituite în spaţiul educativ. Odată câştigate aceste drep-
turi de a nu respecta anumite reguli, retragerea acestora va crea disensiuni foar-
te mari, elevii nu doresc să piardă ceea ce au câştigat deja.

Multe comportamente nepotrivite se răspândesc repede. De aceea, e bine 
ca, înainte de a reacţiona la un comportament nepotrivit al unui elev, cadrul 
didactic să aprecieze gradul în care acesta se va răspândi şi la ceilalţi, iar dacă 
acesta e mare, reacţia trebuie să fie imediată.

• Principiul reciprocităţii. Alvin Gouldner [Apud 6] a remarcat în urma 
unui studiu extins că orice societate umană îşi pregăteşte membrii să trăiască 
sub auspiciul regulii reciprocităţii: o persoană are un anumit tip de obligaţie 
(resimţită la nivel intern) de a oferi la rândul său ceva, atunci când a primit ceva 
sau i s-a făcut o favoare. În cazul unui elev-problemă, se poate recurge la a-i 
face acestuia o favoare pe care să o considere personală: se poate acorda atenţie 
problemelor sale personale; poate fi rugat să vorbească despre pasiunile sale în 
faţa clasei (dacă vrea) etc. Elevul va simţi nevoia de a oferi ceva în schimb, deci 
se va implica mai mult atunci când i se va cere.

Un cadru didactic iubit şi apreciat de către elevii săi va îmbunătăţi rata lor 
pozitivă de răspuns la solicitări prin principiul reciprocităţii. De asemenea, un 
cadru didactic mai puţin popular ar putea profita de acest principiu, pentru a 
obţine mai multe „puncte” în ochii elevilor săi. Respectul presupune o stare de 
reciprocitate. 

• Principiul personalizării relaţiei. Unele cadre didactice se tem să se 
apropie prea mult de proprii elevi, considerând că dacă imprimă relaţiei pro-
fesor-elev o anumită distanţă, scade probabilitatea ca relaţia didactică să se 
deterioreze prin încălcarea limitelor de comportament de către elev. La nivel 
formal, poate fi adevărat, dar relaţia profesor-elev trebuie să fie una deschisă, 
puternică, bazată pe încredere reciprocă. Cel mai simplu mod de a personaliza 
această relaţie este să fie folosit prenumele elevului atunci când profesorul i se 
adresează. S-a constatat că acest lucru creşte şansa ca profesorul să fie perceput 
pozitiv de către acesta. Atunci când profesorul doreşte ca elevul să asculte ceea 
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ce îi spune, aceasta trebuie să aibă încredere în profesor, adică trebuie să fie 
personalizată relaţia reciprocă. 

În ceea ce priveşte ilustrarea problemelor de deontologie profesională, 
trebuie să menţionăm că aceasta dă expresie necesităţii însuşirii şi demonstră-
rii, în profesie, a unor norme tehnice de comportament, dar şi a unor norme etice 
care să contribuie la reuşita profesională. O minimă cultură etico–deontologică 
pregăteşte persoana în vederea bunei realizări în plan profesional, oferindu-i 
un model de acţiune. În termeni de etică profesională, cadrul didactic trebuie 
să acţioneze astfel încât să-şi desfăşoare activitatea doar în aria sa de compe-
tenţă, recunoscându-şi puterile şi limitele; să apeleze la ajutorul şi sprijinul co-
legilor de profesie pentru rezolvarea unor cazuri complexe şi dificile; să nu-şi 
impună propriile credinţe şi valori; să se perfecţioneze continuu pentru a putea 
oferi servicii de calitate, cu adevărat profesionale; să urmărească dobândirea 
unui prestigiu profesional ridicat, care să conducă la sporirea încrederii publice 
în activităţile sale etc.

Aşadar, studierea eticii ca disciplină practică, numita şi etica aplicată, ca 
ultim curent în abordarea acestei ştiinţe, are o contributie foarte importantă în 
toate domeniile. 

Conţinutul filosofic şi ştiinţific al eticii îşi găseşte argumentare în sistemul 
de valori, concepţii, norme morale, idealuri, sisteme filosofice. Este dificil a în-
ţelege idealul şi normele morale pe care le analizează etica profesională fără a 
pătrunde în esenţa valorilor, după cum am menţionat anterior. Valorile au stat 
şi vor sta la baza culturii omului şi deci la baza educaţiei lui. 

Dacă nu vom stabili asupra căror valori este necesar să-şi concentreze efor-
turile un sistem educativ performant, nu vom reuşi să creăm un ideal educativ 
modern. Este actuală tendinţa educaţiei pentru valori prin valori.

Fiecare profesie are sau poate avea etica ei particulară. Aceste etici au însă 
multe principii şi norme comune. Unul din scopul eticii este de a ridica nivelul 
moral în pregătirea profesională. Modelul de personalitate perfectă din punct 
de vedere moral conţine: trainice cunoştinţe teoretice, cultură politică, orienta-
re ideologică şi, desigur, posibilităţi reale de a se dezvolta în baza acestor calităţi 
şi de a se realiza în diverse domenii.

Se cunoaşte că, dacă în perioada de până nu demult era important să fii 
un bun specialist, astăzi, când concurenţa pe piaţa muncii este destul de mare, 
pentru un specialist nu este destul doar de a fi bine pregătit, ci se cere şi un-
comportament etic. Prin acest fapt se explică şi interesul sporit pentru valori şi 
pentru educaţia morală, etică şi spirituală de la începutul secolului XXI. Vorbim 
de educaţia etică în contextul eticii aplicate, deşi unii specialişti în domeniu 
afirmă că nu putem vorbi despre educaţia etică, deoarece etica este o ştiinţă 
teoretică.

În această ordine de idei, din perspectiva situaţiei actuale, etica acţiunii 
educative şi de formare presupune ca în reţeaua relaţiilor socio-educaţionale, 
profesorul/formatorul să realizeze recunoaşterea interpersonală a subiecţilor, 
ca actori capabili de iniţiativă în lume, de interogaţii etice şi creatori de norme 
şi coduri. Profesorul etician este cel care întotdeauna valorizează persoana su-
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biectului educaţiei şi dreptul ei la stimă de sine în toate relaţiile socio-educaţi-
onale şi formative. În spaţiul şi timpul formării apar deseori probleme, preocu-
pări etice, dar totuşi etica nu face decât rareori parte din programele de formare 
profesională, iar dimensiunile culturale ale formării sunt neglijate. 

O concluzie preliminară a studiilor privind educaţia morală şi eticile pro-
fesionale este aceea privind tendinţa a numeroase ţări din Uniunea Europeană 
de a reveni la educaţia morală, centrată pe demnitatea omului ca fiinţă crea-
toare spiritual, după ce s-a pus accent în perioada postbelică pe educaţia civi-
că (centrată pe valori politico-juridice), precum şi tendinţa oarecum motivată 
(politic) dar defazată, a unor ţări în tranziţie de a pune un timp accent pe edu-
caţia civică (centrată pe drepturile omului). Persepctivele integrării europene 
impun armonizarea firească a tendinţelor spre o educaţie pentru creaţie spiri-
tuală de valori (inclusiv morale) şi depăşirea momentului orientării educaţiei 
spre consumul de valori (drepturi).

Cele relatate mai sus sunt în contextul unui concept nou, cel de pedagogia 
eticii [5, p. 49], care vine ca un factor de soluţionare a problemelor morale în 
procesul educaţional. 

De asemenea, formularea pedagogiei eticii, în aspect reflexiv, încearcă 
să dea un sens teoretic modului în care putem valorifica preceptele morale în 
categorii fundamentale de permis, nepermis, obligatoriu din punct de vedere 
moral. Dacă privim acţiunea din punct de vedere moral, atunci pedagogia eti-
cii vine cu explicaţii fundamentale în ceeea ce priveşte necesitatea valorificării 
educaţionale a moralităţii şi cunoaşterea specificului acesteia. Problemele mo-
rale, cu privire la natura moralităţii, corelează, în cadrul pedagogiei eticii, cu 
problemele educaţionale cu privire la valorificarea eticii în procesul educaţio-
nal din perspectiva celor care predau. 

În această ordine de idei, pedagogia eticii este domeniul care are ca obiect 
de studiu specific dimensiunea funcţional-structurală a eticii în instituţia edu-
caţiei, abordată metodologic din perspectiva finalităţilor specifice în dezvoltarea 
inteligenţei etice a pedagogului, ce vizează formarea-dezvoltarea personalită-
ţii umane a elevului prin valorificarea corelaţiei teorie-aplicare, conform unor 
principii şi legităţi specifice, care reglementează desfăşurarea previzibilă a acţi-
unilor de valorificare a eticii la nivel de proces.

O finalitate esenţială a pedagogiei eticii ar fi formarea omului etic.A descrie 
portretul omului etic actual, ar însemna să se analizeze demnitatea umană şi 
devenirea persoanei etice.

În concluzie, menţoinăm că, din perspectiva pedagogiei eticii, personali-
tatea etică a pedagogului trebuie să promoveze un şir de principii la nuvel de 
instituţie a educaţiei.
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Abstract: The article reflects the theoretical and praxiological benchmarks on the 
effectiveness of managerial activity in the continuous education of teachers based 
on the integrated aspect of teacher professionalization which includes: concepts, 
principles, training actions of all teachers, training that reflects the complex model 
of society, in ways that will help them to acquire the skills (knowledge, skills and 
attitudes) necessary to work effectively with students.

Societatea actuală se află într-o continuă schimbare. Profesorul nu repre-
zintă un simplu receptor de informaţie. El trebuie să valorifice aceste informa-
ţii, să le pună în practică, lucru vizibil în cariera profesională pe care o are / o va 
alege şi o va practica. Astfel, profesorii trebuie formaţi pentru o societate dina-
mică, care oferă mereu provocări profesionale prin diverse cursuri de formare 
profesională continuă.

Reprezentarea socială a unei profesii, un statut ridicat, recunoaşterea im-
portanţei ei de către alte categorii profesionale, depind atât de nivelul de cali-
ficare a celor care o practică, de competenţa şi profesionalismul lor, cât şi de 
motivaţia acestora. Profesia didactică se încadrează cu succes în această regulă 
generală. Pentru a ajunge la rezultate remarcabile, educabililor trebuie să li se 
asigure un corp profesoral bine pregătit şi motivat. Nici o reformă a educaţi-
ei nu se poate realiza dacă se ignoră importanţa pregătirii teoretice şi practice 
specifice profesiei didactice. Tocmai de aceea este important să se sublinieze 
necesitatea unei permanente creşteri a calităţii în proiectarea şi punerea în 
practică a programelor de formare continuă a cadrelor didactice în toate siste-
mele de învăţământ.

Formarea continuă a cadrelor didactice, în ansamblul ei, funcţionează în 
scopul satisfacerii anumitor nevoi şi/sau rezolvării anumitor probleme. Iden-
tificarea nevoilor de formare continuă, pornind de la ideile lui F. Voiculescu 
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poate fi considerat demersul prin care se stabileşte care sunt cerinţele, trebu-
inţele, necesităţile ce impun şi justifică proiectarea şi susţinerea unui proces de 
formare profesională a cadrelor didactice. 

După cum afirmă cercetătorul citat anterior, a organiza un proces educaţi-
onal, în cazul dat, cel de formare continuă, fără a-l orienta în mod explicit spre 
satisfacerea unor nevoi determinate, înseamnă a-l plasa în sfera voluntarismu-
lui, a proiecţiei aleatorii, subiective şi, evident, a-l lipsi de raţionalitate şi de 
utilitate [2, p. 13].

O pregătire de calitate superioară a cadrelor manageriale/didactice, baza-
tă pe un sistem integrat de formare profesională continuă este necesară acum 
mai mult decât oricând pentru a răspunde cerinţelor actuale ale profesorilor 
şi ritmului schimbării aflat în creştere, precum şi noilor cerinţe pe care aceştia 
le întâmpină/ vor întâmpina pe parcursul vieţii profesionale. Un fundament 
iniţial puternic este esenţial pentru înzestrarea noilor profesori cu cunoştinţe-
le, competenţele, abilităţile, atitudinile, conştientizarea şi încrederea necesare 
pentru a preda, pentru a fi pro-activi şi a gestiona schimbarea cu profesiona-
lism într-un mediu care evoluează rapid. Apare nevoia de a întări dezvoltarea 
profesională continuă în carierele tuturor cadrelor manageriale/didactice încă 
de la debut, pentru ca aceştia să poată înfrunta provocările profesionale conti-
nue pe care le întâmpină. 

Provocările şi schimbările pe care profesorii, care se dedică profesiei di-
dactice acum, le vor întâmpina vor fi cel puţin la fel de mari ca acelea cu care se 
confruntă generaţia actuală. Pentru a-şi putea îndeplini rolul de lideri şi modele 
într-o societate aflată în tranziţie radicală, profesorii trebuie să beneficieze de 
un sistem de formare performant.

O politică eficientă de pregătire a cadrelor manageriale/didactice pentru 
secolul XXI trebuie să includă ca scop major pregătirea tuturor profesorilor, 
pregătire care să oglindească modelul complex al societăţii, în moduri care îi 
vor ajuta să dobândească competenţe (cunoştinţe, abilităţi şi atitudini) necesa-
re pentru a lucra eficient cu elevii.

Educaţia şi formarea au fost definite ca aspecte esenţiale ale Strategiei de 
la Lisabona a Uniunii Europene pentru locuri de muncă, dezvoltare şi coeziune 
socială. 

În acest context, cariera didactică trece printr-o perioadă de multiple 
transformări, marea lor majoritate fiind determinate de globalizarea şi euro-
penizarea la care ţara noastră este parte, de necesitatea armonizării sistemului 
de învăţământ cu cerinţele pieţei muncii europene, dar şi de schimbările para-
digmelor educaţionale, politice, sociale, economice şi axiologice. Toate acestea 
presupun creşterea continuă a calităţii sistemului educaţional, vizând în conti-
nuare profesionalizarea formării continue a cadrelor didactice.

Profesionism înseamnă practicarea unei îndeletniciri ca profesionist, adi-
că pe baza unei pregătiri profesionale de specialitate. Profesionalizarea con-
stituie procesul formării unui „ansamblu de capacităţi şi competenţe într-un 
domeniu dat pe baza asimilării unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practi-
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ce, proces controlat deductiv de un model al profesiei respective” (E. Gliga, L., 
2002) [Apud 6].

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice reprezintă o activi-
tate cu conţinut pedagogic şi social proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul 
sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare conti-
nuă a procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de referinţă. 

Abordarea profesionalismului în domeniul educaţiei presupune circum-
scrierea acelor aspecte care descriu, explică, clasifică, determină însuşirile spe-
cifice activităţii respective. Considerăm că profesionalizarea cadrelor didactice 
se structurează în jurul următoarelor aspecte integrate:

• principii clare de acţiune la nivel macro- şi micropedagogic: 
• competenţe vizate în formarea iniţială şi continuă; 
• standarde profesionale precise, relevante şi operante de apreciere a cali-

tăţii formării iniţiale, formării continue şi a activităţii propriu-zise; 
• forme instituţionale flexibile şi eficiente de profesionalizare.
Principiile şi criteriile care stau la baza elaborării competenţelor profesio-

nale ale cadrului didactic se bazează pe anumite paliere reflectate în structuri, 
unităţi şi indicatori de competenţe generale şi specifice privind: 

a) cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea operaţională adecvată a concep-
telor pedagogice şi psihopedagogice; 

b) explicarea şi interpretarea ideilor, a concepţiilor, a modelelor, a teorii-
lor şi a paradigmelor în domeniu; 

c) proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare, în utili-
zarea unor metode, tehnici şi instrumente coerente de autocunoaştere 
şi de reflexivitate profesională; 

d) gândirea critică şi evaluativ-constructivă a unor proiecte, procese şi 
fenomene prezente în teoria şi în practica educaţională, în rezolvarea 
de probleme în domeniul de studii; educaţia imaginativă şi domeniul 
strategiilor specifice stimulării conduitei creativ-inovative în aria de 
referinţă a profesiei didactice [5, p. 63].

Concepţia, principiile şi criteriile care stau la baza selecţiei conţinuturilor 
sunt următoarele:

a) statutul şi competenţele aferente carierei didactice; 
b) continuitatea progresivă cu valorile curriculare din modulul de pregă-

tire psiho-pedagogică iniţială; 
c) eficacitatea practică şi socială a conţinuturilor pentru registrul activi-

tăţilor desfăşurate de cadrul didactic în unităţile şcolare din învăţă-
mântul preuniversitar, asociată cu interesele de bază ale elevilor cu 
care lucrează şi/sau interacţionează; 

d) raportarea la dificultăţile psiho-pedagogice, psihosociale întâmpinate 
de cadrele didactice în activitatea didactică, la nevoia de consolidare 
şi de rafinare a unor competenţe dobândite în cadrul procesului de 
formare şi dezvoltare profesională;

e) adecvarea la parcursurile de formare/calificare, la parcursurile refor-
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mei curriculare şi adaptabilitatea la contexte profesionale, sociocultu-
rale, economice şi tehnologice în schimbare; 

f) stabilitatea utilizării tematicii pe o perioadă medie de timp; rata de ac-
tualizare ştiinţifică – conceptuală, metodologică şi aplicativă este ac-
ceptată şi recomandată a se realiza şi într-un termen mai scurt în cazul 
unor schimbări semnificative la nivelul paradigmelor sau abordărilor 
majore din domeniul ariei curriculare sau al disciplinei/disciplinelor 
respective; 

g) dezvoltarea şi inovarea metodologică, prin reflecţie asupra teoriei şi 
practicii educaţionale, la nivel naţional şi internaţional [4]. 

Toate aceste principii asigură atractivitatea şi statutul necesar promovării 
profesiunii didactice şi recunosc rolul cadrelor didactice ca agenţi ai dezvoltării 
valorilor europene, individuale şi sociale. 

Pentru aceasta, cadrele didactice trebuie sa fie înalt educate (profesionali-
zate), orientate către dezvoltare continuă şi autoreflexivitate în planul compe-
tenţelor educaţionale şi corespunzător remunerate. 

Educaţia de înaltă calitate asigură elevilor/studenţilor împlinire personală, 
abilităţi sociale mai bune şi oportunităţi de angajare mai diverse. Această profe-
siune are o puternică influenţă asupra societăţii şi joacă un rol vital în dezvolta-
rea potenţialului uman şi în formarea generaţiilor viitoare. Prin urmare, pentru 
a-şi atinge obiectivul său ambiţios, Uniunea Europeană trebuie să privească ro-
lul profesorilor, pregătirea şi dezvoltarea carierei lor ca pe nişte priorităţi-cheie. 

Profesorii ar trebui să fie capabili să răspundă la provocările mereu în evo-
luţie ale societăţii, dar să şi participe activ în această societate şi să pregătească 
elevi care să înveţe autonom pe parcursul întregii vieţi. Ei ar trebui, deci, să 
poată arăta în procesul de predare-învăţare, o angajare continuă a materiei de 
studiu cu conţinutul, pedagogia, inovaţia, cercetarea şi cu dimensiunile sociale 
şi culturale ale educaţiei. 

Formarea profesorului trebuie să se situeze la un nivel înalt şi să fie sprijini-
tă de instituţiile unde profesorul este sau va fi angajat. Profesorul are, de aseme-
nea, un rol-cheie în pregătirea elevilor în a deveni cetăţeni ai Uniunii Europene. 
Astfel, ei trebuie să cunoască şi să respecte diferitele culturi şi în acelaşi timp să 
identifice valorile comune. Se acordă prioritate dezvoltării respectului reciproc 
şi recunoaşterii competenţelor şi calificărilor profesorilor între statele membre. 

Profesorii nu pot acţiona singuri. Propria lor educaţie superioară trebuie 
susţinută de politici naţionale sau regionale, politici ce se referă la educaţia ini-
ţială profesională şi la dezvoltarea profesională continuă, dar trebuie, de ase-
menea, încadrată într-un context mai larg al politicii educaţionale în general. 
Educaţia profesorilor are un impact deosebit asupra calităţii învăţării şi în con-
secinţă trebuie să fie parte a sistemelor naţionale sau regionale care se concen-
trează asupra îmbunătăţirii şi evaluării calităţii educaţiei. 

Documentul propune principii comune europene, ce trebuie să fie perce-
pute ca instrumente pentru sprijinirea dezvoltării politicilor privind educaţia 
profesorilor la nivel regional sau naţional. 

Aceste principii comune europene sunt: 
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Fig. 1. Principii europene pentru sprijinirea dezvoltării politicilor privind educaţia 
profesorilor la nivel regional sau naţional.

1. pregătire universitară – profesorii trebuie să fie absolvenţi ai instituţi-
ilor de învăţământ superior sau echivalentul lor. Orice profesor trebuie 
să aibă posibilitatea de a-şi continua studiile până la cel mai înalt nivel 
pentru a-şi dezvolta competenţele profesionale şi a progresa în profe-
siunea sa. Educaţia profesorilor este multidisciplinară. În consecinţă, 
profesorii trebuie să deţină: 
a. cunoştinţe specifice disciplinei/disciplinelor predate; 
b. cunoştinţe pedagogice; 
c. abilităţi şi competenţe necesare pentru a îndruma şi ajuta elevii; 
d. înţelegere a dimensiunii sociale şi culturale a educaţiei. 

Profesorul răspunde nevoilor individuale ale elevilor într-un mod cuprin-
zător. Abilităţile practice şi educaţia ştiinţifică şi academică le dă profesorilor 
competenţa şi încrederea de a fi practicieni reflectivi care discern informaţia şi 
cunoştinţele. 

2. Profesie amplasată în contextul învăţării de-a lungul întregii vieţi – 
dezvoltarea profesională trebuie să continue pe toată durata carierei şi 
trebuie sprijinită şi încurajată de sisteme coerente la nivel naţional, re-
gional, şi/sau local. Profesorii trebuie să contribuie la procesul prin care 
elevii lor vor deveni ei înşişi oameni care să înveţe singuri toată viaţa. 

3. Profesie mobilă – mobilitatea trebuie să fie o componentă centrală a 
programelor de educaţie iniţială şi continuă a profesorilor. Profesorii 
ar trebui să studieze sau să lucreze în alte ţări europene în scopul dez-
voltării profesionale. Ţara gazdă le va recunoaşte statutul, iar ţara lor 
va recunoaşte şi aprecia participarea. Mobilitatea se referă atât la di-
feritele niveluri de educaţie, cât şi la alte profesii din cadrul sectorului 
educaţiei. 
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4. Profesie bazată pe parteneriat – instituţiile care asigură formarea pro-
fesorilor ar trebui să lucreze în parteneriat cu şcoli, societăţi economi-
ce, întreprinderi industriale, furnizori de pregătire profesională. 

Profesorii trebuie să facă dovada unei practici efective, dar să şi fie angajaţi 
în cercetarea şi inovaţia pedagogică actuală pentru a ţine pasul cu dezvoltarea 
continuă a societăţii. Ei trebuie să lucreze în organizaţii educaţionale care să 
reflecte practica lor şi a altora, care să colaboreze cu o gamă largă de grupuri 
comunitare şi de acţionari. 

Aceste principii comune asigură atracţia şi statutul profesiei didactice. Ele 
recunosc rolul profesorilor ca agenţi-cheie în dezvoltarea valorilor ce cuprind 
individul şi societatea. Profesorii trebuie să fie educaţi la standardele înalte, să 
se dezvolte continuu, să reflecteze asupra competenţelor lor şi să fie remune-
raţi adecvat. 

Acelaşi document enunţă şi competenţele-cheie aferente profesiei didac-
tice. Predarea şi educaţia trebuie văzute în sensul lor cel mai larg. Ele se adaugă 
nu numai aspectelor economice, dar şi celor culturale ale societăţii. 

Profesorii trebuie să poată să lucreze efectiv în trei arii care se suprapun: 
1. Să lucreze cu informaţia, tehnologia şi cunoaşterea – să poată să lucre-

ze cu o varietate de tipuri de cunoaştere. Profesorii, prin educaţia lor, 
trebuie să aibă acces la cunoaştere, să analizeze, să reflecteze, să vali-
deze şi să transmită cunoştinţele şi atunci când este necesar să facă uz 
de tehnologie. Măiestria lor pedagogică trebuie să le permită să men-
ţină şi să susţină libertatea intelectuală, inovaţia şi creativitatea, folo-
sirea TIC şi integrarea acestora în predare şi învăţare, prin îndrumarea 
şi sprijinirea elevilor în a găsi şi construi reţele de informare. Profesorii 
trebuie să cunoască foarte bine disciplina pe care o predau, abilităţile 
lor teoretice şi practice trebuie să le permită să înveţe din propria lor 
experienţă, dar să şi folosească o gamă largă de strategii de predare-în-
văţare concordante cu nevoile elevilor. 

2. Să lucreze cu elevi, colegi şi alţi parteneri în educaţie – munca profeso-
rilor se bazează pe valorile sociale şi pe instruirea fiecărui elev în parte. 
Ei trebuie să cunoască natura umană şi să aibă încredere în munca 
de echipă. Elevii trebuie trataţi ca indivizi separaţi şi ajutaţi să devină 
membri activi ai societăţii. 

3. Să lucreze cu şi în societate – la nivel local, regional, naţional, european 
şi, mai larg, global. Profesorii contribuie la pregătirea elevilor pentru 
rolul lor de cetăţeni ai Uniunii Europene şi îi ajută pe elevi să înţeleagă 
importanţa învăţării pe parcursul întregii vieţi. Ei trebuie să promove-
ze mobilitatea şi cooperarea în Europa şi să încurajeze respectul şi în-
ţelegerea interculturală, să cunoască contribuţia pe care educaţia o are 
în dezvoltarea coeziunii societăţilor şi să înţeleagă echilibrul dintre a 
respecta şi a fi conştient de diversitatea culturilor elevilor şi a identifica 
valori comune, să înţeleagă factorii care creează coeziunea şi exclude-
rea în societate şi să cunoască dimensiunile etice ale societăţii. Pro-
fesorii trebuie să lucreze eficient cu comunitatea locală, cu parteneri, 
acţionari, părinţi, instituţii, grupuri reprezentative [7].
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Munca profesorilor în toate aceste arii, trebuie să fie întărită de o pregătire 
profesională continuă, iar calificarea şi realizările lor trebuie înţelese prin pris-
ma Cadrului European al Calificărilor.

Deci, dezvoltarea competenţelor profesionale ar trebui văzută ca o pre-
gătire profesională continuă. Nu toţi profesorii care au o formare profesională 
iniţială, ar fi de aşteptat să posede toate competenţele necesare. Totuşi, provo-
carea pentru liderii în educaţie este de a asigura ca astfel de competenţe să fie 
prezente la nivel colectiv, instituţional. 
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Abstract: In the article are analyzed the societal challenges determined by the 
transformations at work, educational, relational, as well as the informational 
speed, complexity and risks. Information technologies, interdisciplinary approach 
create premises for the professionalization of teachers. The specific professiona-
lization activities will promote: theoretical and practical knowledge; specialized 
training; the development of the altruistic character, the development of a social 
status; observance of the deontological code; social inclusion and group solidarity. 
In this context, the development of the professional culture of teachers will create 
premises for the authentic education of young generation.

Prezentul societăţii cunoaşterii este incitatoare, provocatoare şi entuzias-
mată, deoarece cunoaşterea înseamnă co-naşterea la nivelul multidimensional 
a conştinţei. Cu alte cuvinte, într-un prezent caracterizat prin progresul tehno-
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logiei înalte, a informatizării şi globalizării, expectanţele faţă de formarea oa-
menilor cresc prin solicitări imprevizibile şi nebănuite în deceniile anterioare 
[Apud 3].

Civilizaţia noastră este o civilizaţie şi a imago-ului, care se îndepărteză 
treptat de cea a logos-ului. Imaginea, care „face mai mult decât o mie de cuvin-
te”, tronează azi în viaţa noastră, prin noile tehnologii informaţionale, media, 
iar ritmul accelerat al extinderii şi al inserţiei acestora în stilul de viaţă con-
temporan a favorizat, printre alte efecte pozitive sau negative, şi o diminuare a 
interesului pentru lectură şi studiul teoretic, al cuvântului scris, al discursului 
raţional. Cine susţine că şi-a menţinut acelaşi interes pentru ele ca în urmă cu 
20 de ani, este nevoit, cel puţin, să admită că măcar răgazul acordat lor s-a re-
strâns, vrând-nevrând [Apud 2].

Date fiind toate aceste transformări, este evident că procesul în sine al cu-
noaşterii, precum şi cel al dezvoltării gândirii abstracte, conceptuale, logice, 
indiferent în ce domeniu, la ce nivel sau în ce mediu educaţional ar fi, au de 
suferit, sunt mai anevoioase, mai lacunare, mai superficiale şi reprezintă o pro-
vocare majoră pentru orice cadru didactic. Un efect negativ al acestei superfici-
alizări în dobândirea culturii generale, a cunoaşterii şi a gândirii abstracte este 
că tinerii ajung în imposibilitatea de a se autocunoaşte autentic. Anesteziate de 
lumea virtuală tot mai expansivă, aptitudinile lor reflexive scad nu doar faţă de 
cunoştinţe teoretice, de concepte abstracte, dar şi faţă de propria introspecţie. 
Ei riscă să nu-şi poată defini identitatea nici la vârsta adultă, să nu-şi şlefuias-
că personalitatea, să nu-şi mai poată trasa un parcurs al vieţii cu sens, după 
un ideal călăuzitor şi cu mijloacele potrivite idealului. Cel mai îngrijorător este 
faptul că există riscul de autocondamnare la nefericire şi singurătate, aceas-
ta pentru că necunoaşterea de sine generează nesiguranţă, nelinişte şi eşecuri 
perpetue în raporturile cu ceilalţi, de la cei mai semnificativi la cei cu apariţie 
meteorică în viaţa lor [Apud 2].

Această turnură istorică dinspre logos spre imago se regăseşte mult mai 
pregnant în rândurile tinerilor şi ale copiilor. Este o primă mare dificultate pen-
tru profesori în a stabili un dialog fertil şi performant cu noile generaţii, deter-
minată de o cauză cognitivă majoră: datul informaţional, acel implicit teoretic 
minim, oferit în trecut de o cultură generală comună, acum prezintă lacune mai 
mari sau mai mici.

În zilele noastre, s-a extins mult fenomenul societăţii masificate, despre 
care avertizau, încă din secolul al XX-lea, filosofii Şcolii de la Frankfurt (Adorno, 
Horkheimer, Marcuse et al.). În contextul invaziei în viaţa noastră a culturii de 
masă uniformizante, indiferente şi simplificatoare, societatea de masă reflectă 
un anumit raport între indivizi şi ordinea socială. Acest raport se caracterizează 
prin: scăderea coeziunii şi a solidarităţii în relaţiile familiale şi în micile comu-
nităţi, estomparea lor până la dispariţie la nivel macrosocial, birocratizarea in-
stituţiilor şi diminuarea respectului pentru autoritate, anonimatul individului, 
alienarea lui şi atomizarea societăţii. În aceste condiţii, absenţa din societăţile 
masificate a unui scop măreţ unificator, a unor mari cauze comune, face ca 
implicarea în social, în civism, să scadă sau să dispară. Membrii societăţii nu se 
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mai simt cetăţeni, ci părţi ale unui conglomerat indistinct, întâmplător, cu in-
terdependenţe în loc de relaţionări umane valoroase, constructive. Adesea, este 
resimţită şi absenţa unui sens existenţial mai mare, a rostului vieţii înseşi într-o 
astfel de lume. Şi aceasta pentru că lumea postmodernă actuală poate părea 
fără norme, rece, schematică, fără repere valorice autentice, care să merite a fi 
asumate [Apud 1].

La fenomenul masificării societăţii din secolul trecut, se adaugă o masifica-
re a comunicării şi a trăirilor în virtual. Astfel, creşte riscul ca tinerii să se înstrăi-
neze de ei înşişi şi de viaţa reală, pierduţi în căutarea amăgitoare de a-şi împlini 
noi dorinţe sau plăceri. Ei confundă ceea ce-şi doresc cu ceea ce li se potriveşte, 
neglijând să caute în realitate ceea ce li se potriveşte, ceea ce le răspunde unor 
nevoi fundamentale, ceea ce i-ar împlini ca persoane şi le-ar aduce bucuria de 
a trăi. Astfel, o primă dificultate care apare, cu precădere, în rândurile tinerilor 
este că ei nu se mai simt animaţi de ceva magnific, universal, nu mai găsesc 
întotdeauna modele inspiratoare, personalităţi credibile, cauze ori credinţe cu 
care să rezoneze [Apud 1].

De aceea, profesorii, unor astfel de tineri, se confruntă adesea cu un imo-
bilism, cu o blazare şi chiar cu o suficienţă care nu caracterizau vârsta tânără în 
aceeaşi măsură, cu câteva decenii în urmă. Interacţiunea cu aceşti tineri tinde 
să devină tot mai sumară, superficială, grevată de dezinteres de ambele părţi; 
numai că la ea se adaugă, azi, un deficit al tinerilor de atenţie şi de concentrare, 
pe lângă nerăbdarea şi plictisul tradiţionale, cumva, la vârsta tinereţii.

Prin urmare, orice profesionist în domeniul socio-uman trebuie să posede, 
dezvoltare la nivel de competenţă, dacă nu sensibilitatea la probleme, provo-
cări şi oportunitate, deoarece aşa cum se ştie: „Trecutul, prezentul şi viitorul 
se află înlănţuite de o asemenea manieră încât cunoaşterea şi înţelegereaunui 
eveniment impun simultan luarea în consideraţie a celor trei dimensiuni tem-
porale [Apud 3].

Astfel, J. Canton afirma:„Vă puteţi influenţa viitorul, pentru aceasta veţi 
avea nevoie de: o viziune asupra viitorului şi o viziune clară a ţintei spre care vă 
îndreptaţi; o strategie socială pentru a ajunge în acest punct; instrumente care 
să convingă persoanele-cheie: colegi, familia să împărtăşească o viziune şi o 
strategie comună; punerea în aplicare efectivă [4, p. 22].

În acelaşi context autorul expune: „Fiecare trebuie să-şi schimbe gândirea 
faţă de viitor care este brăzdat de schimbări,provocări şi riscuri. Este un viitor 
extraordinar de dinamic, turbulent şi multidimensional, se apropie schimbări 
majore pe care autorul le numeşte -viitorul extrem. Cinci factori, consideră  
J. Canton, vor defini viitorul extrem: 1. Viteza. Ritmul schimbărilor va fi ame-
ninţător, acoperind o multitudine de domenii şi va atinge toate aspectele vieţii; 
2. Complexitatea. Un salt cantitativ înregistrat de forţe aparent fără legătură în-
tre ele vor avea efect direct asupra tuturor aspectelor până la siguranţe naţiona-
le şi personală; 3. Riscul, riscuri noi, riscuri mari, vor reconfigura fiecare aspect 
al vieţii; 4. Schimbarea. Transformări radicale la locul de muncă, în comunitate, 
nivelul relaţiilor vă vor constrânge să vă adaptaţi rapid la schimbările radicale; 
5. Neprevăzutul. Uneori pozitiv, alteori dificile de imaginat elementele-surpriză 
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vor deveni o trăsătură cotidiană, fiind deseori o provocare pentru sensibilitate 
şi logică [4, p. 18].

De aceea, este necesar ca specialiştii din domeniul educaţiei să conture-
ze viziuni legate de viitor, strategii şi metodologii de lucru pentru a realiza în 
concordanţă cu schimbările şi efectele aşteptate la nivelul individual. Aceste 
tendinţe ce acţionează în dinamica viitorului într-o societate a cunoaşterii, ofe-
rind, paradoxal, o faţetă fericită a progresului şi bunăstării sporite a individu-
lui concomitent cu o faţetă plină de ameninţări privind libertatea, identitatea, 
constituie o provocare majoră pentru psihologii chemaţi să elaboreze strategii 
performante de transformare a problemelor şi crizelor, cu care se confruntă şi 
se vor confrunta indivizii, în oportunităţi de aur [Apud 3, p. 71].

Profesorul Emil Păun face următoarele referiri cu privire la fenomenul 
profesionalizarea carierei didactic: „un proces de formare a unui ansamblu de 
capacităţi şi competenţe într-un domeniu dat pe baza asimilării unui sistem 
de cunoştinţe teoretice şi practice, proces controlat deductiv de un Model al 
profesiei respective”.

Astfel profesionalizarea realizată în condiţiile nonspecializării, în cadrul 
provocării determinată de interdisciplinaritate, devine un produs mai complex, 
dat fiind condiţiile de evaluare rapidă a societăţii, prin urmare formarea iniţială 
trebuie să lese loc posibilităţilor de reconversie profesională, in acest sens per-
soana are nevoie, pe lângă deprinderile şi competenţele specifice profesiunii 
didactice, şi de experienţele colaterale care să-i dea posibilitatea să facă cerinţe 
sociale tot mai largi [Apud 5, p. 5].

Prin urmare, politica educaţională aflată într-o rapidă evoluţie socială so-
licită: o deschidere la împrejurări, progresele cercetării, la munca în echipă cu 
colegii, managerii, administraţia, şi în acelaşi timp, cadrul didactic responsabil 
pentru domeniul profesional.

Marguerite Altet defineşte în lucrarea sa „Lesstyles d engeignement” Sti-
lul Profesionismului în jurul a 3 concepte de bază: A FI, care se referă la stilul 
personal; A ÎNRA ÎN RELAŢII – stilul relaţional; A PREDA, stilul didactic. Stilul 
didactic se construieşte din emergenţa celor trei componente. Ceea ce predă 
este influenţată de ce ştii şi cum transmiţi, cum intri în relaţii. 

Caracterizată drept o clasă de activităţi specifice, profesionalizarea este 
menită să reflecte: 

1. Cunoştinţe teoretice înalt specializate, de un nivel relevant şi o metodo-
logie practică, din această perspectivă solicitându-se iniţiativă şi creativitate; 
2. Formare specializată, de nivel universitar, cu dominanţă ştiinţifică, dar şi cu 
o componentă practică însemnată; 3. Caracter altruist adevărat nevoilor şi in-
tereselor unor ţinte clar identificate (adulţi, copii, grupuri, organizaţii); 4. Un 
statut social bine definit – recunoaşterea socială în domeniul respectiv; 5. Un 
sistem propriu de valori transmis prin formarea specializată şi respectarea co-
dului deontologic specific; 6. Integrarea practicii în profesiune cu cercetare şi 
formare; 7. Inserţie socială prin intermediul asociaţiilor şi organizaţiilor profe-
sionale – garanţia statutului social; 8. Solidaritatea de grup profesional – forma-
re comună, aderenţă la teorii şi metodologii comune [Apud 4, p. 6].
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Toate demersurile profesionalizării au ca scop formarea unei personali-
tăţi apte de a se adapta la cerinţele deosebite ale procesului pedagogic. În plan 
pedagogic, comportamentul educaţional este reflectarea externă a trăsăturilor 
interne ale personalităţii – Autoactualizarea sinelui şi dezvoltarea culturii pro-
fesionale. 

Dezvoltarea culturii profesionale autentice este dependentă, în mare mă-
sură de cadrul organizaţional: „Diamantul are valoare atunci când îl extragi, 
când îl vinzi, când îl pierzi, când îl găseşti, când împodobeşti o frunte la săr-
bătoare. Diamantul purtat zi de zi nu este decât o biată piatră” (Antoine de 
Saint-Exupery) [Apud 5, p. 8].

Din acest motiv, cariera didactică conferă perspective la unei perpetue 
transformări a persoanei, în raport cu cerinţele social-istorice şi individuale; o 
căutare permanentă şi descoperirea resurselor care generează satisfacţie pro-
fesională. Această dorinţă de evoluţie profesională este strâns legată de aptitu-
dinile şi competenţele profesionale/personale.

Prin urmare, cadru didactic şi-a câştigat un loc de frunte, mai ales în soci-
etatea contemporană, dat fiind rolul educaţiei pentru societate. Un bun profe-
sionist transformă o profesiune într-un apostolat, de aceea este important ca în 
alegerea profesiei să ţinem cont de compatibilitatea între aptitudinile /trăsătu-
rile personale şi cerinţele profesiunii pe care dorim s-o exercităm. Astfel, cadru 
didactic trebuie să fie şi un bun psiholog, pentru a şti să-i ajute pe tineri să se 
autocunoască. Fără autocunoaştere, procesul educaţiei nu este complet. El tre-
buie să vizeze nu doar maturizarea intelectuală, ci şi cea emoţională, pentru ca 
PERSOANA şlefuită de şcoală să aibă şansa la fericire, să aibă idealuri, să admi-
re, să asimileze valori, principii, să-şi manifeste aptitudinile şi visurile realizate.
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Abstract: Learning as a participatory process, as a lived experience, with the main 
purpose of understanding the correlation between knowledge, skills, attitudes and 
values and to ensure their transfer in behavior, in concrete life situations; the main 
capacity of teachers, supported by mastery of the relevant content and form of ex-
pected learning outcomes, becomes the design of learning experiences; imaginati-
on is the main characteristic of the „good teacher”; he masterfully designs scenarios 
of activities, creates events, „critical incidents” that are nothing but relevant lear-
ning paths that motivate and keep students focused in a natural way. The sum of 
the professional competencies of the pedagogue and their degree of development 
conditions the extent to which he can assume various professional roles; society 
can dictate others – the ideal pedagogue.

Lumea contemporană, viaţa de zi cu zi s-au complicat foarte mult, sunt 
accelerate şi sofisticate, reclamând, mai întâi, nu atât identificarea de soluţii, 
cât înţelegerea în profunzime a problemelor. Înţelegerea şi selectarea, prioriti-
zarea problemelor care pot deveni pretexte sau suporturi pentru experienţele 
de învăţare, tendinţe de interacţiune de calitate cu elevii constituie noile carac-
teristici ale unui pedagog care poate să inspire şi să motiveze. 

În procesul de abordare a provocărilor şi evoluţiilor contemporane, acţiu-
nile sociale ale omului, urmăresc nu numai depăşirea acestora, ci şi ameliora-
rea condiţiilor de trai şi de muncă. Existenţa sa şi speranţa de a trăi mai bine, 
influenţează dorinţa de abordare la nivel superior, a procesului educaţional, ca 
necesitate a gestionării eficiente, sub raport economic, tehnologic şi ecologic, 
a resurselor existente de bunuri şi servicii, solicitate de dinamismul pieţei, la 
nivel local, naţional şi internaţional. 

În contextul politicii educaţionale, realizate de UNESCO sub genericul 
„Educaţia pentru toţi”, au fost înaintate soluţii care în mod pregnant vizează: 
reorientarea educaţiei la nivelul unui factor autentic de dezvoltare a personali-
tăţii şi a societăţii şi formarea adecvată a profesorilor. 

Chiar şi după aceste propuneri, situaţia în Republica Moldova puţin ce s-a 
schimbat [5].

Noua Strategie de dezvoltare naţională „Moldova 2030” devine instrumen-
tul concret prin care Republica Moldova se angajează să implementeze Obiec-
tivele de Dezvoltare Durabilă aliniate la propriile priorităţi şi resurse.

Concretizarea viziunii Strategiei „Moldova 2030” [8] în zece priorităţi con-
crete, priorităţi în jurul cărora ar urma să fie construită strategia de intervenţie, 
demonstrează conexiunea cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) relevan-
te, analizează indicatorii esenţiali, fiind identificaţi drept principalii factori de-
terminanţi evidenţiind cele mai vulnerabile grupuri din societate. În acest con-
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text au fost estimate măsuri strategice care urmează a fi dezvoltate nemijlocit 
în procesul de design al Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2030” [8].

Analiza situaţiei din domeniul discutat a scos în evidenţă inadvertenţe şi de 
altă natură, impactul documentelor de planificare strategică fiind constrâns de 
calitatea generală a cadrului de politici, mediului instituţional, a proceselor 
administrative şi rutinelor birocratice în care erau integrate documentele de 
planificare strategică, precum:

– Strategiile de dezvoltare nu au reuşit să se integreze în nucleul procese-
lor administrative. 

– Rolul incert atribuit strategiilor naţionale de dezvoltare în cadrul gene-
ral de politici. 

– Deficitul generalizat de resurse umane în administraţia publică. Legat 
într-o anumită măsură de deficitul de resurse financiare etc. 

– Slăbiciunea generală a cadrului de monitorizare şi evaluare.
– Deprecierea relevanţei planificării strategice [8].
În special, ne-am orientat către prioritatea care evidenţiază oportunităţile 

egale pentru educaţie relevantă şi de calitate pe tot parcursul vieţii, indicând 
asupra factorului vădit constatat – capitalul uman, drept resursa de bază a unei 
ţări, pentru un trai decent.

În context, conform Forumului Economic Global, informaţia oferită clasifi-
că Republica Moldova acumulând un scor de doar 3,09 din 7 pentru indicatorul 
privind uşurinţa de a găsi angajaţi calificaţi, un scor de 1,9 din 7 pentru indica-
torul referitor la capacitatea de reţinere a persoanelor talentate în ţară şi un 
scor de 1,7 din 7 pentru indicatorul despre capacitatea de a atrage persoane 
talentate în ţară [5].

Realitatea confirmă informaţia privind gradul de pregătire a personalului 
didactic şi calitatea managementului şcolilor, cu mici excepţii, care au pierdut 
în mod constant locul în clasament, în acest proiect. 

Realitatea în procesul de evoluţie umană, a demonstrat că individul şi gru-
pul de apartenenţă, au depăşit întotdeauna prin nevoile şi aspiraţiile lor, posi-
bilităţile existente la un anumit moment. Acestea fiind limitate şi tot mai greu 
de obţinut, s-a impus suplinirea lor prin creativitate şi ingeniozitate, susţinute 
de progresul ştiinţific, tehnologic şi evoluţia societăţii umane. 

Cercetările efectuate în explicarea acestor bariere ne-au ghidat spre ideea 
de învăţare autentică – un model posibil al idealului pedagogic. Or, pentru ca o 
experienţă de învăţare să fie autentică, aceasta nu se poate rezuma doar la ac-
tivarea capacităţilor cognitive. Aşa cum fiinţa umană este complexă, la fel sunt 
şi procesele de învăţare. O experienţă de învăţare se apropie de autenticitate 
atunci când implică multidimensional individul, nu doar cognitiv, ci şi social, 
emoţional şi acţional. Aceeaşi explicaţie o avem şi pentru formarea continuă a 
cadrelor didactice / de conducere.

În concepţia lui Sorin Cristea, idealul pedagogic reprezintă finalitatea edu-
caţională de maximă generalitate, care angajează toate resursele formative ale 
societăţii existente la nivel instituţional şi noninstituţional, într-un cadru for-
mal, nonformal şi informal. Analiza idealului pedagogic presupune raportarea 
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la „un model” sau „un prototip”, determinat, în mod obiectiv, de tendinţele de 
evoluţie ascendentă a societăţii, proiectate şi realizate în plan cultural, politic, 
economic [2, p. 129].

Un asemenea prototip precizează „ţinta supremă sau modelul perfect că-
tre care tinde educaţia şi fiecare individ în dezvoltarea sa”. El nu reprezintă 
„suma idealurilor individuale, ci o esenţializare a lor”, care marchează „con-
ştiinţa pedagogică a societăţii”, care angajează, în ultima instanţă, dimensiu-
nea functional-structurală a acţiunii educaţionale într-o perspectivă pe termen 
lung [ibidem, pp. 318-322].

Cercetările realizate au fost axate pe funcţiile idealului pedagogic cla-
sificându-le de natură filosofică şi politică. Aceste decizii angajate la nivel de 
politică a educaţiei asigură orientarea normativă a acţiunilor sociale care au 
implicaţie directă la nivelul educaţiei, asumate în termeni de culturalizare, teh-
nicizare, democratizare, informatizare, inovare etc. [2, p. 454].

Valorile pedagogice reprezintă acele structuri axiologice angajate la nivelul 
finalităţilor (macrostructurale – microstructurale) şi al strategiilor (principii-
lor-metodelor) educaţiei, determinate în contextul raporturilor de determinare 
teleologică existente între sistemul social – sistemul de educaţie – sistemul de 
învăţământ – procesul de învăţământ [ibidem].

Valorile pedagogice angajate la nivelul strategiilor instruirii intervin în ca-
drul procesului de proiectare a activităţii didactice/educative în sensul activi-
zării, individualizării/diferenţierii, sistematizării, esenţializării, interacţiunii 
teorie-practică, interdependenţei între cunoaşterea intuitivă şi cunoaşterii lo-
gice, autoreglării etc.

Valorile pedagogice devin astfel operaţionale, dincolo de indivizibilitatea 
epistemică şi etică, a idealului şi a scopurilor educaţionale.

Valorile pedagogice reflectă o realitate potenţială, virtuală, ideală. Acţiunea 
lor. politică şi didactică, „înseamnă a delibera asupra traiectului de parcurs”. 
Aceasta presupune „a introduce în realitatea educaţională o serie de variabile 
noi care (auto)reglează acţiunea înspre finalităţile propuse” sub formă de ideal 
– scopuri – obiective pedagogice [3, pp. 73, 74].

Structura idealului pedagogic corespunde funcţiilor sale filosofice şi politi-
ce, care reflectă dimensiunea teleologică şi axiologică a unei finalităţi de maxi-
mă generalitate, angajată pe termen lung, la linia de intersecţie dintre cerinţele 
de formare-dezvoltare optimă ale societăţii şi ale personalităţii.

Dimensiunea socială a idealului pedagogic susţine înţelegerea mecanisme-
lor de proiectare pedagogică determinate la nivel macrostructural în funcţie de: 
tendinţa generală de dezvoltare a sistemului social global, pe termen mediu şi 
lung; fundamentele filosofice şi politice ale evoluţiei sistemului social global; 
valorile culturale şi economice implicate în diferite prospecte sociale; deschi-
derile instituţiilor sociale spre (auto)perfecţionare. 

Dimensiunea psihologică a idealului pedagogic susţine înţelegerea meca-
nismelor de proiectare pedagogică din perspectiva cerinţelor microstructura-
le. realizabile în funcţie de: modelul de personalitate de bază, care corespunde 
tendinţei generale de evoluţie a societăţii; tipul de învăţare socială, activat prin 
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cunoştinţe fundamentale, cu grad de aplicabilitate şi de adaptabilitate maximă; 
vectorul creativ al (auto)formării şi al (auto)dezvoltării individuale; substratul 
motivaţional al (auto)realizării umane în condiţii de securitate deschisă.

Proiectarea idealului educaţiei angajează realizarea unei sinteze pedagogi-
ce între cele două dimensiuni structurale, prezentate anterior. Această sinteză 
anticipează calitatea culturală, politică şi economică a societăţii, care solicită 
evoluţia corespunzătoare a factorului uman la nivelul unei activităţi de educaţie 
superioară, concepută în sens filosofic şi politic, pe termen lung. 

Învăţarea ca proces participativ, ca experienţă trăită, cu scopul principal 
de a înţelege corelaţia dintre cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori şi de 
a asigura transferul acestora în comportamente, în situaţii concrete de viaţă; 
principala capacitate a profesorilor, susţinută de stăpânirea conţinuturilor şi 
de formularea pertinentă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, devine designul 
experienţelor de învăţare; imaginaţia este principala caracteristică a „profeso-
rului bun”; acesta proiectează cu măiestrie scenarii ale unor activităţi, creează 
evenimente, „incidente critice” care nu sunt altceva decât parcursuri relevante 
de învăţare care îi motivează şi îi ţin atenţi pe elevi într-o manieră naturală. 

Însumarea competenţelor profesionale ale pedagogului şi gradul lor de 
dezvoltare condiţionează măsura în care acesta îşi poate asuma diverse roluri 
profesionale; societatea poate dicta şi altele – pedagogului ideal. Din această 
perspectivă, prezentăm cum au fost analizate şi prezentate schematic rolurile 
pedagogului modern de către Andre de Peretti [6].

Fig. 1. Rolurile pedagogului modern

Sinteza pedagogică dintre „idealul social” şi „idealul psihologic” menţine 
activitatea de formare/dezvoltare a personalităţii la nivelul de determinare te-
leologică şi axiologică propus iniţial. Forţa sa proiectivă pătrunde dincolo de 
factorii aleatorii sau perturbatori care pot denatura sau bloca, drumul de la 
idealul pedagogic abstract la acţiunile de anvergură psihosocială, declanşate la 
nivelul scopurilor pedagogice.

În consecinţă, sinteză pedagogică originală, dintre „idealul social” şi „ide-
alul psihologic” este exprimată în formule strategice, de maximă conciziune, 
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incluse, de regulă, în documente de politică a educaţiei (legi, directive, regula-
mente, instrucţiuni etc.). Aceste documente oficiale marchează „modelul deve-
nirii superioare” a personalităţii umane, valabil într-o anumită etapă istorică, 
întinsă dincolo de un deceniu sau chiar de graniţa mai multor decenii.

Delimitarea tipului de ideal pedagogic poate fi realizată din perspectivă is-
torică şi din perspectiva modelelor culturale afirmate la scară socială:

a) idealul pedagogic în epoca modernă: idealul personalităţii eficiente 
într-o anumită activitate de producţie (corespunde etapei societăţii 
industrializate timpurii); idealul personalităţii complexe, multilaterale 
(corespunde etapei societăţii industrializate avansate); idealul perso-
nalităţii creatoare (corespunde etapei societăţii postindustriale, infor-
matizate);

b) idealul pedagogic al umanismului clasic: personalitatea armonioasă 
(caracterizată prin asamblarea unor valori clasice: bine – adevăr – fru-
mos – sacru); 

c) idealul pedagogic al modernităţii: personalitatea civică (angajată soci-
al prin activarea unor valori politice, democratice: legalitate – liberate 
– egalitate – solidaritate); 

d) idealul pedagogic al postmodernitaţii: personalitatea deschisă, (adap-
tabilă la schimbări de tip inovator prin dobândirea unor noi valori: 
creativitate generală şi special – autonomie în activitate – responsabi-
litate socială şi individuală).

Elaborarea idealului pedagogic presupune valorificarea celor două sisteme 
de referinţă, definitorii în plan teleologic şi axiologic, la nivelul teoriei finalită-
ţilor educaţiei. Trăsăturile esenţiale ale idealului pedagogic vizează însuşirile 
funcţionale specifice tipului de finalitate macrostructurală, proiectat şi realizat 
la cel mai înalt nivel de generalitatea psihologică şi socială.

Din perspectiva primului sistem de referinţă – centrat asupra structurilor 
de ordin teleologic – idealul pedagogic reprezintă o sinteză între idealul social – 
care vizează tipul de societate proiectat pe termen lung – şi idealul psihologic – 
care vizează tipul de calitate superioară a personalităţii umane, corespunzător 
proiectului social elaborat pe termen lung.

Din perspectiva celui de-al doilea sistem de referinţă – centrat asupra re-
surselor de ordin axiologic – idealul pedagogic reprezintă un reper managerial, 
fundamental pentru (re)proiectarea, (re)organizarea, (re)implementarea acti-
vităţii de educaţie la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ. 

Modelul psihologic, care trebuie activat, în aceleaşi condiţii epistemologice 
şi etice, poate viza, în principiu, două tendinţe polare de organizare a persona-
lităţii, analizate şi conceptualizate de Mihai Golu [4, pp. 20-40].

Forţa idealului pedagogic străbate astfel nivelul de interacţiune teleologică 
şi axiologică dintre societate (închisă/deschisă) şi personalitate (închisă/des-
chisă). Sinteza sa psihosocială anticipează saltul de la personalitatea, proiecta-
tă în sistem închis, la personalitatea proiectată în sistem deschis, care poate fi 
analizat în termenii teoriei lui G.W. Allport [Apud 1, pp. 562-568].
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Un interes deosebit privind formarea continuă pe parcursul întregii vieţi 
(lifelong learning) trezeşte teoria lui Peter Senge „A cincea disciplină” [7], care 
în una din cercetările sale (1990) a analizat sistemele de gândire umană necesa-
re pentru transformarea „companiilor în organizaţii de învăţare”. 

În termeni ai domeniului de cercetare, actualmente am subînţelege învăţa-
rea pe parcursul întregii vieţi, fără întrerupere şi la locul de muncă. Multe dintre 
instituţiile de învăţământ din republică încearcă să aplice acest tip de învăţare 
prin: Schimbul de bune practici; workshop-uri, seminarii metodice etc. Evident 
că sunt nişte încercări încurajatoare de îmbunătăţire a calităţii învăţământului 
general. 

Relevanţa însă a celor cinci discipline, confirmă Peter Senge, reprezintă 
abordări ale teoriilor şi metodelor de dezvoltare a trei capacităţi de învăţare 
fundamentale: promovarea aspiraţiei/năzuinţei, dezvoltarea conversaţiei re-
flexive şi înţelegerea complexităţii. Disciplinele „de învăţare” sunt:

1. „stăpânirea personală/stăpânirea de sine” este disciplina care contri-
buie la aprofundarea continuă a viziunii noastre, concentrarea energi-
ei, dezvoltarea toleranţei/răbdării şi conceptualizarea în mod obiectiv 
a realităţii. 

2. „Modele mentale”, profund impregnate/îmbibate cu ipoteze şi gene-
ralizări care influenţează modul în care înţelegem lumea şi modul în 
care acţionăm.

3. „Viziune comună” semnifică o practică de a descoperi imagini comu-
ne ale viitorului, care promovează angajamentul autentic şi înscrie-
rea/încadrarea, mai degrabă decât respectarea normelor.

4. „Învăţarea în echipă”, începe cu „dialog”, constă în capacitatea mem-
brilor unei echipe de a suspenda ipotezele şi de a intra într-o veritabi-
lă/autentică „gândire împreună”(„în echipă”). 

5. „sisteme care gândesc/sisteme gânditoare”, a cincea disciplină inte-
grează celelalte patru.

Merită atenţie dizabilităţile de învăţare nominalizate de Peter Senge, adică 
obiceiurile sau mentalităţile dăunătoare, care creează „dizabilităţi de învăţare”:

1. Eu sunt poziţia mea;
2. Inamicul este acolo;
3. Iluzia de a prelua;
4. Fixarea pe evenimente;
5. Pilda broaştei care fierbe/pericolul abuzului;
6. Iluzia de învăţare din experienţă;
7. Mitul echipei de management.
Relevanţa teoriei „A cincea disciplină” de Peter Senge a fost apreciată încă 

în 1997, în revista Harvard Business Review fiind identificată ca una dintre căr-
ţile de management seminal din ultimii 75 de ani.

Concluzii. Dimensiunea teleologică şi axiologică a unei finalităţi de maxi-
mă generalitate, angajată pe termen lung, la linia de intersecţie dintre cerin-
ţele de formare-dezvoltare optimă ale societăţii şi ale personalităţii determină 
structura idealului pedagogic.
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Dată fiind opinia/concepţia în conformitate cu care viitorul este în mod 
definitiv incert, teoria pe care ar trebui să se bazeze dezvoltarea Republicii Mol-
dova este una simplă, în esenţă: fortificarea capacităţilor la nivelul fiecărui om, 
al comunităţii şi al societăţii, în ansamblu, de a se adapta la schimbările cu ca-
racter disruptiv şi de a valorifica oportunităţile pe care le oferă viaţa pentru a 
atinge o calitate adecvată provocărilor societale în învăţământul general şi re-
spectiv, un nivel mai înalt de trai. 

În cadrul aceleiaşi teorii, o ţară care are resurse limitate, poate să atingă 
un nivel de dezvoltare superior doar asigurând şanse egale pentru toţi, inclusiv 
şanse egale de utilizare în toate domeniile vieţii sociale, prioritate oferind in-
struirii şi educaţiei, la toate nivelele.

Înţelegerea şi selectarea, prioritizarea problemelor care pot deveni pretex-
te sau suporturi pentru experienţele de învăţare, tendinţe de interacţiune de 
calitate cu cadrele didactice/formabilii/elevii, constituie noile caracteristici ale 
unui pedagog care poate să inspire şi să motiveze.

În consecinţă, omul şi mediului social, sunt în permanentă şi continuă 
evoluţie şi interacţiune, putând fi acceptată şi drept competiţie de control şi 
presiune a unuia faţă de celălalt. Formarea profesională continuă a resurselor 
umane este singura posibilitate de perpetuare a umanităţii, pentru a face faţă 
provocărilor şi evoluţiilor societale, uneori dure şi greu de controlat. 
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DOMENII DE COMPETENŢE 
ALE CADRULUI DIDACTIC
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Résumé: L’article présente les domaines de compétences de l’enseignant, en iden-
tifiant les besoins de formation professionnelle continue. En analysant la littéra-
ture spécialisée, nous avons identifié les principes qui sous-tendent la formation 
/ le développement des domaines de compétences de l’enseignant. La formation 
professionnelle continue de l’enseignant est basée sur des normes de compétence 
professionnelle des enseignants, qui précisent les critères, les indicateurs qu’un en-
seignant doit atteindre, mais aussi les descripteurs des activités exercées.

Analiza cercetărilor la nivel internaţional demonstrează importanţa com-
petenţelor pentru formarea şi dezvoltarea profesională, mai ales, într-o socie-
tate unde are loc trecerea de la un model industrial de producere la o economie 
mondială a cunoştinţelor interconectată şi dominată de tehnologii informaţi-
onale [2, p. 6]. Pentru dezvoltare profesionala este nevoie de explorarea unor 
oportunităţi asociate în general unor contexte nonformale şi informale de învă-
ţare, fără asistare, prin autoinstruire sau schimburi de experienţă, prin activităţi 
de cercetare, prin participare la acţiuni ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice 
etc. În acest caz, pentru validarea şi recunoaşterea oficială a achiziţiilor este ne-
cesară evaluarea rezultatelor învăţării de către organisme şi structuri abilitate, 
de regulă din instituţiile care organizează programe de învăţare formală. Re-
zultatele învăţării reprezintă setul de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe 
generale, profesionale şi personale pe care cadrul didactic le-a dobândit şi este 
capabil să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare. Centrarea pe 
rezultatele învăţării presupune că acestea sunt reperul principal în funcţie de 
care achiziţiile se validează şi se recunosc oficial, indiferent de natura contexte-
lor în care s-a produs învăţarea.

În contextul formării profesionale ale cadrelor didactice este necesar să 
se menţioneze importanţa promovării unor standarde profesionale specifice. 
Aceste standarde se bazează pe o serie de principii care trebuie să transpară din 
orice curriculum de formare a cadrelor didactice [4]. În literatura de specialitate 
sunt prezente diferite tipuri de principii: principii de organizare şi desfăşurare 
a activităţii de formare profesională continuă, principii de învăţare, principii 
pentru pregătirea profesorilor, principii acţionale specifice activităţii de forma-
re profesională. O primă categorie de principii sunt principiile de organizare şi 
desfăşurare a unei formări profesionale continue relevante: principiul descen-
tralizării şi flexibilizării procesului de formare profesională continuă; principiul 
calităţii; principiul compatibilizării;principiul selecţiei şi al ierarhizării cultu-
rale; principiul funcţionalităţii, coerenţei, egalizării şanselor prin educaţie şi al 
parcursului individualizat, principiul axării pe nevoile cadrelor didactice. 
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Printre principiile acţionale, menţionăm următoarele: continuitatea între 
formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice; corelarea unui plan 
de formare profesională continuă cu referenţialul competenţelor profesionale; 
plasarea formării profesionale continue a cadrelor didactice în centrul politici-
lor educaţionale existente; clarificarea priorităţilor ofertei de formare; adapta-
rea ofertei de formare la nevoile de formare ale cadrelor didactice; completarea 
şi consolidarea rezervei de formatori; dezvoltarea resurselor de învăţare la dis-
tanţă; evaluarea eficienţei formării profesionale continue; prezenţa unui dialog 
dintre administraţia centrală şi instituţiile de formare profesională continuă 
etc. [1, pp. 17-22].

Un rol important reprezintă principiile pentru pregătirea profesională a 
cadrelor didactice: cadrul didactic este un bun cunoscător al domeniului şi al 
didacticii disciplinei pe care o predă; cadrul didactic cunoaşte elevul şi îl asistă 
în propria dezvoltare; cadrul didactic este membru activ al comunităţii; cadrul 
didactic este promotor al unui sistem de valori în concordanţă cu idealul edu-
caţional. Fiecare principiu are enumerate mai multe criterii care trebuie înde-
plinite de cadrele didactice în activitatea profesională [4, pp. 169-172]:

Principiul I. Cadrul didactic este un bun cunoscător al domeniului şi al di-
dacticii disciplinei pe care o predă. Cadrul didactic are o atitudine reflexivă

1. Cadrul didactic posedă cunoştinţele şi metodologia specialităţii pre-
date.

2. Cadrul didactic are o înţelegere profundă a disciplinei pe care o predă, 
a organizării logice şi a evoluţiei acesteia, a legăturii cu alte discipline 
şi cu mediul înconjurător.

3. Cadrul didactic are capacitatea de a prelucra, structura şi de a face 
accesibile cunoştinţele transmise, de a forma abilităţi specifice do-
meniului ţinând seama de particularităţile de vârstă individuală şi de 
grup ale elevilor.

4. Cadrul didactic valorifică potenţialul educativ al disciplinei, stimulând 
participarea activă şi implicarea afectivă a elevului în procesul învăţării.

5. Cadrul didactic proiectează şi aplică strategii didactice eficace şi atrac-
tive în raport cu scopul şi conţinuturile propuse.

6. Cadrul didactic concepe şi utilizează multiple forme şi tipuri de evalu-
are a rezultatelor elevilor, punând accent pe evaluarea formativă şi pe 
autoevaluare.

În procesul de organizare a situaţiilor de predare–învăţare–evaluare, ca-
drul didactic colaborează permanent cu ceilalţi colegi, favorizând şi valorizând 
activitatea în echipă.

Principiul II. Cadrul didactic cunoaşte elevul şi îl asistă în propria dezvoltare.
1. Cadrul didactic utilizează surse eficiente de cunoaştere a personalită-

ţii elevului, precum şi a influenţelor mediului şcolar, familial şi social 
asupra dezvoltării sale. 

2. Cadrul didactic îşi fundamentează proiectarea/reproiectarea activită-
ţii în baza rezultatelor obţinute prin demersul cunoaşterii elevilor.
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3. Cadrul didactic selectează şi face accesibile cunoştinţele specifice dis-
ciplinei predate în funcţie de capacităţile de învăţare, nevoile şi aspi-
raţiile/interesele elevilor.

4. Cadrul didactic dezvoltă capacitatea elevilor de a fi autonomi, de a de-
veni subiecţii propriei dezvoltări prin: implicare în propria formare, 
sprijinire în utilizarea unor surse şi mijloace diverse de informare, cre-
area abilităţilor de a lua decizii, responsabilizare şi motivare, dezvolta-
rea capacităţii de a rezolva probleme, încurajarea spiritului de iniţiati-
vă şi a creativităţii, facilitarea colaborării şi comunicării între elevi.

5. Cadrul didactic organizează activităţi individualizate prin care elevul 
devine conştient de potenţialul, aspiraţiile, interesele şi nevoile sale.

6. Cadrul didactic manifestă disponibilitate în a recunoaşte şi a pune în 
valoare aspectele pozitive ale eforturilor şi rezultatele elevilor, îi spriji-
nă în eforturile lor şi le inspiră încredere în forţele proprii.

Principiul III. Cadrul didactic este membru activ al comunităţii.
1. Cadrul didactic colaborează cu membrii comunităţii şcolare (la nivel 

de catedră, Consiliul profesoral, Consiliul de Administraţie, personalul 
didactic auxiliar şi administrativ etc.).

2. Cadrul didactic identifică şi utilizează modalităţile eficiente de impli-
care a familiei în viaţa şcolii şi în dezvoltarea elevului.

3. Cadrul didactic cunoaşte resursele umane şi materiale ale comunităţii 
şi le valorifică în beneficiul şcolii.

4. Cadrul didactic implică factori de decizie (APL) şi de influenţă (Biseri-
ca, Poliţia, cadrele medicale, mass-media etc.) în procesul educaţional.

5. Cadrul didactic implică elevii în acţiuni în folosul comunităţii (protec-
ţia mediului, activităţi umanitare, culturale, sportive etc.).

6. Cadrul didactic se implică în rezolvarea problemelor comunităţii pro-
movând valori morale şi civice.

Principiul IV. Cadrul didactic are o atitudine reflexivă.
1. Cadrul didactic este conştient că activitatea didactică înseamnă şi 

perfecţionarea continuă, învăţare pe tot parcursul vieţii. Astfel, pro-
fesorul este preocupat permanent de identificarea acelor aspecte ale 
activităţii sale care necesită ameliorări. În consecinţă, profesorul este 
interesat să se perfecţioneze continuu, să înveţe din experienţa altor 
colegi, persoane etc. din domeniu, identifică mijloace de reproiectare 
şi optimizare a activităţii personale şi profesionale.

2. Cadrul didactic reflexiv îşi îmbunătăţeşte continuu competenţele per-
sonale.

Principiul V. Cadrul didactic este promotor al unui sistem de valori în con-
cordanţă cu idealul educaţional.

1. Cadrul didactic recunoaşte, utilizează şi promovează valori social-u-
mane, moral civice, cognitive, culturale şi spirituale.
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2. Cadrul didactic oferă şanse egale pentru integrarea şcolară şi socială a 
tuturor elevilor.

3.  Cadrul didactic dezvoltă comunicarea, cooperarea şi competiţia în ca-
drul grupului de elevi în baza încrederii reciproce, respectului reciproc 
şi al gândirii pozitive.

4. În elaborarea şi realizarea demersului educaţional cadrul didactic ad-
optă idei şi atitudini democratice.

5. Cadrul didactic contribuie la educaţia pentru o viaţă de calitate a indi-
vidului şi a colectivităţii.

6. În activitatea cu elevii, cadrul didactic probează calităţi umane, profe-
sionale şi etice [4, pp. 169-172].

În cadrul formării profesionale continue, un rol esenţial are profesionaliza-
rea carierei didactice, care se axează pe un set de competenţe necesare cadrului 
didactic în procesul educaţional. Activitatea cadrului didactic este influenţată 
şi de interacţiunea cu elevii şi de colaborarea cu ceilalţi colegi, de conversaţiile 
cu părinţii etc. În acest sens, menţionăm că profesionalizarea carierei didac-
tice vizează mai multe domenii de competenţă, care influenţează progresul şi 
rezultatele elevilor, îmbunătăţirea permanentă a strategiilor didactice în acti-
vitatea profesională: relaţia cu elevii, activitatea de predare–învăţare, manage-
mentul clasei, proiectare şi planificare, evaluare–monitorizare, cunoştinţe de 
specialitate la disciplina predată, comunicare/ cooperare cu membrii comuni-
tăţii educaţionale, parteneriate cu comunitatea locală.

La nivelul procesului educaţional, cadrul didactic cunoaşte conţinutul 
disciplinelor predate şi documentelor şcolare aferente; proiectează, conduce 
şi evaluează procesul didactic; ameliorează şi inovează procesul didactic; va-
lorifică experienţele de învăţare ale elevilor, dobândite în alte contexte; utili-
zează noile tehnologii informaţionale şi de comunicare în procesul didactic. 
De asemenea, cadrul didactic analizează impactul feedbackului pe care îl oferă 
elevilor şi ghidează elevii pentru a-şi îmbunătăţi performanţa şcolară. Un as-
pect important în activitatea de predare – învăţare îl constituie experienţa de 
învăţare oferită elevilor într-un mod pozitiv şi constructiv [3].

La nivelul managementului clasei de elevi, cadrul didactic organizează şi 
asigură conducerea socială a grupului şcolar; asigură un climat socio-afectiv 
securizant, bazat pe încredere şi cooperare; gestionează situaţiile de criză edu-
caţională etc. Managementul clasei de elevi vizează motivarea elevilor pentru 
a obţine rezultate la cele mai înalte standarde de eficienţă a învăţării, promo-
varea unui comportament pozitiv în clasă, organizarea unui mediu de învăţare 
plăcut, motivant pentru elevi, promovarea colaborării în echipă şi a învăţării 
prin cooperare.

Competenţa de proiectare şi planificare a cadrului didactic demonstrează 
cunoaşterea finalităţilor educaţionale/competenţelor profesionale, obiective-
lor de învăţare, schimbările propuse în curriculumul şcolar, stabilirea priorită-
ţilor, elaborarea proiectelor didactice pentru disciplina predată de lungă durată 
şi pe unitate de învăţare, elaborarea materialelor didactice pentru disciplina 
predată etc.
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Cunoştinţele de specialitate la disciplina predată vizează proiectarea, pla-
nificarea şi implementarea curriculumului disciplinar, evoluţiile recente în 
domeniul disciplinei predate, a pedagogiei şi psihologiei, consultarea materia-
lelor de specialitate, rolul disciplinei predate în activităţile de învăţare interdis-
ciplinare şi transdisciplinare, cercetarea în domeniul predat etc.

Evaluarea şi monitorizarea în cadrul procesului educaţional reprezintă 
cunoaşterea criteriilor de evaluare specifice disciplinei predate, selectarea in-
strumentelor de evaluare adecvate pentru a verifica competenţele elevilor, a 
interpreta rezultatele elevilor, a oferi un feedback privind propria performanţă 
didactică etc.

Consilierea şcolară cunoaşte individualitatea elevilor şi asistă în propria 
dezvoltare; identifică nevoile şi dificultăţile de învăţare; colaborează cu familia 
şi cu alţi factori educativi.

Comunicarea cu membrii comunităţii educaţionale din şcoală vizează ac-
tivitatea cadrului didactic în cadrul unor echipe, consultarea colegilor pentru 
dezvoltarea cunoştinţelor acestora în domeniul profesional şi personal, schim-
bul de experienţă profesională, acceptarea consultaţiilor şi a feedbackului pe 
care le obţine profesorul, colaborarea cu profesorii care predau aceeaşi disci-
plină etc.

Parteneriate cu comunitatea locală vizează comunicarea eficientă cu pă-
rinţii sau alte persoane, stabilirea aspectului relaţional cu membrii comunităţii 
locale, participarea actorilor din comunitatea locală la diferite activităţi şcolare, 
implicarea comunităţii locale în viaţa şcolii etc. [3].

Analizând cercetările ştiinţifice din domeniu, am identificat domeniile de 
competenţe ale cadrului didactic în baza unui chestionar privind identificarea 
nevoilor de profesionalizare a carierei didactice, aplicat la 192 de cadre didac-
tice şi de conducere, în perioada 04 mai – 25 mai 2020, Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei. Scopul chestionarului vizează diagnosticarea nivelului de profesio-
nalizare a cadrelor didactice în învăţământul general, identificarea şi dezvol-
tarea competenţelor necesare cadrelor didactice. Itemii formulaţi în chestio-
nar vizează domeniile de activitate ale cadrului didactic în baza competenţelor 
profesionale deţinute de acesta. De asemenea, prin aplicarea acestui chestionar 
ne propunem să îmbunătăţim calitatea şi cadrul metodologic ale sistemului de 
formare profesională continuă.

Fiecare domeniu de competenţe-cheie conţine un număr de indicatori de 
performanţă sub formă de întrebări necesar de atins în cazul unei bune activi-
tăţi profesionale. Indicatorii de calitate propuşi evaluează măsura în care ca-
drele didactice şi directorii de şcoală satisfac cerinţele şcolii. Domeniile-cheie 
pot fi evaluate în funcţie de cele cinci niveluri de performanţă care sunt parte 
integrantă a fiecărui indicator de calitate.

Cele cinci niveluri ne permite să prezentăm aprecieri de natură calitativă, 
ca de exemplu: cadrul didactic X satisface sau excelează în raport cu standarde-
le de competenţă profesională sau cadrul didactic Y are puncte slabe majore în 
domenii specifice de competenţă. 

Cele cinci niveluri au următoarele semnificaţii:
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• Nivelul 5 excelent – excelent.
• Nivelul 4 foarte bine – puncte tari.
• Nivelul 3 bine – puncte tari cu aspecte care ar putea fi îmbunătăţite.
• Nivelul 2 slab – puncte slabe semnificative.
• Nivelul 1 nesatisfăcător – puncte slabe majore.
De asemenea, o altă modalitate de a identifica nevoile de profesionalizare 

a cadrelor didactice, reprezintă interviul cu participanţii la stagiile de formare 
profesională continuă. Interviul/interviurile organizate oferă posibilitatea să 
analizăm performanţa cadrului didactic şi să stabilim un plan prin care nevoile 
de formare ale cadrelor didactice sunt identificate şi prioritizate în corelare cu 
dezvoltarea profesională şi personală. Interviurile reprezintă o modalitate foar-
te eficientă de colectare a unei informaţii autentice din punct de vedere can-
titativ şi calitativ. Prin corectarea formulării întrebărilor avem posibilitatea să 
adunăm rapid informaţii, observând mesajele verbale şi nonverbale (mimica, 
gesturi etc.). Interviurile pot fi foarte flexibile, deoarece sunt adaptate nevoilor 
subiecţilor participanţi impuse de o situaţie anume, pot apărea informaţii care 
nu au fost planificate anterior elaborării întrebărilor pentru interviu. Informa-
ţiile obţinute în baza interviului sunt rapide, mai precise şi complete, decât în 
cazul unui chestionar. În cadrul pregătirii unui interviu este bine să discutăm 
asupra întrebărilor elaborate şi a domeniilor de nevoi pentru dezvoltarea profe-
sională şi personală. Este bine ca un profesor care participă la interviu, anterior 
să-şi realizeze o autoevaluare a domeniilor de competenţă profesională, astfel 
în cadrul interviului profesorul are posibilitatea să reflecteze asupra propriilor 
abilităţi, capacităţi, aptitudini, să identifice şi alte nevoi lipsă pentru a le dezvol-
ta, să identifice domeniile de dezvoltare profesională şi să ierarhizeze nevoile 
de dezvoltare profesională pentru instituţia în care activează, în baza priorităţi-
lor pe care le-a identificat în cadrul autoevaluării sale [3]. 

Realizarea unui interviu are la bază mai multe etape: pregătirea interviului, 
începutul interviului, desfăşurarea interviului, finalul interviului. Etapa Pre-
gătirea interviului constă în elaborarea mai multor întrebări, pentru a pregăti 
cadrul didactic să participe la interviu. Listă de întrebări pentru pregătirea in-
terviului cu cadrele didactice:

A. Pregătirea interviului vizează unele întrebări care predispun participan-
tul pentru interviu. Enumerăm câteva dintre întrebările propuse:

 Aţi planificat vreodată vreun interviu?
 În viziunea dvs., care ar fi durata unui interviu?
 Doriţi ca un interviu să fie interactiv (incluzând discuţii)?
 Alocaţi suficient timp şi structuraţi interviul în aşa fel încât participan-

tul să poată adresa întrebări? 
 Aţi identificat domeniile de formare despre care doriţi să discutaţi?
 Aveţi instrumentele necesare pentru a înregistra rezultatele interviului?
 Puteţi să preconizaţi ce ar putea avea loc/se va întâmpla după interviu?

B. Începutul interviului
Această etapă pregăteşte atmosfera emoţională a cadrului didactic, parti-

cipant la interviu. La această etapă se discută despre scopul şi structura inter-
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viului. Pot fi utilizate următoarele întrebări: Când aţi completat chestionarul? 
Cât timp a durat completarea chestionarului? Aţi completat uşor sau aţi avut 
dificultăţi? Ce fel de abordare aţi folosit, aţi răspuns rapid sau au existat unele 
întrebări la care a trebuit să vă gândiţi mai mult timp? Aţi apelat la altă persoa-
nă pentru a completa chestionarul sau v-aţi descurcat singur? etc. 

C. Desfăşurarea interviului
Interviul trebuie să continue cu parcurgerea chestionarului, pentru a se 

discuta despre nevoile de formare ale cadrului didactic. În continuare are loc 
prima cunoaştere cu chestionarul, prelucrarea domeniilor selectate care au in-
dicat o posibilă nevoie de formare. 

D. Finalul interviului
Este important la finalul interviului să accentuăm punctele-cheie, reluân-

du-le şi eliminând orice neînţelegere pentru a putea desfăşura activitatea mai 
departe. Formularea ultimelor întrebări, care, de obicei, vizează întrebări de cla-
rificare, sugestii, direcţii de viitor, astfel accentuând dezvoltarea instituţională şi 
profesională a instituţiei unde activează profesorul participant la interviu.

De asemenea, pentru evaluarea domeniilor de competenţe am elaborat 
Tabelul 1, unde sunt sintetizate datele despre autoevaluarea cadrului didactic 
pentru un an de zile, repartizat în perioade (perioadele pot fi schimbate în de-
pendenţă de nevoile identificate).

Autoevaluarea priorităţilor cadrelor didactice (Tabelul 1) este proiectată 
pentru a ajuta la colectarea nevoilor de formare prioritare. În fiecare câmp, ca-
drul didactic trebuie să-şi scrie iniţialele, dacă consideră că are nevoie de for-
mare într-un anumit domeniu/subdomeniu. Intervievatorul are responsabili-
tatea de a completa coloana totalurile, care va fi folosită pentru a afla numărul 
total de cadre didactice care au nevoie de formare în acel domeniu. Un astfel 
de tabel poate fi folosit ca parte a chestionarului, cu condiţia de a completa 
numai câmpurile unde cadrul didactic are nevoie de perfecţionare imediat, în 
următoarele trei luni [3].

Tabelul 1. Autoevaluarea priorităţilor cadrelor didactice
Domeniile 

precizate în chestionar imediat 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni Total

A. Relaţia cu elevii
B. Activitatea de predare–învăţare
C. Managementul clasei
D. Proiectare, planificare
E. Cunoştinţe de specialitate
F. Evaluare şi monitorizare

Ca urmare a analizei domeniilor de competenţe ale cadrului didactic, con-
cluzionăm că: 

− competenţa profesională a cadrului didactic vizează descrierea sau 
elaborarea identităţii profesionale a cadrului didactic, astfel încât să se 
contureze cunoştinţe şi competenţe structurate într-un model profe-
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sional (standarde profesionale), care poate fi implementat, prin diver-
se formări profesionale repartizate în activităţi teoretice şi practice; 

− modelul profesiei didactice, axat pe domeniile de competenţe ale ca-
drului didactic, contribuie la profesionalizarea carierei didactice prin 
activităţi profesionale şi sociale; 

− domeniile de competenţe ale cadrelor didactice reprezintă două tipuri 
de competenţe: competenţe standardizabile (măsurabile, observabile), 
incluse în diverse documente normative şi de politică educaţională şi 
competenţe nestandardizabile (cu un coeficient mare de subiectivita-
te), care contribuie la formarea profesională a cadrului didactic prin 
diverse stagii, seminare, discuţii etc. În prima categorie pot fi incluse 
competenţele din domeniul pedagogiei, psihologiei, a conţinuturilor 
şi a documentelor de politică educaţională şi normative, competen-
ţe privind accesibilizarea informaţiei, proiectarea activităţii didactice 
ş.a., toate acestea conturând domeniul cognitiv; iar în a doua categorie 
includem capacitatea de a empatiza cu elevul şi cu clasa de elevi, stilul 
cognitiv interpersonal, creativitatea, comunicativitatea, ceea ce repre-
zintă domeniul interpersonal şi intrapersonal.
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Abstract: The 21st century competences focus on higher-order thinking, problem 
solving, effective communication, self-directed and collaborative learning – requ-
ired by a global, digital society. They can be clustered as ways of thinking, ways of 
working, tools for working, and living in the world [1, p.14]. Living in the world 
(personal area), ways of working (social area) and ways of thinking (learning to 
learn) are all linked to the fourth area (tools for working: information and ICT 
literacy, as parts of digital competence). Furthermore, development of key compe-
tence learning to learn should not be considered separately from the digital com-
petence. 
The aim of European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key 
Competence used as reference in the article is to establish a shared understanding, 
and a common language on the „Personal, Social and Learning to Learn” com-
petences and is utilized to guide some of transversal skills development through 
school curriculum in secondary education. 
The key competence learning to learn requires integration in the study of all sc-
hool subjects as a transversal key competence and transdisciplinary dimension; 
currently it is not intentionally and programmed integrated, the focus being on 
developing skills specific to the subject studied in the school curriculum.

Economiile moderne, bazate pe cunoaştere, impun ca oamenii să aibă 
competenţe mai relevante şi la un nivel mai ridicat. Previziunile Centrului Eu-
ropean pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional Tehnic arată că va creş-
te ponderea locurilor de muncă din UE care necesită calificări de nivel terţiar de 
la 29% în 2010 la 34% în 2020, în timp ce ponderea locurilor de muncă pentru 
care este necesar un nivel redus de calificare va scădea de la 23% la 18% în ace-
laşi interval de timp . Competenţele transversale, precum capacitatea de a gân-
di critic, de a lua iniţiativa, de a rezolva probleme şi de a colabora, vor pregăti 
indivizii pentru carierele profesionale din prezent, care sunt din ce în ce mai 
variate şi mai imprevizibile [5].

În aceste condiţii, definirea setului de competenţe-cheie necesare pentru 
realizarea personală, sănătate, angajabilitate şi incluziunea socială s-a con-
turat nu numai prin evoluţii sociale şi economice, ci şi prin diverse iniţiative 
în Europa în ultimul deceniu. O atenţie specială a fost acordată îmbunătăţirii 
competenţelor de bază, investiţiilor în dezvoltarea competenţelor lingvistice, 
îmbunătăţirea competenţelor digitale şi antreprenoriale, relevanţa valorilor co-
mune în funcţionarea societăţilor contemporane şi motivarea mai multor tineri 
să se angajeze în domenii legate de ştiinţă. Aceste evoluţii ar trebui reflectate în 
cadrul de referinţă al politicilor educaţionale [8]. 

Cadrul european de cooperare în domeniul educaţiei şi formării al Comi-
siei Uniunii Europene (engl. ET 2020) [5] a stabilit patru obiective comune în 
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domeniul educaţiei şi formării spre realizare la nivel european până în 2020, 
printre care se regăseşte îmbunătăţirea învăţării, iar unul din obiective de re-
ferinţă fiind ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoştinţe de 
citire, matematică şi ştiinţe ar trebui să fie sub 15%.

Alături de competetenţele de bază, competenţele secolului XXI se concen-
trează pe gândirea de ordin superior, rezolvarea problemelor, comunicarea efi-
cientă, învăţarea autodirijată şi colaborarea. Ele pot fi grupate ca moduri de 
gândire, moduri de lucru, instrumente de lucru şi de a trăi în lume [1]. A con-
veţui (zona personală), modurile de lucru (aria socială) şi modurile de a gândi 
(a învăţa să înveţi) sunt toate legate de a patra zonă (instrumente pentru lucru: 
informaţii şi alfabetizare TIC, ca părţi ale competenţei digitale).

Unul din rapoartele OCDE [9] privind profesia de pedagog a remarcat că 
profesorii trebuie să ajute elevii să dobândească nu numai „abilităţile care sunt 
cele mai uşor de învăţat şi mai uşor de testat”, dar mai important, moduri de 
gândire (creativitate, gândire critică, rezolvare de probleme, luarea deciziilor şi 
învăţare); moduri de lucru (comunicare şi colaborare); unelte de lucru (inclu-
siv tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor); şi abilităţile legate de cetăţenie, 
viaţă şi carieră şi responsabilitatea personală şi socială pentru succesul în de-
mocraţiile moderne” [9].

Taxonomia competenţelor-cheie prezentă în art. 11 (2) al Codului Educaţi-
ei [4] plasează competenţa de a învăţa să înveţi printre cele 9 competenţe-cheie 
ca finalitate a educaţiei. Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional, de ase-
menea, dar acestea nu se regăsesc ulterior transpuse în documente de politici 
curriculare pentru aplicare la clasă, rămânând o dimensiune transdisciplinară 
fără instrumente de aplicare intenţionată, rămânând o introducere la Curricu-
lum Naţional pe discipline de studiu.

România are stabilite în proiectul documentului de politici educaţionale 
[9] referitor la proiectarea Curriculumui Naţional accepţia competenţelor cheie 
şi a competenţei de a învăţa să înveţi integrată cu cea de dezvoltare personală şi 
socială, la fel precum se regăseşte în politicile şi recomandările europene.

Competenţa de dezvoltare personală, socială şi de a învăţa să înveţi – pre-
supune reflectarea asupra propriei persoane, gestionarea eficientă a timpului 
şi a informaţiei, activitatea constructivă cu ceilalţi într-o manieră, rezilienţă 
şi managementul propriei învăţări şi cariere. Totodată, se referă la: a face faţă 
incertitudinilor şi complexităţii, a învăţa să înveţi, a susţine propria bunăstare 
fizică şi emoţională, a-şi menţine sănătatea fizică şi mentală, a empatiza şi a 
gestiona conflicte într-un context incluziv şi stimulativ [9].

Profilul absolventului include finalităţile şi nivelul competenţelor–cheie 
(elementar, funcţional, dezvoltat) de atins pentru fiecare nivel de învăţământ. 
Anexa 1 din acelaşi document cuprinde descrierea competenţelor-cheie a fi 
atinse, respectiv pe nivelul elementar – la finalul clasei a IV-a, nivelul funcţional 
– la finalul clasei a X-a, nivelul dezvoltat – la finalul clasei a XII-a. 

Acest proiect concretizează profilul absolventului din perspectiva compe-
tenţelor-cheie şi finalităţilor educaţiei, confirmând centralizarea acestora în 
sistemul de educaţie. 
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Aplicând principiul interdependenţei disciplinelor/ materiilor şcolare la 
nivel de intradisciplinaritate, interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate/multi-
disciplinaritate, transdisciplinaritate în dezvoltarea Planului – cadru de învă-
ţământ [2] şi aplicarea acestuia prin intermediul curricula şcolară, propun în 
Tabelul 1 cîteva metode şi tehnici de formare transdisciplinară (coloana 4) cu 
utilizarea instrumentelor TIC, având ca reper cadrul european de referinţă pri-
vind domeniul competenţei-cheie „a învăţa să înveţi” (coloana 1 şi 2) în paralel 
cu Recomandările Consiliului Europei din 2018 (coloana 3). 

Cadrul european de referinţă din 2020 [1] privind competenţa-cheie de 
dezvoltare personală, socială şi de a învăţa să înveţi este un instrument care 
poate fi adaptat la diferite contexte de învăţare şi grupuri ţintă pentru a sprijini 
dezvoltarea competenţelor „personale, sociale şi de a învăţa să înveţi” în con-
text.

Cadrul de referinţă, precum şi recomandările UE din 2018 reflectate în Ta-
belul 1 leagă competenţa de a învăţa să înveţi cu autonomia în gestionarea pro-
priei învăţări şi a dezvoltării competenţelor, abordând o varietate de definiţii şi 
paradigme de cercetare (psihologie cognitivă şi constructivism socio-cultural).

Atât definiţiile Recomandărilor, cât şi perspectivele cercetării includ as-
pecte afective, dispoziţionale (autoreglare, angajament, disponibilitate, perse-
verenţă, încredere, curiozitate legată de învăţare), precum şi aspecte cognitive 
– conştientizarea învăţării, capacitatea de adaptare la noile sarcini de învăţare, 
meta-cogniţie (de ex., capacitatea de a planifica, organiza, colabora, evalua şi 
reflecta în raport cu învăţarea). Acestea oferă sprijin pentru conceptualizarea 
domeniilor personale, sociale şi de învăţare, a învăţării în cadrul competenţelor 
de viaţă, în calitate de interrelaţii.

Competenţele-cheie menţionate pot fi privite ca nişte abilităţi viitoare, care 
sunt esenţiale în educaţia şi munca secolului XXI – abilităţi şi dispoziţii pentru 
acţiuni de succes, auto-organizate pentru a face faţă unor probleme complexe 
şi contexte viitoare necunoscute [1] la care trebuie să se racordeze educaţia şi 
care trebuie concretizate în documentele de politici curriculare pentru aplicare 
la clasă.

Aceste capacităţi au potenţial transformator – pot împuternici indivizii să 
facă faţă provocărilor şi oportunităţilor unei lumi din ce în ce mai volatile, in-
certe, complexe şi ambigue, cu soluţii inovatoare pentru modelarea viitorului 
OCDE, 2018b [7].
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Concluzii 
1. Competenţele-cheie constituie elemente de referinţă de bază a pro-

iectării, organizării şi evaluării educaţiei în context internaţional în 
spaţiul european. 

2. Sistemul educaţional din România a avansat nivelul de concretizare 
a formării competenţelor-cheie în cadrul învăţământului general prin 
descrierea nivelului competenţelor-cheie a fi dezvoltate, conectate la 
profilul absolventului fiecărui nivel de învăţământ. 

3. Sistemul educaţional din Republica Moldova nu a concretizat compe-
tenţele-cheie în documentele de politici curriculare pentru aplicare la 
clasă; la moment acestea nefiind integrate în mod intenţionat şi pro-
gramat, atenţia fiind plasată pe dezvoltarea competenţelor specifice 
disciplinei de studiu în cadrul curricula şcolară.

4. Luând ca bază documentele de politici naţionale şi documentele de re-
ferinţă europene în abordarea competenţei-cheie „a învăţa să înveţi”, 
considerăm necesară actualizarea documentelor de politici curricula-
re: Cadrului de referinţă a Curriculumului Naţional şi Planului-cadru 
de învăţământ şi concretizarea profilului absolventului pe diferite ni-
veluri de învăţământ, cu includerea descriptorilor/ nivelurilor de com-
petenţe-cheie pentru integrare în procesul de predare-învăţare-eva-
luare a acesteia ca o competenţă-cheie transversală şi dimensiune 
transdisciplinară. 
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Abstract: This article addresses a current issue of modern education that is the im-
plementation of research-based teaching strategy. This strategy increases students’ 
motivation for learning and prepares them for exams in an interactive and engaging 
way. The strategy has a positive impact on the entire educational process on several 
dimensions consist of psycho-pedagogical and psychosocial elements. The core of the 
strategy is the development of the scientific research process through the project, and 
its results are materialized through scientific study and products developed students, 
which will be shared at the conference and capitalized in the publication. 

Misiunea profesorului de azi este nu doar să motiveze elevul să înveţe, dar 
să-l ajute să găsească un sens în propria activitate de învăţare, pentru ca să poa-
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tă face ceva cu ceea ce a învăţat la şcoală. Învăţarea centrată pe elev reprezintă 
o abordare de predare cât se poate de actuală a educaţiei. Liceenii trebuie pre-
gătiţi nu doar pentru a susţine examenele de bacalaureat, deoarece aceasta va 
fi şi limita interesului lor pentru învăţare, cât şi senzaţia unei poveri ce urmează 
a o duce pe parcursul a 3 ani de studii. Cum să-i pregătim de examene fără a le 
aminti zilnic de acestea? Cum am putea realiza procesul educaţional astfel ca 
elevul de liceu să înveţe fără stres, dar cu mare interes pentru ceea ce face? Şi, 
totodată, să-i pregătim de examene, deoarece bacalaureatul este, totuşi, un salt 
asigurat către o specializare profesională. 

În acest articol vom prezenta conceptul unei strategii didactice bazată pe 
cercetare: componentele strategiei, etapele de implementare, elementele con-
stitutive şi impactul implementării acesteia în practica pedagogică; vom scoate 
în evidenţă unele aspecte teoretice legate de construirea acestui concept. 

Înainte de a trece nemijlocit la prezentarea strategiei ţinem să listăm opini-
ile cercetătorilor cu referire la schimbările necesare în învăţământ. Astfel, pro-
fesorul universitar N.Silistraru susţine că este: „tot mai important să învăţăm 
studenţii cum să transforme informaţia în cunoaştere şi, mai ales, ce pot face 
cu ceea ce ştiu” [10, p. 39]. Cercetătoarea Otilia Dandara [3, p. 22], referindu-se 
asigurarea calităţii în educaţie, menţionază că: „anume strategia didactică axa-
tă pe cercetare constituie un mecanism eficace de diminuare a academismului 
autoritar, fundamentat pe impunerea conţinuturilor de către profesor şi însu-
şirea mecanică a unor informaţii deseori depăşite de realitatea socio-economi-
că”, iar impactul acesteia „favorizează parteneriatul educaţional, schimbă stilul 
de comunicare profesor-student şi modifică considerabil rolul profesorului” [3, 
p. 24]. Deşi cele menţionate sunt orientate spre învăţământul universitar, se 
pliază perfect în contextul şcolii, după cum menţionaeză cercetătoarea Lia Scli-
fos: „promovarea activităţilor de formare prin şi pentru cercetare reprezintă o 
sarcină primordială a şcolii contemporane într-o societate bazată pe cunoaşte-
re” [7, p. 14]. Pentru o învăţare durabilă, de calitate este necesar a constru stra-
tegii didactice bazate pe „acţiune, aplicare, cercetare, experimentare” [1, p. 27]. 
Tot Lia Sclifos evidenţiază „printre cele mai valoroase competenţe transdisci-
plinare” pe cea de „competenţă metodologică de cercetare”, succesul căreia 
„depinde de strategiile didactice utilizate” [9, p. 83]

O strategie didactică cuprinde 3 componente de bază: metode şi tehnici; 
mijloace de învăţământ şi forme de organizare a activităţii [4, p. 15]. În sens 
larg, strategia didactică se referă la felul în care sunt conduse activităţile in-
structiv-educative în situaţii formale.

Strategia didactică bazată pe cercetare se încadrează în categoria strategii-
lor de învăţare a elevilor, care se referă la modul concret în care elevul reuşeşte 
să înveţe şi să aplice ceea ce învaţă; este o strategie didactică de tip informativ, 
de căutare şi confruntare cu noul material [4, pp. 20-21]. Cele 3 componente ale 
strategiei sunt:

1) Metode: proiectul, care este o metodă bazată pe acţiune [2].
2) Mijloacele de învăţământ necesare: mijloace informative (cărţile), in-

formativ-demonstrative (obiecte elaborate, materiale figurative, re-
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prezentări simbolice) şi mijloace tehnice audio-vizuale (explorarea 
internetului, a bibliotecii digitale) [4, p. 11]

3) Forme de organizare a elevilor în procesul de cercetare (individual sau 
în grup) şi forme de organizare a valorificării procesului de cercetare 
prin activităţi extracurriculare (conferinţa şi publicaţia). 

Având toate componentele unei strategii didactice, aplicarea acesteia în 
cadrul demersului didactic va presupune 3 etape:

1) Proiectul de cercetare, care presupune realizarea activităţii de cerce-
tare cu elevii şi integrarea acesteia în proiect, ce va avea 2 finalităţi:
a) Studiu ştiinţific (în plan teoretic), bazat pe o temă/problemă,
b) produs concret (în plan practic), care reflectă înţelegerea şi aplica-

rea reperelor teoretice descoperite şi descrise în studiul ştiinţific;
2) Conferinţa ştiinţifico-practică, care prevede valorificarea efortului de 

cercetare prin diseminarea practicii de cercetare în cadrul unei confe-
rinţe;

3) Publicaţie, care prevede finalizarea procesului de cercetare cu publi-
carea materialelor eleborate de elevi. 

Prima etapă se referă la procesul de cercetare, a doua etapă se referă la co-
municare (vorbitul în public) şi ultima etapă ţine de afirmare a elevului ca per-
sonalitate (recunoaşterea efortului de cercetare). 

Elevul împreună cu profesorul trebuie să parcurgă următorul traseu: pro-
iect de cercetare, conferinţă ştiinţifico-practică şi publicare. Reuşita acestei 
strategii depinde de scopul formulat de către profesor. În acest sens, traseul 
enunţat trebuie orientat spre rezolvarea unei probleme concrete. De exemplu, 
unui elev îi este greu „să comenteze motivul literar” (item solicitat la bacalau-
reat pentru subiectul I la disciplina de studiu limba şi literatura română, şcoala 
naţională). Atunci, el îşi va proiecta cercetarea spre rezolvarea acestei proble-
me (se va informa, va alege metodele de cercetare, va analiza şi va sintetiza in-
formaţia despre subiectul interesat, va formula concluzii – va respecta etapele 
cercetării [8, p. 38]), apoi va elabora un produs care nu doar să reprezinte sau să 
explice problema, dar prin intermediul căruia şi alţi elevi, ca el, să poată înţe-
lege mai bine tema, după care va prezenta rezultatele cercetării în cadrul unei 
conferinţe, organizate în instituţie, şi le va comunica colegilor săi (despre: ce 
este motivul literar, cum poate fi identificat într-un text liric, va da exemple, 
va explica cum a ajuns să-l înţeleagă el însuşi şi ce a elaborat/a creat studiind 
tema dată, va prezenta proiectul său ca pe un suport orientat să ajute colegii). 
În cadrul Conferinţei, profesorul-îndrumător va prezenta volumul/publicaţia 
cu toate proiectele elevilor ca pe o carte din care poţi învăţa.

Studiul ştiinţific va avea următoarele elemente: foaie de titlu, cuprins, in-
troducere, conţinutul, concluzii (care pot fi de natură calitativă şi cantitativă), 
bibliografia, anexe.

Produsul eleborat de elev în urma procesului de cercetare poate fi: anexele 
studiului (dacă sunt prezentate tabele, scheme, ce conţin abordări originale), 
discurs (tematic), pagini de revistă, galerie cu desene, fluturaş publicitar, pos-
ter, film, broşură etc.
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Elevul va transforma problema într-o lecţie de viaţă; va parcurge traseul 
de la elevul-neştiutor la elevul care ştie şi învaţă pe alţii; va învăţa că pentru a 
ajuta pe alţii trebuie să se ajute pe sine. Astfel, va învăţa drumul eliberării prin 
cunoaştere. 

Proiectul este mult mai compex decât investigaţia, deoarece include des-
făşurarea cercetării propriu-zise. Cele 2 dimensiuni importante ale proiectului 
sunt: parcurgerea unor procese de colectare de date (prelucrarea, analizarea, 
interpretarea datelor, în urma unor demersuri de cercetare) şi realizarea unor 
produse finale (care pot fi foarte diverse) [11, p. 276]. 

În opinia cercetătoarelor L.Şerbănescu şi M. Bocoş, paşii de realizare a 
unui proiect sunt [11, p. 277]: 

1) Stabilirea domeniului de interes şi a temei;
2) Proiectarea, care presupune: formularea scopului, obiectivelor, resurse-

le, metodele, calendarul activităţilor;
3) Realizarea cercetării, respectiv realizarea în practică a acţiunilor anticipate;
4) Finalizarea proiectului şi elaborarea produselor finale;
5) Prezentarea produselor finale ale proiectului;
6) Evaluarea proiectului: a cercetării în ansamblu, a strategiei utilizate, a 

produsului realizat.
Putem adăuga încă un pas, nu mai puţin important, care se încadrează în 

întregul proces de cercetare:
7) Valorificarea rezultatelor proiectului, ce presupune organizarea unei 

conferinţe ştiinţifico-practice a elevilor unde se vor prezenta cercetările realiza-
te şi produsele elaborate, ca mai apoi lucrările să fie publicate (sau adunate) în-
tr-un volum ce conţine toate materialele conferinţei. Acest pas este important, 
deoarece oferă continuitate: elevii vor şti că lucrările lor vor fi publicate şi vor 
servi sursă de inspiraţie pentru alţi elevi. Iar împărtăşirea experienţei proprii 
semenilor săi, în contextul activităţii extracurriculare, va oferi prilej de învăţare 
de la egal la egal. 

Astfel, organizarea conferinţei şi publicaţia va satisface nevoia de afirmare 
a adolescentului, motivându-l la noi cercetări. Elevul va ajunge de sinestătător 
la cunoaşterea necesară nu doar pentru promovarea examenelor, dar şi pentru 
dezvoltarea personală. 

Învăţarea prin proiecte, în şcoli, se realizează cu scopul de a implica ele-
vii, a reduce absenteismul, a stimula dezvoltarea capacităţilor de învăţare prin 
cooperare şi a creşte performanţele şcolare [6, p. 41] Metoda proiectului este o 
cercetare a unui subiect pe toate planurile şi presupune un puternic caracter 
interdisciplinar.

Caracteristicile învăţării bazate pe proiect (după I. Cerghit):
– Învăţarea bazată pe proiect recunoaşte înclinaţia naturală a elevilor 

de a învăţa, capacitatea lor de a face lucruri importante, de a rezolva 
sarcini complexe şi nevoia lor de a fi trataţi cu seriozitate şi încredere, 
şi plasaţi în centrul procesului de învăţare;

– Învăţarea bazată pe proiect implică elevii în explorarea conceptelor şi 
principiilor centrale ale unei discipline;
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– În învăţarea bazată pe proiect, se formulează probleme complexe, în-
trebări reale care vor ghida explorările elevilor de-a lungul proiectului; 

– Învăţarea bazată pe proiect va rezulta într-un produs sau mai multe 
produse care vor explică dilema sau vor prezenta informaţiile generate 
în cursul procesului de investigaţie [2].

Învăţarea bazată pe proiect poate fi realizată la orice categorie de vârstă, 
dar o cercetare poate fi realizată doar la etapa de liceu. În preadolescenţă (după 
vârsta de 12 ani) începe să se formeze gândirea formală sau abstractă. Iar la 
vârsta de 17-18 ani se atinge „cel mai înalt nivel al funcţionării structurilor ope-
ratorii mentale” şi „adolescenţii sunt capabili să combine operaţii în moduri 
diferite” [5], fiind o caracteristică a gândirii formale. Anume la această vârstă 
elevul înţelege cum poate să ajungă de la posibil la real, de la ipoteza formulată 
la concluzii fundamentate ştiinţific. 

Pentru a activa potenţialul intelectual al adolescentului şi a-l face să lucreze 
pentru el, dezvoltându-l continuu, este nevoie de o strategie didactică comple-
xă ce să asigure organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi performarea procesului 
educaţional. O strategie didactică trebuie „să motiveze şi să promoveze relaţii 
optime între activitatea de predare şi cea de învăţare, să determine declanşarea 
mecanismelor psihologice ale învăţării active şi creatoare, în funcţie de parti-
cularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, precum şi de condiţiile concrete 
ale instruirii” [11, p. 158].

Strategia bazată pe cercetare are următoarele elemente constitutive (model 
adaptat după Şerbănescu L., Bocoş M.): 

a) din perspectivă psihopedagogică: 
• experienţă de învăţare prin proiect (forma de organizare), 
• mecanisme de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a abilităţilor 

şi capacităţilor prin cercetare (modalitatea de realizare), 
• stilurile de învăţare şi motivaţia elevilor (context), 
• metode şi procedee (instrumente), 
• facilitarea, dirijarea şi structurarea învăţării bazată pe etapele cer-

cetării ştiinţifice (management), 
• orientarea către realizare de produse concrete (evaluare).

b) din perspectivă psihosocială: 
• relaţiile educaţionale profesor elev, elev-profesor şi elev-elev; 
• interacţiunile socio-cognitive şi procesele interpersonale în care 

sunt implicaţi profesorul şi elevii; 
• comunicarea educaţională şi formele sale.

Implementarea strategiei didactice bazată pe cercetare are un impact pu-
ternic asupra procesului de învăţare al elevului, dar şi a întregului proces edu-
caţional. În acest context, putem formula următoarele concluzii: 

 Cercetarea unei teme rezultă din problemele de învăţare proprii elevului. 
Deci, va fi rezolvată o problemă de învăţare de către elev şi pentru elev.

 Găsirea soluţiei pentru problema formulată, care are ca scop uşurarea 
propriului proces de învăţare, va determina sporirea gradului de res-
ponsabilitate al elevului.



468

Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

 Rezultatele cercetării sunt împărtăşite. Astfel, se realizează învăţarea 
de la egal la egal.

 Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii va satisface nevoia 
de afirmare a elevilor în perioada de adolescenţă.

 Abordarea personalizată a temei de cercetare favorizează inovaţia în 
procesul de învăţare.

 În procesul de cercetare elevii reflecteză la propriul proces de dobân-
dire a cunoştinţelor, dezvoltând capacităţile metacognitive.

 Faptul că a lucrat individual şi a obţinut rezultate relevante pentru în-
văţare, îl va motiva pe elev să-ţi prezinte rezultatele cercetării, astfel, 
să-şi înfrunte frica de a vorbi în public.

 Parcurgerea etapelor proiectului în termen, va dezvolta elevului abili-
tăţi de planificare şi time management.

 Redactarea unui studiu ştiinţific va dezvolta capacitatea de analiză şi 
sinteză a elevilor.

 Facilitarea din partea cadrului didactic presupune colaborarea cu ele-
vul, stabilindu-se un parteneriat eficient dintre profesor-elev.

 Observarea comportamentului de cercetare al elevilor ar putea favori-
za găsirea de către profesor a unor noi strategii de predare. 

Problema adolescentului demotivat pentru învăţare, care duce povara exa-
menelor, poate fi soluţionată prin aplicarea în practica pedagogică a strategiei 
didactice bazată pe cercetare, care va avea impact pozitiv atât asupra elevului, 
cât şi a profesorului; va oferi plus valoare întregului proces educaţional prin 
acces la cercetare, relevanţa cunoştinţelor obţinute în şcoală şi calitate parte-
neriatului profesor-elev.
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Abstract: The challenges of the modern society that are placed in front of the edu-
cational system and in front of the teachers in the Republic of Moldova substanti-
ally determine their motivation and involvement in the educational process. The 
basic reforms carried out in the education system of the Republic of Moldova re-
cently were based on a set of policies aimed at regulating and adapting this process 
to the requirements and needs of the modern society, also supporting, stimulating 
teachers in achieving a qualitative and continuous educational process. This arti-
cle reveals aspects specific to the initial and continuous training of teachers in the 
field of Natural Sciences, including the Republic of Moldova, current challenges 
and trends in increasing the interest and development of a teaching society, specific 
to the competent and sustainable field.

Formarea profesională a cadrelor didactice reprezintă un ansamblu de 
procese organizate complex şi continuu. Pe lângă formarea iniţială – ca proces 
complex de bază în iniţierea şi facilitare a viitorului cadru didactic, indiferent 
de nivelul educaţional la care şi-a format acel bagaj fundamental de compe-
tenţe psihopedagogice şi metodice, fiecare pedagog trebuie să fie cointeresat 
în formarea permanentă, continuă a sa pentru a face faţă provocărilor parve-
nite din partea educabililor, programelor de studiu şi altor cerinţe în continuă 
schimbare ale societăţii moderne. 

Domeniul Ştiinţe ale naturii este unul specific atât prin aspecte teoretice 
exacte, cât şi prin ansamblul de competenţe specifice necesare cadrelor didac-
tice pe lângă competenţele de bază. Acest set include competenţe de a proiecta 
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şi promova eficient activităţi didactictice bazate pe o abordare integrată (mul-
ti-, inter-, transdisciplinare), inclusiv o abordare STEM, datorită naturii integra-
te a fenomenelor şi proceselor specifice care necesită a fi înţelese de către elevi; 
competenţa cadrelor didactice de a promova unele modele de predare-învăţa-
re-evaluare axate pe acţiune, experimentare, investigaţie ştiinţifică, rezolvarea 
problemelor şi situaţiilor complexe, utilizarea strategiilor meta-cognitive ş.a. 
[3, p. 1357].

O analiză a facultăţilor şi programelor de studiu din cadrul universităţilor 
din Republica Moldova a arătat că din 18 universităţi de stat, care includ facul-
tăţi şi programe din domeniul Ştiinţe reale, doar 3 universităţi deţin facultăţi cu 
programe preponderent din domeniul Ştiinţe ale naturii (fizică, chimie, biolo-
gie) la care studiază aproximativ 349 de studenţi (conform datelor din anul de 
studii 2019-2020). În tabelul de mai jos sunt reprezentate facultăţile şi progra-
mele de studiu în domeniul Ştiinţe ale naturii.

Tabelul 1. Facultăţi şi programe de studiu în domeniul Ştiinţe ale naturii  
(fizică, chimie, biologie) din RM

Denumirea universităţii Facultăţi cu profil real (programe de studiu)
Universitatea de Stat din Tiraspol 
(cu sediul la Chişinău)

Biologie şi Chimie
1. Biologie

2. Ecologie
3. Biologie şi chimie
4. Chimie
5. Chimie şi biologie
6. Chimie şi tehnologii informaţionale
7. Chimie şi fizică
8. Securitate ecologică
9. Biologie (FR)
10. Chimie (FR) 

Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale
1. Fizică şi informatică

Universitatea de Stat din Moldova Chimie şi Tehnologie Chimică
1. Chimie
2. Chimie biofarmaceutică
3. Tehnologia chimică industrială
4. Tehnologia produselor cosmetice şi medi-

cinale
5. Chimie şi biologie
6. Chimie şi informatică

Fizică şi Inginerie
1. Calculatoare şi reţele
2. Fizică
3. Fizică şi Informatică
4. Hidrologie şi meteorologie
5. Ingineria şi managementul calitatii
6. Tehnologia informaţiei
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Biologie şi Pedologie
1. Biologie şi geografie 
2. Biologie
3. Biologie moleculară
4. Ecologie
5. Geografie
6. Geologie
7. Silvicultură şi grădini publice
8. Ştiinţele solului

Universitatea de Stat „D. Cantemir” Ştiinţe fundamentale
1. Biologie
2. Biologie moleculară
3. Ecologie
4. Geografie

Ştiinţe exacte
1. Chimie
2. Chimie biofarmaceutică
3. Chimie ecologică
4. Informatică

Conform datelor statistice pentru ultimii 3 ani, numărul de studenţi în ca-
drul acestor facultăţi se află într-o continuă descreştere, de la 553 de studenţi 
în anul de studii 2017-2018 până la 349 de studenţi pe parcursul anului de stu-
dii 2019-2020 (vezi Figura 1) în raport cu necesităţile crescânde de angajare a 
cadrelor didactice din domeniu în cadrul instituţiilor de învăţământ din RM. 
Indiferent de programele de susţinere a tinerilor pedagogi, politicilor naţionale 
elaborate [4; 7; 8], domeniul Ştiinţe ale naturii rămâne a fi neatractiv pentru 
abiturienţi. 

Fig. 1. Evoluţia numărului de studenţi din universităţile Republicii Moldova (ciclul I) 
pe ani de studii şi subdomenii de studii ale domeniului „Ştiinţe ale naturii”

În contextul provocărilor care apar în faţa absolvenţilor, doar 75% dintre 
absolvenţi urmează să activeze în calitate de cadre didactice în domeniile de 
specialitate, iar 20% dintre cei angajaţi părăsesc sistemul educaţional pe par-
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cursul primilor 3-4 ani de activitate. Reieşind din aceste aspecte elaborarea pla-
nurilor de învăţământ în cadrul instituţiilor superioare de învăţământ trebuie 
să fie fundamentate pe standarde de competenţă profesionale actualizate [7; 
8] şi competenţe corect şi coerent definite, actuale noilor aspecte şi modificări 
curriculare. 

Cercetările făcute pe sistemele de formare iniţială şi continuă a profesori-
lor din domeniul Ştiinţeale naturii [3, p. 1358], în majoritatea ţărilor europene 
au reliefat următoarele aspecte:

a) strategiile generale pentru îmbunătăţirea educaţiei în domeniul Ştiinţe-
lor sunt puţine;

b) majoritatea acestor strategii vizează reformarea sistemului de formare 
iniţială şi continuă a profesori în domeniul Ştiinţelor, cu accent pe 
conţinut şi metodologie;

c) există centre ştiinţifice care contribuie la promovarea educaţiei în dome-
niul Ştiinţelor în Europa şi care uneori asigură programe de formare 
continuă pentru profesorii de Ştiinţe;

d) măsurile specifice pentru orientarea în carieră a cadrelor didactice din 
domeniul Ştiinţe ale naturii şi viitorilor oameni de ştiinţă sunt rare;

e) puţine ţări au implementat proiecte şi programe specifice pentru elevi 
şi studenţi înzestraţi, cu abilităţi şi competenţe bine dezvoltate în do-
meniul Ştiinţelor;

f) există o gamă largă de activităţi promoţionale pentru educaţia ştiinţifică 
într-un număr mare de ţări, dar impactul acelor activităţi diverse este 
adesea dificil de măsurat;

g) în toate ţările europene, învăţarea Ştiinţelor începe cu o disciplină ge-
nerală predată într-un sistem integrat în timpul sistemului de învăţă-
mânt primar şi în primii doi ani ai sistemului secundar inferior. Dupa 
această perioadă, Ştiinţele sunt studiate într-o manieră mono-discipli-
nară (Biologie, Fizică, Chimie);

h) în aproape toate ţările europene, problemele de mediu apar ca aplicaţii 
ştiinţifice, realizări în viaţa de zi cu zi şi reprezintă domeniile de studiu 
recomandate în timpul lecţiilor de Ştiinţe;

i) reformele şcolare implementate în ţările europene în ultimii ani au sub-
liniat necesitatea de centrare a lecţiilor de Ştiinţe pe aspectele ordinii 
practico-aplicative, inclusiv o abordare STEM;

j) în legătură cu programele de formare a cadrelor didactice, se observă că 
există numeroase iniţiative naţionale menite să contribuie la îmbună-
tăţirea competenţelor didactice generale şi specifice etc.

O parte din aceste aspecte se regăsesc şi în cadrul programelor de formare ini-
ţială şi continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova, însă schimbările şi 
provocările din ultima perioadă ce ţin de implicarea progresivă a abordării STEM 
în cadrul învăţământului general, digitalizarea accelerată produsă pe perioada 
pandemică şi postpandemică, necesită adaptări şi actualizări a acestor programe. 

Dacă ne axăm pe formarea profesională continuă, în RM ea poate fi reali-
zată prin diverse metode (vezi clasificarea de mai jos). 



Conferință Științifică Internațională

473

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

Fig. 2. Posibilităţi de realizare a procesului de formare continuă [1, p. 238]

Flexibilitatea şi diversitatea programelor de formare continuă actualizate 
în 2020, oferă posibilitatea cadrelor didactice de a identifica şi de a alege mo-
dule tematice specifice în corelaţie cu necesităţile individuale identificate. Aici 
putem menţiona diversitatea programelor de formare continuă interactive care 
sunt orientate spre formarea şi dezvoltarea competenţelor în utilizarea eficien-
tă şi integrarea instrumentelor digitale, actuale tuturor domeniilor educaţiona-
le, accesibile în majoritatea Centrelor de Formare din RM, inclusiv dezvoltarea 
programelor şi proiectelor naţionale: Centrul Naţional de Inovaţii Digitale în 
Educaţie „Clasa Viitorului”, Proiectul naţional „Educaţie Online” etc.

Relevante şi actuale domeniului Ştiinţe ale naturii sunt programele orienta-
te spre dezvoltarea competenţelor în abordarea inter-/transdisciplinară a conţi-
nuturilor curriculare, strategii de învăţare bazate pe cercetare, abordarea STE(A)
M, accesibile în cadrul Centrelor de Formare Continuă prezentate în Tabelul 2.

Tabeul 2. Programe de formare profesională continuă relevante domeniului  
Ştiinţe ale naturii

Centrul de Formare  
continua Programe de formare

Centrul de Formare  
Continuă a Universităţii 

de Stat din Tiraspol  
(cu sediul la Chişinău)

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor di-
dactice (chimie, biologie, fizică) la distanţă
Metodologia utilizării laboratorului digital în procesul de 
învăţământ
Educaţie prin cercetare
Abordări STE(A)M în predarea ştiinţelor

Centrul de Formare Con-
tinuă a Universităţii Peda-

gogice de Stat  
„Ion Creangă”

Abordarea inter/transdisciplinară a conţinuturilor curri-
culare în învăţământul general 
Învăţarea axată pe rezolvare de probleme/ în baza proiec-
telor 
Strategii de învăţare bazate pe cercetare

Institutul de Ştiinţe  
ale Educaţiei

Proiecte STEM / STEAM din perspectiva formării compe-
tenţelor şcolare

Institutul de formare  
continuă

Realizarea experimentelor şcolare în laboratoarele digitale 
(fizica, chimia, biologia)

În concluzie, poate fi evidenţiat faptul că implicarea elevilor într-un proces 
interactiv de învăţare, crearea şi prezentarea conţinuturilor educaţionale prin-
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tr-o abordare sistemică, inter- şi transdisciplinară, utilizarea eficientă şi creati-
vă a instrumentelor TIC în cadrul acestui proces necesită o pregătire interactivă 
iniţială şi formare continuă corespunzătoare a cadrelor didactice [2]. Această 
necesitate se accentuiază în cadrul pregătirii iniţiale şi formării continue a ca-
drelor didactice din domeniul Ştiinţe ale naturii, în care abordarea integrată a 
conţinuturilor, aplicarea abordării STEM şi instruirii active, prin cercetare, stă 
la baza percepţiei fenomenelor şi proceselor fundamentale.
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Abstract: The article addresses the mission of vocational education institutions, 
which is to implement a set of measures aimed at optimizing and intensifying the 
process of continuous training of professional skills and methodical documentati-
on of teachers in order to improve the teaching-learning-assessment process.

Activitatea metodică în şcoală se efectuează în scopul perfecţionării proce-
sului instructiv-educativ, asigurării calităţii în pregătirea cadrelor de muncitori 
calificaţi.

Activitatea metodică are menirea să contribuie la formarea unui nou tip 
de cadru didactic, posedând un demers didactic modern şi un nivel înalt de 
competenţă profesională.

Misiunea instituţiilor de învăţământ profesional este de a pune în aplicare 
un set de măsuri care vizează optimizarea şi intensificarea procesului de forma-
re continuă a competenţelor profesionale şi documentare metodică a cadrelor 
didactice în vederea îmbunătăţirii procesului de predare-învăţare-evaluare.

În scopul eficientizării activităţii metodice, în instituţiile de învăţământ 
profesional, activează Serviciul metodic.

Misiunea Serviciului metodic este de a promova inovaţia şi reforma în 
educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a 
personalului din învăţământul profesional în corelaţie cu standardele profesi-
onale pentru profesiunea didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi 
strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Reforma curriculară axată pe factorul formativ, modernizarea tehnologi-
ilor didactice, precum şi extinderea informaţiei, presupun un proces de învă-
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ţământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe modele educaţionale care să 
stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, pregătirea temeinică 
a acestora pentru întreaga societate. 

Direcţiile de activitate ale Serviciului metodic trebuie să fie orientate din 
perspectiva ansamblului de reguli, acte normative, poziţii înscrise în actele ce 
reglementează activitatea instituţiei, iar deciziile să fie adaptate cerinţelor şi 
personalităţii, trăsăturilor cadrelor didactice. 

Obiectivele activităţii Serviciului metodic sunt axate pe direcţionarea acti-
vităţii metodice vizând proiectarea, organizarea şi realizarea activităţii educa-
ţionale, spre formarea şi perfecţionarea competenţelor profesionale, promova-
rea experienţei profesionale a cadrelor didactice. Serviciul metodic organizează 
şi realizează activităţi metodico-ştiinţifice cu scopul de a realiza o structurare 
eficientă a procesului de studii, a sugera teme de activitate susceptibile, de a 
provoca învăţarea în sensul dorit, a oferi posibilitatea de alegere a strategiei 
didactice, a propune instrumente de control a predării-învăţării, a determina 
condiţiile prealabile ale unei activităţi de învăţare eficiente.

În scopul actualizării şi dezvoltării cunoştinţelor teoretice şi perfecţio-
narea practicii pedagogice, dezvoltarea competenţelor şi consolidarea cu-
noştinţelor, proprii succesului educaţional, Serviciul metodic coordonează 
activitatea profesorilor în vederea promovării cursurilor de formare conti-
nuă. Elaborarea lucrărilor metodice cimentează experienţa didactică, asigură 
utilizarea multiplelor şi variatelor strategii rezolutive, dezvoltînd aptitudinile 
pentru cercetare, capacităţile şi strategiile creative a cadrelor didactice, suge-
rând experimentare şi control, fapt ce demonstrează că profesorii printr-un 
efort propriu, cu folosirea unor tehnici de investigaţie şi descoperire, continuă 
să-şi dezvolte competenţa investigaţională, realizând cercetări la problemati-
ca educaţională. De remarcat că, desfăşurarea lecţiilor demonstrative confir-
mă actualitatea activităţii metodice de a include într-un unitar componentele 
procesului de învăţămînt, insistînd asupra interdependenţei dintre conţinut 
şi toate celelalte aspecte ale demersului educaţional, influenţând şi asupra 
profesionalăzării carierei didactice. Procesul de atestare reprezintă o formă de 
instruire continuă, de aspiraţie şi de avansare în cariera didactică şi este un 
mecanism eficient de evaluare a conduitei, a comportamentului, a activităţii 
profesional-didactice a profesorilor.

În acest context, activitatea Serviciului metodic este axată pe activităţi me-
todico-ştiinţifice, orientate spre asigurarea didactică şi metodică a procesului 
de atestare şi realizarea obiectivă a procesului de atestare a cadrelor didactice. 
Profesorii care solicită conferirea/ confirmarea gradelor didactice trebuie să 
depună un mare efort, demonstrând profesionalismul prin aplicarea spiritului 
ştiinţific, competenţe de ordin metodologic şi de comunicare, posedarea capa-
cităţii de a sesiza şi a rezolva argumentat, raţional, reflexiv probleme complexe 
şi variate. Cadrele didactice sunt receptive la schimbările şi modernizările din 
sistemul educaţional şi încearcă prin efortul depus să demonstreze că sunt în-
tr-o intensă şi permanentă căutare de soluţii şi de mecanisme de modernizare 
şi asigurare a calităţii procesului educaţional.



Conferință Științifică Internațională

477

EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

 Procesul educaţional presupune performanţe, căutări şi dovotament, as-
censiunea vizează nu atît cantitatea, cît calitatea instruirii. Reforma curriculară, 
ca proces de studiu centrat pe elev şi pe formarea de competenţe, se realizea-
ză prin instuirea metodică. Activitatea metodică este orientată spre formarea 
profesională a fiecărui cadru didactic, spre dezvoltarea potenţialului creativ, ce 
contribuie la sporirea calităţii şi eficienţei procesului educaţional. 

Conţinutul principal al activităţii metodice este perfecţionarea continuă a 
cadrelor didactice. Fără îndoială, baza acestei pregătiri se pune în instituţia în 
care activează fiecare cadru didactic. De aceea, pentru a putea ţine pasul cu 
noutăţile ce apar pe parcursul anilor, fiecare cadru didactic trebuie să se impli-
ce în programe de perfecţionare, obţinerea de cadre didactice, studierea mate-
rialelor de specialitate.

Fiecare din noile cunoştinţe acumulate celor anterioare dobândite, aduce 
nu numai un spor cantitativ, dar şi unul calitativ în pregătirea profesională. 

Îmbunătăţirea activităţii metodice prin aplicarea de noi strategii didactice 
şi metode interactive de lucru, conduc la performanţe mari în ceea ce priveşte 
procesul instructiv-educativ de instruire. Este greşit cînd spunem că pentru a 
putea fi un bun dascăl trebuie să te naşti cu aptitudini speciale. Aceste aptitu-
dini se dezvoltă pe parcursul carierei, îmbunătăţindu-ne zilnic activitatea. De 
aceea, activitatea metodică este foarte importantă, necesară şi totodată obliga-
torie, indiferent de vîrsta cadrului didactic, de studii sau vechimea în instituţia 
dată. Raportându-ne la ritmul vieţii, cînd totul decurge foarte rapid, nu este 
loc de rămânere în urmă sau de stagnare în perfecţionarea noastră. Activitatea 
metodică în instituţie, deschide noi oportunităţi în ceea ce priveşte cercetarea 
pedagogică. Fiecare cadru didactic are posibilitatea de a pune în disciţie, cu 
ceilalţi colegi, subiecte legate de laturile muncii instructiv-educative.

În instituţiile de învăţământ, activităţii metodice îi revin următoarele sarcini:
− Cunoaşterea literaturii de specialitate;
− Însuşirea metodelor moderne de lucru;
− Aprofundarea muncii individuale şi împărtăşirea experienţei didacti-

cii cu colegii.
Activitatea metodică se realizează prin intermediul diferitor forme de or-

ganizare, forme legate de condiţiile concrete în care îşi desfăşoară activitatea 
fiecare instituţie de învăţământ. În mod obişnuit activitatea metodică este co-
relată cu munca individuală sau colectivă, aceasta desfăşurându-se în cadrul 
Comisiilor metodice la nivel de unitate de învăţământ. 

Formele activităţii metodice sunt:
Munca individuală, care angajează în mod obligatoriu fiecare cadru didac-

tic în parte. Aceasta îmbracă diferite forme:
a) Munca individuală în vederea pregătirii pentru activitate, pentru stu-

dierea unor probleme apărute pe parcurs, pentru studierea curricu-
lum-ului pentru învăţământul profesional tehnic, pentru studierea 
pedagogiei şi psihologiei elevului etc.;

b) Munca individuală în vederea întocmirii planificării anuale, calen-
daristice şi a celorlalte documente şcolare;
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c) Munca individuală pentru întocmirea proiectelor didactice;
d) Munca individuală vizînd elaborarea lucrărilor metodice, a lucrărilor 

ştiinţifice. 
Munca individuală constituie forma de bază şi tot odată forma cea mai lar-

gă de perfecţionare continuă a cadrului didactic. Este cea mai importantă veri-
gă din lanţul activităţilor metodice; fără ea nu s-ar putea realiza nici o activitate 
didactică eficientă şi nici formele colective ale activităţii metodice. Prin munca 
individuală se urmăreşte documentarea teoretică şi metodologică, pregătirea 
pentru obţinerea gradelor didactice, comunicării ştiinţifice, elaborarea unor 
lucrări etc. Cu alte cuvinte, munca individuală, condiţionează îndeplinirea în 
bune condiţii a obligaţiilor de serviciu. 

O altă formă a muncii individuale o constituie elaborarea de lucrări per-
sonale, concretizate în articole, comunicări ştiinţifice, lucrări metodice-ştiin-
ţifice în vederea obţinerii gradelor didactice. Aceasta este o formă superioară a 
muncii metodice, care deschide cadrelor didactice perspectiva unei munci de 
cercetare ştiinţifică precum şi valorificarea muncii proprii. 

Activitatea metodică colectivă
Munca individuală stă la baza activităţii metodice colective. Conţinutul şi 

metodele de realizare a activităţii metodice colective sunt determinate de com-
plexitatea procesului instructiv-educativ din fiecare instituţie de învăţământ.

Activitatea metodică colectivă constituie şi un mijloc de realizare a schim-
bului de experienţă precum şi de popularizare a experienţei personale. De ase-
menea este un bun prilej de a împărtăşi din experienţa acumulată şi cadrelor 
didactice începătoare. Aceştea au prilejul să observe şi să analizeze fapte, me-
tode sau tehnici prezentate de cadrele didactice cu mai multă experienţă în ca-
drul şedinţelor Catedrelor metodice. 

a) O formă practică este interasistenţa la activităţi. Organizarea şi desfă-
şurarea acestora are loc pe baza unei planificări. Fiecare activitatea de 
acest gen trebuie organizată cu un scop concret.

b) Orele publice (lecţiile deschise). Orele publice au în general un carac-
ter demonstrativ şi au scopul de a arăta celor care asistă eficienţa me-
todelor şi strategiilor didactice folosite. Aceste lecţii avînd un caracter 
demonstrativ, trebuie planificate din timp şi bine pregătite.

Activitatea metodică reprezintă un spectru larg de activităţi – uneori chiar 
concepută în mod diferit (în unele instituţii activitatea metodică se limitează 
doar la şedinţele catedrelor, comisiilor pe discipline, consiliului metodic etc.). 
Pentru o bună planificare a activităţii metodice aste necesar să elaborăm, mai 
întâi, organigrama activităţii metodice. Organigrama activităţii metodice pre-
zintă o aranjare într-o anumită consecutivitate a tuturor componentelor aces-
teia. Cu ajutorul ei se monitorizează uşor activitatea metodică şi serveste ca 
reper în alcătuirea planului de activitate. Organigrama se elaborează de către 
şeful Cabinetului metodic sau directorul adjunct, responsabil de activitatea 
metodică în şcoală (dacă nu este unitatea de metodist). 
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Abstract: The goal of studying by vocational schools’ pupils from computer science 
disciplines is to accumulate digital competences, to develop independent use and 
continuous skills of existing informational technologies that are in fast continuous 
development to increase the professional activity’s efficiency in the studied profes-
sion’s field and to overcome the competition at the time of the job interview and of 
work itself.
The current education system in Republic of Moldova goes through continuous 
digital modernization and is permanently oriented to entering into the global in-
formational – educational space. IT is becoming a component part of the teaching 
process, offering advantages to both teachers and students.
The professional perspectives of the operators are determined by their capacity of 
adapting to the fast evolution of the exploitation systems, to assimilate the new sof-
tware-products of general use and to answer the increasing demands from users.

Introducere
Republica Moldova, se confruntă cu o prezentare a deficienţei de compe-

tenţe în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicaţie (TIC) şi cu 
un nivel scăzut al alfabetizării digitale.

Misiunea şcolii nu este învăţarea citirii şi scrierii în sine, ci este în prima 
linie dezvoltarea competenţelor la elevi prin înzestrarea cu toate cunoştinţele 
importante în sfera lor de viaţă.

Scopul studierii de către elevii şcolilor profesionale a disciplinelor informa-
tice este de a achiziţiona competenţe digitale, de a dezvolta abilităţile de utiliza-
re independentă şi continuă a tehnologiilor informaţionale existente care sunt 
în dezvoltare rapidă continuă pentru a spori eficienţa activităţii profesionale în 
domeniul meseriei studiate şi a depăşirii concurenţei în momentul interviului 
de angajare şi al muncii propriu-zise.

Obiectivele disciplinelor sunt:
1. instruirea viitorilor specialişti competenţi şi calificaţi, în corespundere 

cu cerinţele actuale şi viitoare a pieţei muncii;
2. formarea deprinderilor practice de prelucrare digitală a informaţiei, de 

instalare, configurare, întreţinere şi utilizare a produselor-program, de 
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asamblare şi dezasamblare a calculatoarelor personale, dispozitivelor 
periferice şi mobile, mentenanţă a reţelelor de calculatoare personale, 
de utilizare a programelor de calculator destinate stocării şi prelucrării 
datelor, aplicabile în viitoarele activităţi profesionale;

3. dezvoltarea competenţei de învăţare pe tot parcursul vieţii în dome-
niul aplicabilităţii profesionale;

4. formarea certitudinii amplorii situaţiilor de aplicare a cunoştinţelor şi 
a abilităţilor în domeniul meseriei studiate;

5. includerea elevilor în realizarea de proiecte creative, care să permită 
utilizarea maximă a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor do-
bândite.

TIC este al patrulea dintre cei 16 indicatori ai Comisiei Europene pentru 
măsurarea calităţii şi performanţei instituţiilor de învăţământ.

Sistemului actual de învăţământ din Republica Moldova, trece prin mo-
dernizare continuă digitală şi este permanent orientat spre intrarea în spaţiul 
informaţional-educativ mondial. TIC devin parte componentă al procesului di-
dactic, oferind avantaje atât profesorilor, cât şi elevilor:

− Asigurarea unui feedback continuu;
− Cultivarea capacităţii de învăţare individuală, adaptabilă la condiţii de 

schimbare socială rapidă;
− Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utili-

tatea;
− Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin apre-

cierea imediată a răspunsurilor elevilor;
− Întărirea motivaţiei studenţilor în procesul de învăţare;
− Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei, ceea ce este strict necesar în 

orice meserie studiată;
− Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate;
− Formarea deprinderilor practice utile;
− Facilităţi de prelucrare rapidă şi exactă a datelor, de efectuare a cal-

culelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele, de 
scheme;

− Asigură pregătirea elevilor/studenţilor pentru o societate bazată pe 
conceptul de educaţie permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi);

− Determină o atitudine pozitivă a tineretului studios faţă de meseria 
studiată şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii;

− Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul edu-
caţional;

− Lecţii interactive – învăţarea centrată pe elev;
− Amplificarea timpului pentru explicaţii suplimentare asupra unui 

anumit subiect ş.a.
În baza unui Studiu de evaluare iniţială a utilizării TIC în învăţământul 

profesional tehnic, elaborat la 28.05.2019 [7] de către compania „Civitta”, în ca-
drul proiectului „Competenţe digitale pentru angajarea în economia moder-
nă”, implementat de către Centrul Educaţional Pro Didactica, care prezintă 
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rezultatele studiului de evaluare iniţială a gradului de dezvoltare şi integrare a 
TIC în Instituţiile de Învăţământ Profesional Tehnic din Republica Moldova, în 
vederea identificării principalelor provocări şi probleme ale Centrelor de exce-
lenţă, şcolilor profesionale şi ale colegiilor cu specializări în domeniul pedago-
gic, transport (auto) şi IT.

În baza datelor raportului s-au depistat următoarele:
− practic toate cadrele didactice din ÎPT deţin cel puţin o adresă electro-

nică (97,8%) şi un cont personal în Reţele de Socializare (97,4%);
− practic toţi profesorii deţin în proprietate cel puţin un calculator de tip 

desktop sau laptop (94,8%);
− doar 38,1% din cadrele didactice şi 41,7% din elevi sunt totalmente de 

acord cu ipoteza că aplicarea instrumentelor TIC presupune creşterea 
obiectivităţii datorită excluderii factorului uman în procesul de evaluare;

− doar 26% dintre cadrele didactice folosesc aceste instrumente la mai 
mult de jumătate din orele de curs.

Asta nu înseamnă că doar învăţământul profesional tehnic este important 
sau că nu contează decât „competenţele” definite în mod tradiţional.

Absolvenţii domeniului de formare profesională mentenanţa calculatoru-
lui pot activa în cadrul entităţilor publice sau private în departamentul servi-
ciilor tehnice, administrator calculatoare, inspector în hardware şi software al 
calculatoarelor, operator al sistemelor de calcul a proceselor de producţie, ope-
rator la calculatoare, operator la reţele de calculatoare etc. 

Programul de formare profesională la meseria „Operator Suport Tehnic 
Calculatoare”, are misiunea de a pregăti muncitori calificaţi pentru segmentele 
pieţei muncii din domeniul TIC.

Competenţele profesionale specifice:
• Asamblarea şi depanarea calculatoarelor personale, dispozitivelor pe-

riferice şi mobile.
• Întreţinerea calculatoarelor personale, dispozitivelor periferice şi mobile.
• Instalarea, depanarea şi întreţinerea reţelelor de calculatoare personale.
• Instalarea, configurarea şi întreţinerea produselor-program.
• Crearea unui mediu adecvat de munca şi remedierea situaţiilor de risc.
Pentru a desfăşura activităţile corespunzătoare ocupaţiei, operatorul pen-

tru suportul tehnic al calculatoarelor comunică eficient cu utilizatorii şi are o 
permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe. 

Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele: 
• Asigurarea funcţionării calculatorului, a reţelei de calculatoare; 
• Asigurarea securităţii datelor şi echipamentelor; 
• Asistarea utilizatorilor; 
• Întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor; 
• Instalarea, configurarea calculatorului / a reţelei de calculatoare; 
• Asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile. 
Meseria Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor a evoluat pe 

parcursul a mai mulţi ani, trecând prin diverse denumiri ale meseriei şi preda-
rea diferitor obiecte. 
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1. Operator la calculatoare.
2. Electrician montator tehnică de calcul.
3. Operator pentru suportul tehnic la calculatoare.
4. Operator introducere, prelucrare şi validare date.
Curriculumul meseriei Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor 

a fost elaborat în 2015, de un grup de lucru, printre autorii căreia am fost şi eu. 
La finalizarea procesului de instruire şi educaţie, foştii elevi, actualii muncitori 
se angajează în câmpul muncii în economia naţională, de asemenea şi peste 
hotarele republicii.

La momentul actual se lucrează asupra procesului de modificare al pla-
nului-cadru cu scopul implementării modulelor moderne studiate în procesul 
parcurgerii cursului CISCO IT Essentials. Conform planului modificat elevii ar 
trebui să studieze:

1. Introducere în domeniul calculatoarelor personale.
2. Proceduri de laborator şi folosirea instrumentelor.
3. Asamblarea calculatorului.
4. Prezentarea generală a întreţinerii preventive.
5. Sisteme de operare.
6. Reţele.
7. Laptop-uri.
8. Dispozitive mobile.
9. Imprimante.
10. Securitate.
11. Profesionistul IT.
12. Depanare avansată.
Această racordare ar beneficia elevii absolvenţi în posibilitatea de a obţine 

în mod gratuit certificatul recunoscut pe plan internaţional CISCO IT Essentials.
Perspectivele profesionale ale operatorilor sunt determinate de capaci-

tatea acestora de a se adapta evoluţiei rapide a sistemelor de exploatare, de a 
asimila noile produse-program de uz general şi de a răspunde exigentelor cres-
cânde ale utilizatorilor.

Ultimele două decenii sunt marcate de contribuţia importantă asupra mo-
dului în care este conceptualizată, utilizată şi dezvoltată TIC în raport cu pro-
movarea paradigmei Free/Open Source Software (FOSS). O aplicaţie free era ca-
racterizată de libertatea acordată utilizatorilor săi de a o utiliza, copia, distribui, 
studia, modifica şi îmbunătăţi şi nu de preţ. S-a constatat faptul că, absolvenţii 
instituţiilor de învăţământ tind să aplice aceleaşi tehnologii cu care s-au întâlnit 
în timpul studiilor.

Produsele FOSS sunt create, în mare parte, în limba engleză, însă pot fi 
adaptate în orice limbă. Astfel, avantajele implementării FOSS în mediul edu-
caţional sunt:

1. Costuri minime;
2. Garanţie, performanţă, securitate;
3. Posibilitatea de dezvoltare pe termen lung;
4. Filosofie deschisă;
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5. Adaptare în orice limbă;
6. Subminează pirateria software.
Printre cele mai frecvent utilizate platforme de e-learning open sourse pot fi 

menţionate: Moodle, Google, Claroline, Atutor, Logi Campus ş.a.
Drept consecinţe a acestor sondaje mă strădui să perfecţionez şi compe-

tenţele digitale ale cadrelor didactice din instituţia unde activez. Deţinând cer-
tificat de formator de adulţi în IT organizez cursuri privitor la implementarea 
metodelor interactive de predare–învăţare–evaluare, aşa ca: Google Clasrooom, 
Google Forms, Google Drive, Youtube, Powtoon, Prezi, Moodle ş.a.

Pilonii de bază ce contribuie la formarea unui specialist calificat:
− Învăţământ centrat pe elev;
− Învăţământ axat pe dezvoltarea competenţelor;
− Noi tehnologii informaţionale şi de comunicaţie;
− Strategii didactice interactive.
În urma studierii cerinţelor angajatorilor de pe piaţa muncii a absolvenţilor 

meseriei Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor am stabilit urmă-
toarele: competenţele formate anterior în timpul studiilor nu sunt suficiente la 
momentul actual.

Pe parcursul predării on-line am utilizat platforme educaţionale bazate pe 
Google (cataloage electronice, evaluări, Classroom ş.a.). La nivel instituţional 
este necesară aprovizionarea cu cel puţin un server performant şi petrecerea 
orelor utilizând platforma educaţionale (de ex., Moodle).

Adoptarea platformei MOODLE integrează o instituţie educaţională într-o 
veritabilă comunitate internaţională, având acces la experienţa pedagogică şi 
ştiinţifică a acesteia. Scopul principal al platformei într-o instituţie de învăţă-
mânt este de a oferi un cadru de interacţiune pentru profesori şi elevi. Avanta-
jul utilizării MOODLE este că, acest sistem oferă posibilitate elevilor de a face 
lucrurile în manieră proprie, de a-şi forma propriul traseu de formare, adaptat 
la propriul stil de învăţare – metodă care de cele mai multe ori conduce la per-
spicacitate şi creativitate. Nivelul de interactivitate reprezintă indicatorul prin-
cipal al calităţii unui curs electronic. Cele mai importante funcţionalităţi ale 
platformei MOODLE sunt:

 Comunicare, colaborare;
 Managementul informaţiei;
 Organizare;
 Resurse;
 Evaluare.

Utilizarea TIC în educaţie este dictată de noile cerinţe ale societăţii şi per-
mit implicarea activă a elevilor în procesul didactic, diversifică metodele şi for-
mele de predare – învăţare – evaluare, economisind atât timpul profesorului cât 
şi al elevului.

O societate fără oameni competenţi nu este altceva decât o mulţime de 
echipamente scumpe, care la scurt timp nu vor mai avea nici o valoare. Com-
petitivitatea şi viitorul unei societăţi pot fi asigurate numai dacă se investeşte 
în oameni, deoarece resursele umane reprezintă una din cele mai importante 
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investiţii ale unei societăţi democratice. Pentru a atinge scopul comun al pro-
cesului instructiv-educativ propun următoarele:

 strategii didactice inovative, interactive etc. şi metode didactice mo-
derne centrate pe elev şi orientate spre dezvoltarea gândirii critice, 
care vor contribui la sporirea capacităţii de înţelegere şi creşterea ni-
velului de instruire/autoinstruire al elevilor, creând premise pentru 
sporirea gradului de motivare pentru învăţare, eficientizând asimila-
rea continuă în mod independent al materialului;

 mijloace didactice digitale de ultima generaţie: tabla interactivă, sis-
temele digitale de testare interactivă interconectate eficient cu alte 
mijloace TIC (Learning Management System-uri, Learning Content 
Management System-uri, simulatoare, instrumente web etc.) care vor 
conduce la creşterea eficienţei strategiilor didactice interactive şi, în 
final, la obţinerea unor rezultate deosebite, chiar şi la nivel naţional;

 forme de organizare activ-participative a procesului educaţional: pre-
legerea intensificată, lucrul în echipe, studiul individual gradat, forum, 
chat etc., care vor contribui la sporirea activismului instructiv-cogni-
tiv al elevilor şi la dezvoltarea competenţei-cheie „a învăţa să înveţi” 
(Learning to learn);

 evaluări formative, sumative, autoevaluări şi evaluări formativ interac-
tive, realizate prin intermediul sistemelor digitale de testare interacti-
vă, care vor permite de a interveni, imediat, cu ajustări asupra deme-
rsului didactic, în dependenţă de rezultate, contribuind substanţial la 
lichidarea lacunelor din spaţiul cognitiv al elevilor şi la definirea pro-
priei traiectorii de învăţare;

 eficientizarea activităţii cadrelor didactice din învăţământul profesio-
nal în raport cu integrarea eficientă a instrumentelor TIC în activitatea 
educaţională prin formarea continuă în acest domeniu, prin studierea 
materialelor publicate la acest compartiment şi a experienţei pedago-
gice a altor cadre didactice inovatoare;

 utilizarea instrumentelor de colaborare şi comunicare (drive, dro-
pbox ş.a.)

 utilizarea instrumentelor digitale multimedia în procesul predare–în-
văţare–evaluare;

 elaborarea şi implementarea contentului digital;
 respectarea securităţii în mediul on-line.
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Abstract: This article talks about the curriculum in the discipline of information 
systems in public catering units. The key competencies of future technologists are 
highlighted according to the national qualifications framework. A model of time 
distribution is proposed according to the proposed modules and the topic that can 
be studied.

În cadrul formării competenţelor profesionale ale viitorilor tehnologi în 
alimentaţie publică apare o disciplină specifică specialităţii care dezvoltă com-
petenţele atât profesionale cât şi digitale disciplina dată poartă denumirea de 
Sisteme Informatice în Unităţile de Alimentaţie Publică. Ea face parte din com-
ponenta de formare a competenţelor profesionale conform planului de învăţă-
mânt aprobat de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare al Republicii Moldova (2016) pentru specialitatea Tehnologia 
alimentaţiei publice [3].

Disciplina Sisteme Informatice în unităţile de alimentaţie publică, permi-
te viitorilor tehnologi să-şi formeze deprinderi practice de exploatare a tehnicii 
digitale şi a aplicaţiilor care servesc la gestionarea documentaţiei specifice cali-
ficării tehnolog în alimentaţia publică, cât şi dezvoltarea competenţelor digitale.
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La momentul actual nu există un curriculum unic pentru disciplina dată, 
de aceea fiecare instituţie îşi elaborează curriculum la nivel de instituţie. Curri-
culum dat este elaborat de profesorul responsabil de disciplină şi aprobat de 
consiliul ştiinţifico-metodic al şcolii. Astfel, tematica studiată la disciplina dată 
diferă de la o instituţie de învăţământ la alta.

Spre exemplu curriculumul la disciplina Sisteme Informatice în unităţile 
de alimentaţie publică, din CESPA, este elaborat în concordanţă cu planul ca-
dru la specialitatea Tehnologia alimentaţiei publice (2016), calificarea profesi-
onală (2016), ghidul practic de elaborare a curriculumului pentru învăţământul 
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (2016) [1].

În procesul de proiectare a Curriculumului la disciplina Sisteme informati-
ce în unităţile de alimentaţie publică s-a ţinut cont de:

• nivelul de posedare a competenţelor digitale a elevilor înmatriculaţi în 
învăţământul profesional-tehnic;

• atribuţiile şi sarcinile de lucru a tehnologilor în unităţile de alimentaţie 
publică;

• calităţile, cunoştinţele şi capacităţile pe care trebuie să le posede teh-
nologii în unităţile de alimentaţie publică;

• avantajele oferite de educaţia STEAM.
• Principalele funcţii ale Curriculumului disciplinar la Sisteme informa-

tice în unităţile de alimentaţie publică sunt:
• asigurarea coerenţei dintre Sisteme informatice în unităţile de alimen-

taţie publică şi celelalte discipline din planul cadru al specialităţii Teh-
nologia alimentaţiei publice;

• organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire, furnizând infor-
maţiile necesare pentru dezvoltarea competenţelor generale, profesi-
onale şi specifice tehnologului în unităţile de alimentaţie publică.

Curriculumul se adresează cadrelor didactice, autorilor de manuale, evalu-
atorilor, metodicienilor, altor persoane interesate. Evident, principalul benefi-
ciar al acestui document este elevul.

Curriculumul include următoarele componente: Preliminarii; Administra-
rea disciplinei; Repere conceptuale; Competenţe specifice disciplinei; Unităţi 
de învăţare, formate din unităţi de competenţe, unităţi de conţinut, activităţi şi 
produse de învăţare; Repere metodologice de predare–învăţare–evaluare; Refe-
rinţe bibliografice.

Obiectul de studiu al Sistemelor informatice în unităţile de alimentaţie pu-
blică ca ştiinţă interdisciplinară este gestionarea documentaţiei specifice cali-
ficării tehnolog în unităţile de alimentaţie publică cu ajutorul echipamentelor 
digitaleşi a aplicaţiilor specifice acestora.

Ca disciplină Sisteme Informatice în unităţile de alimentaţie publică asi-
gură formarea deprinderilor practice de utilizare a sistemelor informatice con-
temporane în activitatea profesională a viitorilor tehnologi.

Valoarea formativă a disciplinei constă în:
• cunoaşterea conceptelor de bază ale Sistemelor informatice în unităţi-

le de alimentaţie publică, care includ elemente de structură generală, 
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proces de elaborare, modelare a sistemului informatic, precumşi acu-
mularea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul sistemului 
informatic;

• formarea deprinderilor practice de utilizare a mijloacelor digitale pen-
tru gestionarea informaţiei;

• formarea deprinderilor practice de comunicare folosind mijloacele di-
gitale de transmitere şi difuzare a informaţiei.

Curriculumul la Sisteme Informatice în unităţile de alimentaţie publică 
propune un model de studiu integrat al acestei discipline. Acesta permite for-
marea la elevi a unei viziuni integre despre Sistemele informatice în unităţile de 
alimentaţie publică ca ştiinţă şi asupra metodelor de implementare a concep-
telor informatice pentru dezvoltarea perpetuă a societăţii contemporane. De 
asemenea, putem numi principiile specifice disciplinei Sisteme informatice în 
unităţile de alimentaţie publică:

Abordarea integrată a disciplinei – structurarea unităţilor de învăţare în 
asemenea mod ca elevii să dezvolte competenţele de gestionare a sistemelor 
informatice.

Centrarea activităţii / demersului didactic pe elev – combinarea educaţiei 
tradiţionale cu cea STEAM în scopul dezvoltării independenţei şi spiritului de 
lucru în grup a elevilor în calitate de viitori tehnologi.

Asigurarea funcţionalităţii sociale a procesului didactic − utilizarea siste-
melor informatice contemporane în activitatea profesională a viitorilor teh-
nologi. Principiul dat este realizat prin diverse activităţi practice care permit 
elevilor formarea deprinderilor de lucru cu sistemele informaţionale specifice 
calificării tehnolog.

Asigurarea legăturilor interdisciplinare – procesul de instruire se realizea-
ză în concordanţă cu disciplinele de specialitate studiate, unde pot fi aplicate 
sistemele informatice în scopul minimizării timpului de prelucrare a documen-
taţiei tehnologilor.

Orientări generale de predare-învăţare a disciplinei Sisteme informatice în 
unităţile de alimentaţie publică. Procesul de instruire se realizează în concor-
danţă cu sistemului de competenţe pentru tehnologi în alimentaţia publică.

Competenţe generale ale specialităţii „Tehnologia produselor alimentaţiei 
publice” (a) utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea 
procedeelor tehnologice de preparare a bucatelor culinare; (b) aplicarea de 
principii şi metode de bază la procedee tehnologice de preparare a bucatelor 
culinare; (c) utilizarea adecvată de condiţii, regimuri şi metode tehnologice de 
preparare a bucatelor culinare; (d) elaborarea fişelor şi schemelor tehnologice 
pentru preparate culinare de diversă complexitate, utilizând principii, proce-
dee, tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu; (e) evaluarea şi asigura-
rea procesului tehnologic de preparare a bucatelor culinare; (f) descrierea pro-
cedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare în tehnologia de preparare 
a bucatelor culinare; (g) utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi 
interpretarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în proce-
deele de tratare culinară a materiei prime; (h) aplicarea de metode, condiţii şi 
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regimuri de bază necesare în tehnologia de preparare a bucatelor culinare; (i) 
utilizarea adecvată de criterii şi metode clasice şi contemporane în tehnologia 
de preparare a bucatelor culinare; (j) elaborarea fişelor şi schemelor tehnologi-
ce utilizând principii, concepte şi metode specifice procedeelor tehnologice de 
preparare a bucatelor culinare [2].

Competenţele specifice disciplinei derivă din competenţele-cheie/trans-
versale raportate la Sisteme Informatice în unităţile de alimentaţie publică, 
acestea sunt vizate în cadrul celor nouă competenţe specifice ale disciplinei, 
a unităţilor de competenţe, a unităţilor de conţinut, a activităţilor de învăţare 
şi a produselor şcolare recomandate; competenţelor profesionale generale şi 
specifice: Cadrul Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională 
precum şi formarea de competenţe de:

• utilizarea principalelor produse-program destinate prelucrărilor de 
date în unităţile de alimentaţie publică,

• utilizarea produselor-program destinate păstrării, transmiterii şi pre-
lucrării informaţiilor digitale: datele numerice, documentelor text, do-
cumentelor grafice, secvenţelor audio şi video.

Competenţele profesionale specifice fiind: 
CS1: Structurarea şi prezentarea informaţiilor raportate la domeniul ali-

mentaţiei publice din surse variate;
CS2: Utilizarea sistemelor informatice de gestiune în activitatea de tehno-

log în unităţile de alimentaţie publică;
CS3: Utilizarea Open Office pentru soluţionarea situaţiilor din activitatea 

profesională.
Luând in consideraţie faptul că, numărul total de ore este 90, dintre care 24 

ore – prelegeri, 36 ore – laborator, 30 – lucru individual, am administrat modu-
lele conform Tabelului 1.

Tabelul 1. Administrarea curriculumului disciplinar pe module

Nr. Denumirea modulului

Numărul de ore

Total
Contact direct Lucrul  

individualPrelegeri Laborator/ 
Seminar

1. Sisteme informatice în unităţile 
de alimentaţie publică

18 6 6 6

2. Aplicaţiile din pachetul Open 
Office

36 8 16 12

3. Prezentarea documentaţiei în 
format electronic

36 10 14 12

Total 90 24 36 30

Astfel, în cadrul acestor module au fost abordate următoarele tematici, 
după cum urmează.

• Modulul 1. Sisteme Informatice în unităţile de alimentaţie publică
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Tabelul 2. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare

Nr. 
crt. Unităţi de învăţare

Numărul de ore

Total
Contact direct Lucrul  

individualPrelegeri Laborator/ 
Seminar

1. Sistemul informatic, parte com-
ponentă a sistemului informa-
ţional

6 2 2 2

2. Ciclul de viaţă al sistemelor 
informatice

6 2 2 2

3. Modalităţi de alegere a hardwa-
re-ului şi software-ului

6 2 2 2

Total 18 6 6 6

• Modulul 2. Aplicaţiile din pachetul Open Office

Tabelul 3. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare

Nr. 
crt. Unităţi de învăţare

Numărul de ore

Total
Contact direct Lucrul  

individualPrelegeri Laborator/ 
Seminar

1. Writer (editor de text) 8 2 4 2
2. Calc (foaie de calcul) 10 2 6 2
3. Impress 10 2 6 2
4. Base (baze de date) 8 2 4 2

Total 36 8 16 12

• Modulul 3. Prezentarea documentaţiei în format electronic

Tabel 4. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare

Nr. 
crt. Unităţi de învăţare

Numărul de ore

Total
Contact direct Lucrul 

individualPrelegeri Practică/ 
Seminar

1. Crearea şi gestionarea  
documentaţiei în Writer

8 2 4 2

2. Crearea şi gestionarea  
documentaţiei în Calc

12 4 4 4

3. Crearea şi gestionarea  
documentaţiei în Impress

8 2 4 2

4. Crearea şi gestionarea  
documentaţiei în Base

8 2 2 4

Total 36 10 14 12

Ca rezultat al implementării curriculumului dat elevii au făcut cunoştinţă 
cu componentele pachetului Open Office, obţinând deprinderi de organizare a 
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documentaţiei specifice domeniului de activitate şi au elaborat câte o pagină 
web pe care au plasat toate lucrările elaborate.
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alimentaţie publică. Chişinău, 2016.
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