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MOTIVAȚIA PENTRU ÎNVĂȚARE – PREMISĂ ÎN DEZVOLTAREA 

MOTIVAȚIEI PROFESIONALE LA VIITORII PEDAGOGI ȘI PSIHOLOGI 

Diana Antoci, dr., conf.univ., Catedra PEP, UST 

Rezumat. Prezentul articol conţine cercetări teoretice şi empirice privind motivație pentru învățare și 

motivaţie pentru activitate profesională. Au fost stabiliţi diferiţi factori și componentele motivaţiei învățării 

ce se atribuie la determinarea profesională și stau la baza formării motivației profesionale importanţi pentru 

dezvoltarea unei personalităţi integre. Sunt oferite recomandări rezultate din experiența și bunele practici ale 

cadrelor didactice universitare din catedra PEP, UST în vederea dezvoltării motivației pentru învățare la 

viitorii pedagogi și psihologi 

Abstract. The present article contents theoretical and empirical researches concerning motivation for study 

and motivation for professional activity. It was established the different factors and components of study 

motivation which are attributable for professional determination and are in the basis for formation of 

professional motivation important for the development of integral personality. In this article are offered the 

recommendations obtained from the experience and good practice of university lectors from Department 

PPE, TSU to develop motivation for study at future pedagogues and psychologists 

 

Mereu ne punem întrebări şi căutăm explicaţii pentru acţiunile noastre sau ale 

semenilor. De ce facem ceea ce facem? De ce un subiect învaţă, activează, iar altul nu? 

Răspunsurile la acestea întrebări trebuie căutate în domeniul motivaţiei.  

A cunoaşte motivaţia unei persoane echivalează cu găsirea răspunsului la întrebarea 

,,de ce întreprinde o activitate‖. Răspunsul este dificil, deoarece cauzele generatoare sunt 

multiple şi nu se pot reduce la stimuli externi. Acțiunile, reacţiile sunt declanşate şi de cauze 

interne; ansamblul lor a fost numit motivaţie de la latinescul motivus (care pune in mişcare). 

Pentru unii psihologi, motivul este numele generic al oricărei componente a motivaţiei fiind 

definit ca fenomen psihic ce declanşează, direcţionează şi susţine energetic activitatea. 

Componentele sistemului motivaţional sunt numeroase, variază ca origine, mod de 

satisfacere şi funcţii, clasificarea şi explicarea lor fiind controversate. Cei mai mulţi 

psihologi acceptă actualmente ideea în conformitate cu care motivaţia umană include 

trebuinţe, tendinţe, intenţii, dorinţe, motive, interese, aspiraţii, convingeri. 

În accepţiunea cea mai largă, motivaţia reprezintă „ansamblul factorilor dinamici 

care determină conduita unui individ‖ [8, p.202]. O definiţie mai completă este cea oferită 

de Al.Roşca [apud.4, 8]: „Prin motivaţie înţelegem totalitatea mobilurilor interne ale 

conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conştientizate sau neconştientizate, simple 

trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte‖. Motivaţia este factorul care determină 

organismul să acţioneze şi să urmărească anumite scopuri.  

U.Şchiopu a dat următoarea definiţie a motivaţiei: Motivaţia este o structură de 

factori indisociabili temporar de activare în conduite a unor caracteristici şi cerinţe ale 

personalităţii, care determină manifestarea tensiunii sau plăcerii implicate, dar şi mesajul 

talent şi de suprafaţă al acesteia. În motivaţie sunt implicate cerinţe de scurtă, medie şi lungă 

durată ale personalităţii cu intensităţi diferite [5, p. 464]. 



A.Cosmovici defineşte motivaţia ca eforturi necesare în activitate care se bazează pe 

o motivaţie, un interes al elevilor, fără care nu se poate realiza nimic. Vorbind de motivaţie 

psihologul român se referă la totalitatea motivelor care dinamizează comportamentul uman. 

Motivele sunt cauzele conduitei noastre, mai exact cauzele interne ale comportamentului. 

Prin urmare, indică, asupra necesităţii evidente de a se preocupa de educarea lor [1, p.199]. 

И.А.Зимняя susţine că la baza motivaţiei, prin care se subînţeleg procesele de 

modificare a stării şi atitudinii personalităţii, stau motivele ce includ un şir de declanşatori 

concreţi ai activităţii şi comportamentului. În calitate de motive apar nevoile şi interesele, 

tendinţele şi emoţiile, orientările şi idealurile personalităţii. Astfel, motivele sunt 

„formaţiuni complexe, ce reprezintă sisteme dinamice, în care se produce analiza şi 

evaluarea alternativelor, selectarea şi adoptarea deciziilor‖ [7]. 

Motivul ca un component al motivaţiei a fost examinat şi de către A.N.Leontiev şi îl 

determină în calitate de „trebuinţă materializată‖, subliniind partea lui concretă, adică, 

orientarea pe obiect. Astfel, prin motive se subînţeleg imboldurile concrete, cauzele, care 

impun personalitatea să activeze, să acţioneze [9].  

Studiul motivaţiei are în vedere analiza factorilor ce determină comportamentul şi a 

mecanismelor care le explică efectele. Aceşti factori pot fi numiţi generic motive. M.Golu 

face următoare distincţie între motivaţie şi motiv: „Prin termenul de motivaţie definim o 

componentă structural funcţională specifică a sistemului psihic uman, care reflectă o stare 

de necesitate în sens larg, iar prin cel de motiv exprimăm forma concretă, actuală, în care se 

activează şi se manifestă o asemenea stare de necesitate. Aşadar, prin motiv vom înţelege 

acel mobil care stă la baza unui comportament sau a unei acţiuni concrete‖ [5].  

Prin motivaţie de învăţare se subsemnează sensului general al conceptului de 

motivaţie şi se referă la totalitatea factorilor ce determină manifestarea activităţii de 

învăţare: trebuinţe, scopuri, obiective, simţul datoriei, interese etc., care îl mobilizează pe 

subiect la o activitate menită să conducă la asimilarea unor cunoştinţe, la formarea unor 

priceperi şi deprinderi – competenţe. Subiecţii motivaţi sunt mai perseverenţi şi învaţă mai 

eficient. Motivaţia este una dintre cauzele pentru care persoana învaţă sau nu învaţă. În 

acelaşi timp însă, motivaţia poate fi efectul activităţii de învăţare.  

Pentru stabilirea relaţiei dintre orientările de valori şi motivaţia pentru învăţare am 

considerat că este foarte important de a cunoaşte motivaţia viitoarelor cadre didactice faţă de 

activitatea de învăţare (de a cunoaşte motivele şi factorii reglatori) şi de a determina 

orientările de valori la studenţi, stabilind legătura dintre acestea.  

Un studiu amplu al motivaţiei pentru învăţare la studenţi a fost efectuat de către 

О.Чаденкова, care în baza analizei teoretice a evidenţiat motivele şi factorii de reglare ai 

activităţii de învăţare: 

- motive: de realizare, de trăiri afective, de comunicare, volitive şi cognitive; 



- scalele factorilor de reglare a activităţii instructiv-educative care asigură 

schimbarea motivelor de învăţare: reglarea de valori, de emoţii, socială, 

informaţională şi autoreglare [21].  

Acest studiu a permis elaborarea chestionarului cu scopul cercetării motivaţiei pentru 

activitatea de învăţare a studenţilor (OMUDS). Conţinutul acestui studiu al motivelor de 

învăţare constă din 50 de întrebări şi 4 variante de răspunsuri cu următoarea desfăşurare: 

cifra 4 – total de acord; cifra 3 – de acord; cifra 2 – dezacord; cifra 1 – total dezacord, care 

trebuie să fie puse ca răspuns la întrebările în corespundere cu părerea personală a celui 

testat. Aplicarea acestui chestionar permite: 

1) descrierea structurii complicate a motivelor de învăţare a elevilor; 

2) dezvăluirea factorilor ce reglează activitatea de instruire a elevilor în planul 

schimbării motivelor de învăţare; 

3) determinarea dinamicii schimbării motivelor de învăţare a elevilor ce apar în 

rezultatul includerii în activitate instructiv-educativă.  

În urma analizei literaturii științifice la problema conținuturilor structurale și 

algoritmului de desfășurare a procesului motivație se atestă prezența variilor pozițiuni ale 

savanților. Unii propun o abordare structurală și psihologică (A.Г. Koвалев, O.K. 

Tихомиров, A.Faizullaev), alții oferă o abordare biologico-morfo-funcțională, care în mare 

măsură constituie abordare reflexă (Д.В.Колесов), a treia abordare este din domeniul 

Gestalt psihologiei (J.-M. Robin). Fiecare din abordări stipulate are avantajele sale, dar nu a 

fost tratată problema din perspectivă holistică a procesului de motivație și a etapelor de 

formare a motivului. 

Motivația profesională este privită de către S. Galemba ca  proces de corelare a 

necesităților, aspirațiilor și intereselor personalului din cadrul instituției cu realizarea 

obiectivelor organizaționale, exercitarea sarcinilor, competențelor și responsabilităților 

atribuite în cadrul organizației, contribuind astfel la obținerea de performanțe individuale și 

organizaționale [apud. 7]. 

Materialul studiat a sugerat idei pentru planificarea unor cercetări experimentale cu 

scopul stabilirii motivelor şi factorilor reglatorii a activităţii de învăţare a viitoarelor cadre 

didactice. Pentru cercetarea motivaţiei pentru învăţare am aplicat chestionarul OMUDS 

după О.Чаденкова [21]. Lotul experimental au constituit studenţii anului I, II și III ciclului I 

– viitori pedagogi şi psihologi. Studiul experimental s-a desfăşurat în perioada 2013, 2015, 

2017. 

Datele obţinute în urma cercetării motivaţiei pentru învăţare a studenţilor cu profil 

pedagogic demonstrează prezenţa unui nivel scăzut al motivaţiei către învăţare la studenții 

anului I și deja unui nivel mai ridicat la studenții din anul III (fig.1). 

 



 

Fig.1. Indicii motivației pentru învățare studenților cu profil pedagogic în anii 2013, 

2015, 2017 după chestionarul OMUDS 

Conform rezultatelor obţinute am constatat ca la nivelul cel mai înalt (în comparaţie 

cu toate datele experimentale) se află motivul trăirilor afective în 2017 (6,69), ceea ce 

denotă că activitatea de învăţare este motivată prin stările afectiv-emotive: emoţiile, trăirile 

ce îi ghidează, stimulează şi sunt legate cu dorinţa de a învăţa şi aceasta asigură procesul 

atragerii către procesul de învățare. În cazul dat studenţii aleg acelea tipuri de activitate care 

le permit să obţină emoţii pozitive şi să evite ceea ce îi indispune. Motivul volitiv a 

constituit în 2013 – 4,95 p.s., în 2017 – 4,59 p.s. şi este la fel cel mai înalt comparativ cu 

celelalte componente ale motivației pentru învățare, ceea ce poate fi interpretat că subiecţii 

tind spre o interrelaţionare efectivă cu mediul înconjurător în procesul de învăţare. 

Dezvoltarea motivaţiei în cazul dat poate fi examinată ca evoluarea cauzalităţii personale 

sau senzaţiei că singură persoana este cauza sau sursa comportamentului său şi a tuturor 

urmărilor al acestuia. 

Motivul realizării s-a modificat din 2013 (2,85p.s.) până în 2017 constatând 3,56 p.s., 

ceea ce exprimă că subiecţii încă nu sunt orientaţi spre atingerea rezultatelor mai înalte în 

activitatea sa de învăţare, nu prea tind spre autoafirmare în faţa propriei persoane, nu au 

dorinţa să încerce potenţialul, puterile sale. 

Rezultatele privind motivul cognitiv se modifică spre creștere din 2013 (2,95p.s.) în 

2017 (3,87 p.s.) ceea ce denota că comportamentul personalităţii nu este motivat către 

obţinerea unei informaţii noi în procesul de învăţare, nu este orientată spre asimilarea 

cunoştinţelor, faptelor, legităţilor noi, spre însuşirea unor modalităţi de obţinere, dobândire a 

cunoştinţelor. Şi motivul de comunicare – 3,05p.s. – ne denota că subiecţii nu prea doresc să 

stabilească relaţii de prietenie cu membrii grupului sau la ei nu apare trebuinţa în 

transmiterea informaţiei verbale sau nonverbale partenerului de comunicare. 



 

Fig. 2. Indicii scalelor de reglare a activităţii de învăţare studenților cu profil 

pedagogic în urma aplicării OMUDS. 

La prelucrarea rezultatelor privind scalele de reglare a activităţii de învăţare am 

determinat ca cea mai pozitivă şi înaltă în 2013 constituie scala de reglare socială (7p.s.) 

care scade aproape în jumate în 2015 și crește până la 5,02 p.s. în 2017, ceea ce poate fi 

interpretat ca subiecţii sunt orientaţi către mediul social, adică ei corelează valorile 

individuale cu cele sociale, de grup, care la rândul lor pot influenţa asupra scopurilor şi 

motivelor activităţii de învăţare. 

De asemenea, la un nivel destul de înalt se află reglarea emoţională (5,7p.s.) în 2013 

și crește până la 7,09 p.s. în 2017, ceea ce denotă că emoţiile menţin nivelul necesar al 

activităţii subiectului şi, prin urmare, pot influenţa asupra formării şi realizării motivelor de 

învăţare. 

 

Fig. 3. Indicii structurii motivelor activităţii de muncă pe întreg lot experimental 

după metodica Т.Л.Бадоев 



Asemenea variabilă ca reglarea de valori este una din cele mai joase pe parcursul 

anilor 2013-2015 (1,35p.s. șu 1,48 p.s.) crescând nesemnificativ în 2017 până la 3,17p.s., 

ceea ce ne indică în urma analizei comparative că la subiecţii experimentali legătura dintre 

orientările de valori şi motivele de învăţare este foarte slabă, nesemnificativă şi motivele de 

învăţare nu au nici o semnificaţie pentru studenţi. 

Rezultatele obținute în urma aplicării testului Diagnosticarea structurilor 

motivelor în procesul muncii după Л. Т. Бадоев vor constitui drept suport pentru a stabili 

legătura motivației pentru învățare cu diferiți factori care influențează fie direct sau 

indirect motivația lor atât pentru procesul de învățare, cât și pentru procesul de muncă.  

Conform datelor prezentate în figura 3 constatăm că punctajul cel mai înalt pe 

întreg lot experimental deține motivul cu referire la semnificația profesiei (95p.), ceea ce 

vorbește despre conștientizarea faptului că profesia de pedagog constituie baza pentru 

formarea personalității și  pentru prosperitatea țării. Viitoarele cadrele didactice sunt foarte 

mulțumite de interrelaționarea cu colegii în procesul de muncă (74p.), posibilitatea creației 

în pe parcursul desfășurării activității profesionale (71p.). În procesul de muncă în 

domeniul psihopedagogic subiecții constată satisfacție generală (69p.).  

Partea extremă în aprecierea negativă se remarcă a fi motivul „mărimea salariului‖ 

la care subiecții experimentali s-au pronunțat a fi total nemulțumite, astfel acesta 

constituie - 21 p. 

Aceste rezultate permit observarea motivelor activității de muncă care 

eficientizează activitatea viitoarelor cadrelor didactice și permit menținerea motivației 

pentru învățare și celei profesionale, totodată, au fost evidențiate și motivele care pot duce 

la perturbarea activității de muncă și la demotivarea profesională. 

Reieşind din rezultatele obţinute în urma aplicării testului lui Т.Бадоев putem 

ierarhiza motivele activităţii de muncă după importanţă în felul următor:  

1. Semnificaţia profesiei. 

2. Relaţiile cu colegii. 

3. Posibilitatea manifestării creativităţii in procesul de lucru. 

4. Satisfacţia în munca in general. 

5. Tipul activităţii de munca. 5. Trebuinţa comunicării în activitatea colectiva. 

6. Oportunitatea de a ridica calificarea. 

7. Prestigiul profesiei. 

8. Organizarea muncii. 

9. Trebuinţa in realizarea particularităţilor individuale. 

10. Condiţiile igienico-sanitare. 

11. Atitudinea administraţiei faţă de muncă, odihnă si viaţa lucrătorilor. 

12. Mărimea salariului. 

Astfel, motivele ce constituie baza pentru formarea motivaţiei profesionale sunt: 

prestigiul profesiei, interesul, mărimea salariului, condiţii şi locul de muncă (organizarea 



muncii, condiţiile sanitar-igienice etc.), posibilitatea creşterii profesionale şi varietatea 

muncii, interrelaţii pozitive și constructive cu administraţia şi colectivul.  

Motivele precum: satisfacţia în muncă de la profesia aleasă, rezultatele muncii, 

eforturile depuse; posibilitatea de a realiza şi a dezvolta capacităţile, vocaţiile personale; 

încercare de a ridica prestigiul profesiei şi instituţie; dorinţa de a fi remunerat în orice 

formă pentru succese şi realizări; pentru studenţi nu ocupă locuri importante în topul 

ierarhiei și sunt mai puțin semnificative.  

Dezvoltarea motivelor ce constituie baza pentru activitatea de învățare și, prin 

urmare, a celei profesionale, și este necesară pentru formarea motivaţiei pentru învăţare şi a 

celei profesionale.  

Implementarea testului „Identificarea relațiilor dintre bani și muncă” după  

О.Ф.Потемкина, ne-a permis să determinăm preferințele subiecților experimentali pentru 

bani sau muncă. (Fig. 4).  

 

Fig. 4. Media indicilor privind direcţia de orientare a studenţilor cu profil pedagogic 

la „Muncă - Bani” după O.Потемкина 

Datele expuse în fig. 4 prezintă indicii medii de orientare a viitoarelor cadrelor 

didactice fie spre câștig, fie spre muncă, conform acesteia observăm că subiecții 

experimentali sunt predispuși în mod egal atât spre muncă, cât și spre câștig (10 p.c.). 

Rezultatele obținute sunt totuși îmbucurătoare pentru că majoritatea viitoarelor cadre 

didactice sunt orientate și spre muncă, chiar dacă este bine cunoscut faptul unor salarii mici 

la pedagogi din întreg sistem de învățământ, ceea ce denotă asupra faptului că acestea depun 

mai mult suflet în activitatea lor de zi cu zi. Exprimăm speranța ca pe viitor să fie create 

condițiile favorizante pentru ca majoritatea cadrelor didactice să se pronunțe asupra 

orientării spre muncă, această schimbare va contribui nemijlocit la prestarea serviciilor de 

calitate din partea viitoarelor cadrelor didactice. 



Studiul motivației pentru învățare la viitoarele cadre didactice ne permite să 

constatăm ca la nivelul cel mai înalt se află: 

 motivul trăirilor afective, ceea ce denotă că activitatea de învăţare este motivata prin 

stările afectiv-emotive: emoţiile, trăirile ce îi ghidează, stimulează şi sunt legate cu 

dorinţa de a învăţa şi aceasta asigură procesul atragerii personalităţii la învăţare. În 

cazul dat studenţii aleg acelea tipuri de activitate care le permit să obţină emoţii 

pozitive şi să evite ceea ce îi indispune;  

 motivul volitiv, ceea ce constată că subiecţii tind spre o interrelaţionare efectivă cu 

mediul înconjurător în procesul de învăţare. Dezvoltarea motivaţiei în cazul dat 

poate fi examinat ca dezvoltarea cauzalităţii personale sau senzaţiei că singură 

persoana este cauza sau sursa comportamentului său şi a tuturor urmărilor acestuia. 

În sfera motivației pentru învățare nivelul mai scăzut evidențiem la: 

 motivul realizării, ceea ce exprimă că subiecţii nu sunt orientaţi spre atingerea 

rezultatelor mai înalte în activitatea sa de învăţare, nu tind spre autoafirmare în faţa 

propriei persoane, nu au dorinţa să încerce potenţialul, puterile sale.  

 motivul cognitiv ceea ce denota că acțiunile personalităţii nu sunt motivate către 

obţinerea unei informaţii noi în procesul de învăţare, nu este orientată spre asimilarea 

cunoştinţelor, faptelor, legităţilor noi, spre însuşirea unor modalităţi de obţinere, 

dobândire a cunoştinţelor.  

 motivul de comunicare ne denota că subiecţii nu prea doresc să stabilească relaţii de 

prietenie cu membrii grupului sau la ei nu apare trebuinţa în transmiterea informaţiei 

verbale sau nonverbale partenerului de comunicare.  

In urma cercetării structurii motivelor de muncă la viitoarele cadre didactice am 

obţinut un indice înalt privind satisfacţia generală de activitatea profesională aleasă. Pentru 

viitorii pedagogi în ordinea ierarhică sunt nominalizate în primul rând motivele axate pe 

semnificația profesiei, satisfacția de muncă desfășurată.  

Sfera motivaţională axată pe factorii interni se atribuie la determinarea personală și 

profesională, fiind primordială în formarea motivaţiei pentru învăţare şi a celei profesionale, 

ceea ce este foarte important şi necesar pentru dezvoltarea unei personalităţi integrale 

Dezvoltarea motivației pentru învățare prezintă un proces continuu, multiaspectual, 

care, prin urmare, constituie baza motivației profesionale. Acțiuni relevante sunt întreprinse 

de cadrele didactice universitare ale Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară 

(V.Botnari, V.Cojocaru, G.Chirică, V.Mîslițchi, D.Antoci, L.Pavlenko, Gr.Țapu, L.Trofaila, 

M.Stamati, L.Lașcu), facultatea Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol, în vederea 

dezvoltării motivației pentru învățare și, prin urmare, a celei profesionale la studenții cu 

profil pedagogic, care pot fi preluate și transferate atât în cadrul învățământului superior, cât 

și cel general: 



 cercetarea experimentală continuă a motivației pentru învățare a subiecților, care 

permite determinarea motivelor învățării și factorilor de reglare a activității de 

învățare; 

 argumentarea necesității studierii disciplinelor incluse în Programul de studiu în 

formarea profesională a viitorilor specialiști în domeniul Științelor Educației; 

 organizarea eficientă a orelor de curs, a seminarelor, orelor practice și de laborator 

prin îmbinarea optimă a tehnologiilor didactice  clasice și moderne;  

 reactualizarea la etapa de evocare a valorilor deținute de către subiecți, relevante 

pentru realizarea obiectivelor orei curente;  

 argumentarea beneficiilor profesionale și personale în cazul deținerii finalităților 

codificate în obiectivele enunțate la debutul etapei de realizare a sensului;  

 valorificarea tehnicilor interactive în activitatea de predare, care implică activ 

subiectul în activitatea de învățare; 

 implicarea subiecților în autoevaluare și evaluare în vederea motivării intrinseci a 

acestora pentru activități ulterioare; 

 elaborarea și oferirea diverselor sarcini în cadrul activității de învățare autonomă 

luând în calcul interesele personale și profesionale ale subiectului; 

 menținerea interesului pentru activitatea de învățare prin încurajarea subiecților în 

demersurile întreprinse în cadrul orelor, stimularea emoțiilor pozitive, alocarea 

calificativelor / notelor pentru sarcini realizate, implicarea în procesarea informațiilor 

noi prin: luarea de notițe, rezumate, hărți conceptuale, eseuri etc.; 

 asigurarea transferului tehnologic a cunoștințelor în cadrul orelor practice și de 

laborator în instituțiile de învățământ general cu care au fost încheiate convenții de 

parteneriat. 

 Realizarea de către studenții ciclului I și II a cercetărilor ce vizează problema 

motivației pentru învățare, motivației profesionale în contextul tezelor de licență și 

master, fapt ce îi determină să reflecte și să remedieze propria motivație pentru 

activitatea de învățare, să aplice reculatele cercetărilor în activitatea proprie: 

- dezvoltarea motivației pentru învățare la elevii de vârstă școlară mică;  

- relația dintre motivația și stilul preferențial de învățare la elevii din învățământul 

gimnazial;  

- relația dintre stres și motivația pentru învățare la studenții ciclului I;  

- raportul dintre sindromul burnout și motivația profesională  la cadrele didactice. 

 Elucidarea interdependenței dintre disciplinele predate și realitatea vieții prin 

intermediul anumitor tehnici, studii de caz, dezbateri, rezolvări de probleme și 

situații, vizionări de secvențe video etc. 
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DIMINUAREA COMPORTAMENTULUI DEVIANT  

LA ADOLESCENȚII MODERNI 

Valentina Botnari, dr. prof., universitar interimar 

Gabriela Arsenov, masterand UST 

Rezumat. În articol se elucidează actualitatea problemei diminuării comportamentului deviant la 

adolescentinii secolului XXI. Se prezintă instrumentele de identificare a adolescenților cu devianță 

comportamentală, precum și rezultatele implementării acestora. Prioritate se acordă în acest articol descrierii 

a 8 ședințe de training organizate cu adolescenții ce dețin comportament decent, cât și cei atestați cu anumite 

carențe comportamentale. Descrierea ședințelor de training implică modalitățile de respectare a câtorva 

condiții psihopedagogice cu impact facil asupra diminuării comportamentului deviant al subiecților implicați 

în experimentul formativ. Rezultatele curente expuse denotă randamentul valoric al trainingului în 

remedierea conduitei deviante a adolescenților. 

Abstract. The present study reveals the latest developments on deviant behavior in the teenagers of the 21
st
 

century. The tools for identifying teenagers with deviant behavior, as well as the results of their 

implementation are presented. The article prioritizes eight training sessions organized with teenagers with 

decent behavior, as well as with teenagers with certain behavioral deficiencies. The description of the 

training sessions presents the way a number of psycho-pedagogical conditions are respected so that they 

reduce the deviant behavior of the subjects involved in the formative experiment. The research outcomes 

indicate the efficiency of the training in remediating the deviant behavior of the teenagers. 

 

 Contradicția dintre numărul crescând al adolescenților cu comportament deviant și 

lipsa unor soluții certe de diminuare a unui atare comportament la adolescentinii moderni 

ne-a condus la cercetarea acestei probleme. 

Idealul educaţional al şcolii din Republica Moldova constă în „…formarea 

personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabilă de autodezvoltare, care posedă nu numai un 

sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi 

independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul 

valorilor naţionale şi universale asumate‖ [2, art. 6]. Or, o persoană cu comportament 

deviant nu ar putea atinge expectanţele idealului educaţional nominalizat. 

Fiind un subiect actual, oportun şi valoros care tot mai mult generează dezbateri 

ştiinţifice atât în mediul educaţional, cât şi în cel cotidian, devierea comportamentală la 

adolescenți provoacă un profund şi real interes pentru organizarea cercetării „Diminuarea 

comportamentului deviant la adolescenţi‖. Studiile demonstrează că între 15 şi 18 ani 

manifestările devierii comportamentale au cea mai mare frecvenţă, acesta fiind motivul 

selectării vârstei date pentru cercetare. 

         Formarea personalităţii de tip nou, cu spirit activ, cu valori social - morale înalte, 

capabilă să promoveze binele, frumosul, adevărul, călăuzindu-se de credinţe şi idealuri, 

conferind un sens superior propriei vieţi este imperativul şcolii contemporane. Iată de ce, 

problema educaţiei adolescenţilor, a formării calităţilor morale, a prevenirii şi diminuării 

devierilor comportamentale, trebuie pusă pe prim plan având o actualitate argumentată, 

justificată teoretic și practic.  



 În demersul investigativ privind diminuarea comportamentului deviant la adolescenți, 

am utilizat o strategie complexă de cercetare, îmbinând metodele de cercetare cantitative cu 

cele calitative. Au fost, astfel, utilizate următoarele instrumente la etapa de constatare a 

experimentului: 

 Testul FPI; 

 Fișa de observare psihopedagogică; 

 Metode de prelucrare statistică. 

 În calitate de subiecţi experimentali au participat 56 de subiecți din două clase de a 

IX – a, municipiul Chișinău. Rezultatele instrumentelor aplicate identifică subiecți cu varii 

devianțe comportamentale, ceea ce constituie 9%, iar un număr semnificativ de adolescenți 

atestă predispoziții spre comportament deviant, fiind incluși în grupul de risc. Situația 

identificată ne-a condus la conturarea ideii de a elabora un trening axat pe prevenirea și 

diminuarea predispoziției și comportamentului deviant la adolescentinii moderni. 

La debutul elaborării programului şedinţelor de training am stabilit condițiile 

psihopedagogice necesare a fi respectate în vederea eficientizării programului per ansamblu. 

În urma studierii literaturii de specialitate am stabilit următoarele condiții 

psihopedagogice: 

 Crearea unui spațiu deschis pentru diminuarea comportamentului deviant la 

adolescenți; 

 Constituirea contextului pentru diminuarea comportamentului deviant în cadrul 

activităţilor de învăţare;  

 Propulsarea subiecților cu comportament deviant în spațiul educațional creat; 

 Prezentarea într-un context motivant, afectiv pentru adolescenți a normelor şi 

valorilor morale; 

 Instituirea mediului de intercomunicare dintre adolescenţii cu comportament adecvat 

şi cei cu comportament deviant; 

Sesiunea de training a inclus 8 şedinţe care au avut loc de 2 ori săptămânal, durata 45 

minute, în cadrul Liceului Teoretic Miguel de Cervantes, cu implicarea a 30 de subiecţi, 

vârsta cuprinsă între 15-16 ani. În cadrul primei ședințe au fost stabilite condiţiile obligatorii 

necesare pentru conlucrarea eficientă în grup: bunăvoinţa, respectul, încrederea, atitudinea 

tolerantă faţă de toţi participanţii. Subiecții au fost activi și s-au implicat pe parcursul 

întregii ședințe, s-a stabilit prin acord comun tipul de relații interpersonale, a fost creat un 

spațiu deschis pentru diminuarea comportamentului deviant la adolescenți. În elaborarea 

scenariului pentru fiecare sesiune de training ne-am condus de conceptele valorice ale 

cercetătorilor din domeniul psihologiei referitoare la strategiile diminuării devianţei 

comportamentale, în special ale savanților: Valentin Cosmin Blându [1], Cristina Neamțu 

[3] şi Vasile Preda [4]. 

Şedinţele organizate au purtat un caracter complex, respectând rigorile condiţiilor 

psihopedagogice determinate. O atenţie sporită s-a acordat evaluării curente a 



comportamentului manifestat pe parcursul desfășurării ședințelor de training, conştientizării 

de către participanţi a normelor şi valorilor morale. Trainingul ne-a oferit posibilitatea reală 

de a observa, stimula, ghida procesul de formare a comportamentului social decent la 

personalitatea în devenire.  

 Simularea trăirilor afective, organizarea situaţiilor problematizate şi a dezbaterilor, 

unde fiecare a avut posibilitatea de a-și exterioriza opiniile şi nevoile sale, am scos în 

evidenţă viziunea fiecărui participant faţă de problema cercetată.  Prezentăm în continuare 

conținutul fiecărei ședințe de training organizate cu adolescenții ce au fost identificați cu 

devianță comportamentală. 

 Ședința nr.1 

Scopul: Stabilirea relaţiilor interpersonale, cunoaşterea cu  normele grupului. 

Această primă ședință a inclus 7 activități, cu scopul de a forma relații interpersonale, de a 

face cunoștință cu normele grupului: 

1. Salutul 

2. Prezentarea membrilor grupului 

3. Elaborarea regimului de lucru 

4. Joc de descoperire 

5. Conversație cu abordarea variilor dimensiuni ale problemei valorii comportamen-

tului decent 

6. Ritual de adio 

7. Evaluarea. 

În cadrul primei activități subiecții au avut sarcina de a forma un cerc luându-se de 

mâini. Făcând un pas spre centru au transmis un salut prin exteriorizarea nonverbală a unei  

emoții sau unui sentiment, astfel încât acesta să nu se repete. Această activitate a oferit un 

climat favorabil pentru continuarea activităților și totodată am identificat montajul 

psihologic al fiecărui participant. 

A doua activitate din cadrul ședinței nr.1 a oferit oportunitatea fiecărui participant să 

se prezinte, expunându-și prenumele pe care îl deține și autorul atribuirii acestuia. 

Participanților li se solicita să relateze propria atitudine față de prenumele ce-l poartă (îi 

place sau nu). Această activitate a permis membrilor grupului să se cunoască reciproc.  

Următoarea activitate a inclus elaborarea regimului de lucru, a fost stabilit numărul și 

perioada în care vor avea loc activitățile din cadrul trainingului, s-au stabilit normele și 

valorile morale ale grupului. Astfel, s-a convenit ca ședințele să se desfășoare de două ori pe 

săptămână, cu durata de 45 minute, fapt acceptat unanim de către toți membrii grupului.  

A patra activitate a inclus un joc de descoperire a propriilor caracteristici sau calități 

pozitive, astfel subiecții au avut sarcina de a desena pe o foaie A4 conturul propriei mâini, 

scriindu-și prenumele în interior, iar mai apoi să scrie în cadrul conturului degetului mare o 

calitate proprie, trăsătură de caracter, însuşire morală (de ex.: generos, inteligent, simpatic, 

talentat etc.). Jocul a continuat prin precizarea altor calităţi de către colegii de grup – fiecare 



membru al grupului a scris o calitate a colegului său în contururile celorlalte degete ale 

mâinii. În felul acesta, la sfârşit fiecare membru a obținut un contur al palmei inscripţionat 

cu calităţi identificate atât de el, cât şi de colegii săi. La sfârșitul acestei activități au fost 

afişate toate foile cu desene pe tablă. 

O altă variantă a jocului de descoperire a inclus precizarea unui comportament pozitiv 

(sau a mai multor comportamente). Am insistat ca participanții să identifice calităţi (aspecte 

pozitive), nu defecte (aspecte negative) ale propriei personalităţi.  

Activitatea ce a urmat a fost o conversație bazată pe preferințe și doleanțe ale 

subiecților implicați în cadrul experimentului de formare, astfel am vorbit despre hobby-

urile și preferințele acestora în timpul liber, ce le place la școală și ce i-ar motiva să 

frecventeze zilnic orele. S-a inițiat discuție despre importanța frecventării orelor, a 

bibliotecilor, a cercurilor de creație și despre importanța lecturării în vederea dezvoltării 

multiaspectuale.  

În continuare a urmat un ritual de adio, toți subiecții incluși în cadrul trainingului au 

pus mâinile una peste alta și au format un turn comun în mijlocul cercului, apoi am numărat 

1-2-3 şi printr-un avânt participanţii s-au despărțit (cu un sentiment puternic de apartenenţă 

la grup).  

Ședința s-a încheiat cu o activitate de evaluare a dispoziției în limita 1-10 puncte, 

astfel, elevii au rămas încântați de prima ședință organizată împreună, majoritatea au 

demonstrat că posedă nu numai iniţiativă în comunicare, dar şi abilitatea de a asculta 

colegii. Cu toate că libertatea exprimării le-a fost asigurată, activitățile desfășurate nu 

derapau la dezordine sau neînţelegeri, pe parcursul şedinţei s-a respectat caracterul 

organizat, unde fiecare era conştient de rolul şi funcţiile sale. 

S-a respectat prioritar, condiția ce viza  prezentarea într-un context motivant, afectiv 

pentru adolescenți a normelor și valorilor morale.  

 Ședința nr.2 

Scopul: Cunoaşterea interpersonală, instituirea mediului de intercomunicare dintre 

adolescenţii cu comportament adecvat şi cei cu comportament deviant. 

Această ședință a inclus 7 activități, cu scopul de a institui mediul de intercomunicare 

dintre adolescenţii cu comportament adecvat şi cei cu comportament deviant: 

1. Salutul 

2. Exercițiul Pro și Contra 

3. Exercițiu Cum mă comport eu? 

4. Exerciţiul Continuaţi fraza 

5. Exerciţiul Limbaj pozitiv 

6. Ritual de adio 

7. Evaluarea dispoziţiei. 

Am început ședința cu o activitate de salut, participanții au format un cerc, fiecare 

dintre ei au avut sarcina de a transmite vecinului din dreapta cuvinte plăcute, luându-l de 



mâini şi zâmbind, ceea ce presupunea salutarea acestuia şi manifestarea satisfacţiei de a 

participa cu el la şedinţa de training. 

Mai apoi am rugat participanţii să scrie pe o fişă trei forme de manifestare a 

comportamentului deviant. În continuare participanților li s-a propus să se plaseze în centru 

şi să argumenteze consecințele formelor date de comportament deviant, atât pentru  viaţa 

personală, cât și pentru activitatea profesională. 

Subiecții au fost grupați după criteriul similitudinii consecințelor expuse, iar mai apoi 

li s-a propus să-și autocaracterizeze comportamentul. Membrii grupului au scos în evidență 

atât  dimensiunea valorică a comportamentului colegilor, cât și aspectele ce lasă de dorit.  

Am ținut discuții despre faptul că fiecare a tins să elucideze faptele salutabile și  

condamnabile din propriul comportament, s-au creat contexte pentru ca membrii grupului  

să-și expună doleanțele pentru ameliorarea comportamentului ce nu se înscrie în cadrul 

normelor morale. Au fost distribuite fiecărui subiect fişe de lucru. După ce a fost completată 

fişa și respectate instrucţiunile, subiecții au  prezentat colegilor de grup informația din fișă. 

Au fost ierarhizate aspectele nedorite din propriul comportament pe care doresc să le 

schimbe, după care au reflectat asupra modalităților de remediere a devianței 

comportamentale autoidentificate. Am continuat ședința, solicitând fiecărui grup să propună 

indicații concrete pentru optimizarea dezvoltării personale în raport cu propriile expectanțe. 

Ideile generate au fost prezentate public de către reprezentanții desemnați de fiecare grup. 

Monitorizarea ședinței  s-a axat pe implicarea treptată a tuturor membrilor grupului în 

activitate, în așa fel cooptând toți subiecții în discuții și activități. S-au creat contexte rele-

vante pentru instituirea mediului de intercomunicare dintre adolescenţii cu comportament 

adecvat şi cei cu comportament deviant. 

 Ședința nr.3 

Scopul: Analiza calităţilor personale, determinarea motivelor intrinseci, extrinseci, 

stimularea încrederii în sine, exersarea competențelor de comunicare asertivă. 

Această ședință a inclus următoarele activități: 

1. Salutul 

2. Activitate - joc - Piaţa fermecată 

3. Ritual de adio. 

 În cadrul primei activităţi participanţii au format un cerc, primul dintre subiecți l-a 

rugat pe al doilea să-i  transmită celui de al treilea o frază de salut, care trebuia să fie cât mai 

laconică şi transparentă ca și conotație semantică. Al doilea a transmis pentru al treilea fraza 

solicitată, iar al treilea l-a rugat pe al doilea să-i transmită primului cuvinte de mulţumire, iar 

mai apoi singur îl roagă pe al patrulea să transmită pentru al cincelea fraza lui de salutare. 

Ulterior al cincilea subiect prin intermediul celui de al patrulea transmite pentru al treilea 

fraza de mulţumire etc.  

 Am continuat şedinţa cu o activitate - joc - Piaţa fermecată. Pentru realizarea acestei 

activităţi au fost necesare următoarele resurse: foi mari de hârtie colorate roz şi albastru cu 



inscripţiile Vreau să cumpăr şi Vreau să vând şi un set de foi mai mici de aceleaşi culori, de 

mărimea unei cărţi de vizită. Am amintit participanților că în ședința precedentă fiecare din 

ei și-au identificat atât calităţile  pozitive, cât şi cele negative. În continuare am improvizat o 

piaţă cu calităţi umane, unde subiecţii au avut oportunitatea de a-şi cumpăra calităţi pozitive, 

care în opinia lor ar avea impact facil asupra reușitei școlare, ascensiune în cariera 

profesională și stabilirea unor relații interpersonale favorizante. Pe foi mici de culoare roz 

subiecţii au scris calităţile ce doresc să le procure (vreau să cumpăr...), iar pe foi de culoare 

albastră mici – calităţi de care doresc să se debaraseze sau să nu le posede. Activitatea s-a 

finalizat cu o mică dezbatere referitor la tema abordată, adolescenţii au primit întrebări de 

genul: 

- a fost uşor / dificil să găsească calităţile de care au nevoie sau de care au vrut să se 

debaraseze; 

- ce reflecții le-a condiționat rolul asumat; 

- ce le-a plăcut/nu le-a plăcut în joc;  

- ce a fost uşor/greu de realizat etc.  

 Şedinţa s-a încheiat cu un ritual de adio, am propus membrilor grupului să scrie 

scrisori anonime, cu următoarele sugestii pentru conţinut: 

- pot fi adresate cuiva concret; 

- pot să conţină gânduri, idei ce i-au venit cuiva la moment; 

- proverbe, propuneri, fraze înţelepte etc. 

Scrisorile au fost adunate, iar în următoarea zi au fost citite şi discutate. Am stimulat 

participanții să vină cu identificări ipotetice cui ar putea fi adresată scrisoarea şi cine a scris-

o, însă autorii scrisorii nu aveau dreptul să recunoască, totul a fost anonim.  

 Ședința nr.4 

Scopul: cunoaşterea interpersonală şi autocunoaşterea, crearea unui spațiu deschis 

pentru diminuarea comportamentului deviant la adolescenți. 

1. Salutul 

2. Exercițiul  Acesta sunt eu 

3. Jocul  Monumentul 

4. Ritualul de adio 

5. Evaluarea stărilor afective a participanților. 

 În cadrul primei activități participanţii au format un cerc, apoi se plasau consecutiv în 

mijlocul cercului, prezentându-se şi adresau complimente grupului. A urmat exercițiul 

Acesta sunt eu, care solicita ca participanții pe rând să se plaseze în centru și să expună 

nonverbal și paraverbal trăsăturile caracteriale negative ce le aparțin, totodată factorii 

provocatori. Ceilalți participanți aveau sarcina  de a estima și a expune verbal trăsăturile 

caracteriale identificate și contextele instigatoare. 

Ședința a continuat cu organizarea  jocului Monumentul, pe fişe au fost scrise diverse 

calități sau comportamente cu caracter pozitiv și negativ: altruismul, bucuria, minciuna, 



supărarea, furtul, copiatul etc., am repartizat subiecților fișele respective. Fiecare a urcat 

apoi pe un scaun şi a mimat calitatea pe care o avea fixată în fișa extrasă. Ceilalţi au încercat 

să ghicească despre care calitate sau comportament este vorba. Monumentul a fost „distrus‖  

la indicația moderatorului. La sfârşitul jocului participanții au format un cerc şi au fost 

inițiate discuții ce abordau următoarele aspecte: 

- Gradul de comprehensiune de către participanți a noțiunilor fixate în fişe;  

- Descrierea factorilor ce condiționează trăsăturile caracteriale negative enunțate; 

- Expunerea unor experiențe trăite în care au manifestat comportamente indecente. 

Intenția prioritară a moderatorului a fost axată pe estimarea conștientă de către 

adolescenți a manifestărilor comportamentale pozitive și negative. 

La sfârșitul ședinței s-a realizat evaluarea  stărilor afective a participanților  prin 

observarea exteriorizărilor verbale, nonverbale și paraverbale ale acestora. S-a constatat că 

trăirile afective ale adolescenților au fost pozitive, ceea ce ne permite să conchidem că s-a 

respectat condiția: crearea unui spațiu deschis pentru diminuarea comportamentului deviant 

la adolescenți. Scopul ședinței a fost realizat cu succes, iar contextele create au favorizat 

diminuarea comportamentului deviant la participanți. 

 Ședința nr.5 

Scopul: crearea unei atmosfere de colaborare, studierea/analiza în grup a motivelor 

proprii de manifestare a comportamentului deviant. 

În cadrul acestei ședințe au fost desfășurate următoarele activități: 

1. Salutul 

2. Exerciţiul Fotorobot 

3. Exerciţiul Sentimentele sincere 

4. Ritualul de adio 

5. Evaluarea dispoziţiei. 

Menţionăm că reglementarea şedinţelor nu a fost strictă. Pe parcursul acestora 

interveneau unele schimbări. De asemenea, se ţinea cont de preferinţa subiecților în alegerea 

exercițiilor. După câteva şedinţe elevilor li s-a propus să compună independent  exerciții.  

Doritorii erau plasaţi în postura de conducători, animatori. Acestora li se solicita  să explice 

condiţiile exercițiilor şi să manifeste corectitudine în monitorizarea colegilor.  În cadrul 

acestei ședințe au fost create condiții motivante pentru implicarea activă a tuturor 

participanților în cadrul trainingului. Adolescenții au rămas satisfăcuți de participarea la 

ședința dată, ajungând la un nivel mai înalt de comprehensiune a motivelor ce incită propria 

devianță comportamentală. 

 Ședința nr.6 

Scopul: trăirea emoţiilor prin reconstruirea experienţei pozitive din trecut, reamintirea  

evenimentelor din copilărie şi integrarea lor cu prezentul, cunoaşterea interpersonală. 

În cadrul acestei ședințe am implicat adolescenții în următoarele activități: 

1. Salutul 



2. Exerciţiul Schimbarea locului 

3. Exerciţiul Scaunul  fierbinte 

4. Ritualul de adio și evaluarea dispoziţiei. 

 Am desfășurat cu succes activitățile sus enumerate, ținând cont de scopul ședinței, am 

stimulat anumite amintiri din copilărie și am creat contexte facile pentru re-trăirea de către 

adolescenți a experiențelor plăcute. La discreția subiecților trăirile afective erau expuse 

public. Astfel, adolescenții au avut oportunitatea de o cunoaștere interpersonală mai 

profundă. La sfârșitul activității, participanții au fost rugați să-și expună starea afectivă 

trăită, comparând-o cu un anotimp. Rezultatele au demonstrat că participanții au ales 

anotimpurile: primăvară, vară, toamnă timpurie, fapt care confirmă realizarea cu succes a 

scopului ședinței. 

 Ședința nr.7 

Scopul: identificarea valorilor comportamentale pe care le apreciază prioritar 

adolescenții, exersarea comportamentului social decent la personalitatea în devenire.   

1. Salutul 

2. Joc de relaxare  

3. Exerciţiul  Nava cosmică 

4. Exerciţiul Decizii  

5. Ritualul de adio 

6. Evaluarea  stărilor afective a participanților. 

Ședința a început cu o formulă de salut, urmată de un compliment plăcut pentru 

colegul de bancă. Am continuat cu un joc de relaxare, în acest timp grupul a avut sarcina de 

a alege o anumită culoare sau formă, apoi fiecare subiect a numit 2 obiecte de aceeaşi 

culoare sau formă, ținând cont de timpul stabilit. 

Am continuat şedinţa cu exerciţiul  Nava cosmică, astfel, adolescenții au primit fișe de 

lucru și au indicat cele mai necesare lucruri pe care le vor lua cu ei în călătorie. Moderatorul 

anunță că nava este prea mică, de aceea s-a indicat să ia doar un lucru din cele solicitate 

anterior. Adolescenții au fost puși în situația să decidă care este cel mai valoros lucru pe 

care îl vor lua cu ei și să motiveze alegerea. La finalul exercițiului au fost puse în discuție 

alegerile făcute. Următorul exercițiu s-a bazat pe luarea deciziilor corecte, participanții au 

primit câte o fișă de lucru care a inclus o serie de situații-problemă, după ce a fost 

completată cu răspunsuri, subiecților li s-a explicat ce însemnă o dilemă morală 

(raţionament care pune două alternative dintre care trebuie aleasă una). În continuare 

participanții au format grupuri mici și au prezentat membrilor răspunsurile la dilemele 

expuse în fişă. Împreună au inițiat discuții despre fiecare situaţie selectată. Am încheiat 

ședința cu un ritual de adio și am evaluat stările afective ale participanților, observând 

limbajul mimico-gestual al acestora. Observațiile realizate au constatat că  elevii au rămas 

cu impresii pozitive despre activitățile desfășurate. 



În cadrul acestei ședințe am obținut rezultate pozitive cu referire la formarea valorilor 

general-umane, am identificat și am pus în discuții valorile pe care le apreciază cel mai mult 

ca fiind cele mai importante în viaţa lor.  

 Ședința nr.8 

Scopul: dezvoltarea abilităţilor de respectare a normelor grupului și crearea unei 

imagini pozitive despre sine.  

1. Salutul 

2. Lucrul cu fişa Cine sunt eu 

3. Discuţie la tema Cele mai bune calități  

4. Jocul Valiza succesului 

5. Evaluarea dispoziţiei  

7. Ritualul de adio.    

La început participanții și-au spus unul altuia cuvinte de apreciere și încurajare, în 

continuare au primit fișe de lucru și au fost atenționați să răspundă sincer la întrebări. 

Participantul putea să aleagă doar una din calitățile oamenilor pe care îi admiră cel mai 

mult, apoi această calitate a fost scrisă pe tablă.  În cazul apariției repetărilor se marca cu o 

linie în scopul evidențierii numărului de subiecți ce s-au referit la calitatea dată. 

Moderatorul intervenea în cazul apariției dificultăților și evalua starea afectivă a 

participanților. 

 Ședința a continuat cu o discuție axată pe calitățile pozitive ale personalității și 

impactul acestora asupra decenței comportamentale. Jocul Valiza  succesului a vizat sarcina 

ca subiecții să scrie pe o foaie numele și să exprime în scris perspectivele la care aspiră. Au 

fost ulterior distribuite foile colegilor de grup pentru a oferi fiecărui coleg recomandări 

(calități caracteriale pe care trebuie să le dețină) în vederea realizării visurilor de 

perspectivă. Moderatorul a încheiat acest joc cu sintagmele „...se vede în viitor şi îşi 

doreşte... colegul i-a recomandat să fie bun, harnic...‖. La sfârşit am discutat despre calitățile 

recomandate şi starea afectivă trăită în momentul implicării colegilor cu sfaturi. 

În cadrul ultimei ședințe am remarcat dezvoltarea abilităţilor de respectare a normelor 

grupului, formarea deprinderilor de a-şi exprima gândurile şi sentimentele despre 

problemele personale, dezvoltarea abilităţilor de a crea o imagine pozitivă despre sine. Pe 

parcursul ședințelor organizate cu subiecții din grupul experimental am pus accent pe 

realizarea condițiilor psihopedagogice înaintate în cadrul trainingului de diminuare a 

comportamentului deviant la adolescenți. Ședințele au fost organizate cu pauze de 3 zile 

pentru ca subiecții să reușească a deduce unele concluzii cu referire la manifestările  

comportamentale proprii în diverse situații. 

În organizarea ședințelor s-a manifestat flexibilitate, excluzând unele activități din 

cadrul ședințelor 1,3,6 din cauza suprasolicitării atestate. 

 Rezultatele experimentului formativ s-au manifestat prin conştientizarea de către 

adolescenţi a valorilor morale şi respectarea normelor din cadrul grupului. În cadrul 



implementării trainingului axat pe diminuarea devianţei comportamentale la adolescenţi am 

observat că subiecţii depuneau efort, s-au implicat activ în cadrul activităţilor desfăşurate 

fiind interesaţi de rezultatele obţinute. În timpul experimentului de formare subiecții au fost 

exersați în vederea deținerii anumitor modalități de reactualizare a potențialităților personale 

valorice în scopul diminuării devierilor comportamentale. Rezultatele observărilor au 

constatat progrese în comportamentele subiecților implicați în training, aceștia devenind mai 

echilibrați, mai stăpâniți asupra deciziilor, manifestând comportamente pro sociale, utilizau 

tot mai puțin cuvinte obscene, jignitoare la adresa colegilor, puneau accent asupra valorilor 

general umane. 
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Moto: Calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de 

inteligenţă  

John Ruskin 

Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblul de acţiuni și 

programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie 

de realitățile complexe economice, politico-administrative și culturale ale unei țări în 

context european. A asigura calitatea educaţiei înseamnă a avea capacitatea de a oferi 

programe de educaţie, în conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale și 

europene. Acest proces complex presupune o bună planificare şi realizarea efectivă a 

rezultatelor aşteptate ale învăţării, monitorizarea, autoevaluarea și evaluarea rezultatelor și 

îmbunătățirea lor permanent [6]. 

Astfel, în societatea  contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia 

şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o 

permanentă inovaţie şi creaţie în activitatea didactică. 

Obiectivul general este acela de a promova inovația ca factor cheie în dezvoltarea 

competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii dar 

şi de a găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în 

învăţământ. 

Ca în multe alte domenii în care se manifestă inovaţia, şi la nivelul sistemului de 

învăţământ accepţiunile sub care circulă aceasta sunt numeroase. Definiţia considerată 

punctul de referinţă pentru toţi cei care analizează tema inovaţiei în învăţământ este cea a lui 

Huberman, publicată în 1973 – „o inovaţie este o ameliorare măsurabilă, deliberată, 

durabilă şi puţin probabil să se producă frecvent” [apud 6]. 

Consiliul Cercetării Sociale şi a Activităţii asupra Inovaţiei Tehnologice şi Sociale 

din Canada propune, în scopul stabilirii unei definiţii mai eficiente a inovaţiei în învăţământ, 

luarea în calcul a trei dimensiuni:  
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Figura 1. Dimensiuni ale inovației [5] 

- Dimensiunea curriculară – inovaţia la nivel de programe şcolare; 

- dimensiunea pedagogică – inovaţia la nivelul procesului de învăţământ şi 

- dimensiunea organizaţională – inovaţia la nivel de structură, roluri şi funcţii îndeplinite de 

persoanele implicate în învăţământ [idem 5]. 

Pornind de la aceste dimensiuni, inovaţia în învăţământ este definită ca un „proces 

deliberat de transformare a practicilor prin introducerea unei noutăţi curriculare, 

pedagogice sau organizaţionale, care face obiectul unei diseminări şi care vizează 

ameliorarea durabilă a reuşitei educative a elevilor şi studenţilor”[4]. 

Analiza acestor definiţii ne permite identificarea principalelor caracteristici ale 

inovaţiei în învăţământ: 

 – inovaţia propune o ameliorare care poate fi măsurată (creşterea nivelului de educaţie al 

populaţiei, a ratei de participare şcolară, a rezultatelor, performanţelor educaţionale 

obţinute de elevi la diferite examene, teste naţionale sau/şi internaţionale etc.); 

 – inovaţia trebuie să fie durabilă (descentralizarea învăţământului);  

– inovaţia trebuie să fie o acţiune deliberată, care să contribuie la reuşita şcolară a unui 

număr cât mai mare de indivizi. 

În linii generale, se consideră că inovaţia apare ca urmare a unei crize, însă pentru a 

evolua,a se dezvolta, a ajunge la rezultate durabile, este condiţionată de existenţa şi acţiunea 

unor factori, de preferat favorabili inovaţiei. În lucrarea sa Jean – Pierre Bechart analizează 

aspectele inovaţiei la nivelul învăţământului superior. Autorul propune o schemă elaborată 

şi complexă a factorilor care influenţează inovaţia, subliniind că aceştia pot fi în egală 

măsură atât favorabili declanşării şi evoluţiei inovaţiei cât şi inhibatori pentru procesul de 

inovaţie. Totul depinde de contextul în care acţionează aceştia, de capacitatea de 

gestionare a instituţiei şi implicare a cadrelor didactice etc. [1]. 

1. Factori care acţionează la nivelul mediului : 

- Schimbare în general – reeditarea conţinuturilor universităţii într-o societate aflată în 

proces de transformare tehnologică emergentă; 



- Actorii schimbării – organizaţii profesionale, private, publice, civice etc., care urmăresc 

schimbarea conţinutului învăţământului; 

- Strategiile schimbării – strategii legislative, de cooperare, colaborare, competiţie. 

2. Factori care acţionează la nivelul instituţiei: 

- Percepţia actorilor schimbării – dominate de percepţii negative asupra resurselor 

financiare alocate învăţământului preuniversitar şi necesitatea schimbării programelor de 

învăţământ; 

- Formularea strategiilor – analiza puterii şi slăbiciunilor de învăţământ în ceea ce 

priveşte identificarea soluţiilor, ocaziilor, pistelor de atingere a obiectivelor pe care şi le-au 

propus; 

-  Implementarea - transpunerea practică a soluţiilor, strategiilor identificate. 

3. Factori care acţionează la nivel de departament: 

-  Climatul de muncă – climat de colaborare între cadrele didactice sau de necolaborare; 

- Rolul şefului de departament – şeful de departament poate iniţia, incita la 

colaborare, cooperare sau poate avea o atitudine indiferentă; 

- Activităţile profesorilor – asumarea riscului, tehnici inovative de predare / evaluare etc. 

4. Factori care acţionează la nivel de clasă (profesori și elevi / studenţi): 

- Atitudine favorabilă schimbării sau rezistenţa la schimbare, la nivelul colectivului didactic; 

-  Motivaţie şi satisfacţie în muncă sau dezinteres; 

- Cultura organizaţională şcolară. 

Schema, deşi construită pentru a explica inovaţia de la nivelul învăţământului 

preuniversitar, poate fi extinsă la nivelul întregului sistem de învăţământ. În noile cercetări 

ale proceselor inovaţionale din învăţământ sunt abordate un şir de probleme cu caracter 

teoretico-metodologic, care ţin de inovaţii şi de activitatea pedagogică inovativă a 

profesorului (criterii de evaluare a noului, a tradiţiei şi inovaţiei, specificul ciclului 

inovaţional, atitudinea managementului faţă de inovaţii). 

Astfel, inovaţia acţionează în învăţământ la nivelul tuturor componentelor sale: 

structură şi organizare, conţinutul învăţământului, mediul educaţional. Evoluţia inovaţiei, 

rezultatele la care se ajunge depind şi de caracteristicile socioeconomice ale societăţii şi de 

particularităţile sistemului de învăţământ,și nu în ultimul rând de cadrul didactic inovator și 

creativ în activitatea procesului educațional. 

Ce reprezintă un cadru didactic inovator? 

Un cadru didactic inovator este  un cadru didactic profesionist, recunoscut pentru 

competenţele sale didactice, relaţionale, de dezvoltare profesională.  

Un cadru didactic bun este acela care este capabil de o mare varietate de stiluri 

didactice, având astfel posibilitatea să-şi adapteze munca sa diferitelor circumstanţe, să 

confere predării flexibilitate şi mai multă eficienţă. Un stil modern şi actual este cel creativ; 

unele cadre didactice dovedesc mai multă flexibilitate decât alţii în comportamentul lor 

didactic, aceştia sunt receptivi la ideile şi experienţele noi, manifestă îndrăzneală, mai multă 



independență în gândire şi acţiunea didactică cu capacitatea de a-şi asuma riscuri şi sunt 

dispuşi să încerce noi practici, noi procedee. 

Deci, studiile asupra inovaţiei în învăţământ pun accent deosebit pe rolul personalului 

didactic în procesul de inovaţie, pe caracteristicile, comportamentele pe care trebuie să le 

dispună acesta.  

În asigurarea unei educații de calitate în învățământ cadrul didactic modern,  inovator 

ar trebui să dețină un set de competențe, ca: 

1.Competenţe metodologice 

 Formare iniţială de bună calitate, formare continuă; 

 Cunoştinţe de specialitate; 

 Abilităţi de planificare, proiectare, implementare, evaluare; 

 Atitudine deschisă, pozitivă. 

2.Competenţe de comunicare şi relaţionare 

 Cunoştinţe solide în  psihologia comunicării; 

 Cunoştinţe privind capacitatea de comunicare şi relaţionare intrapersonală şi 

interpersonală; 

 Abilitatea de comunicare asertivă; 

 Abilităţi interpersonale pentru interacţiune efectivă, individuala şi în grup; 

 Abilitatea de a exprima şi interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii; 

 Atitudine deschisă pentru dialog constructiv, creativă, inovatoare; 

 Atitudinea de conştientizare a impactului limbajului asupra celorlalţi, precum şi nevoia 

de  a înţelege şi a folosi limbajul într-o manieră adecvată; 

 Aptitudini de organizare, coordonare leadership şi management; 

 Aptitudini precum empatie, inteligenţă emoţională. 

3.Competenţe psihosociale 

 Cunoaşterea adecvată a conceptelor specifice ştiinţelor educaţiei şi disciplinelor 

psihologice; 

 Abilităţi de realizare a unor conexiuni din domeniul psihologiei şi domeniul 

cunoaşterii. 

 Abilităţi de utilizare a metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi autocunoaştere 

psihologică; 

 Abilităţi de explicare şi interpretare a unor manifestări ale vieţii psihice; 

 Abilităţi de integrare socială; 

 Atitudini: adaptare la situaţii concrete, implicare, autocontrol, automotivaţie, 

inteligenţă emoţională. 

4.Competenţe digitale 

 Cunoştinţe de operare pe calculator şi gestionare a informaţiilor şi de organizare a 

datelor; 

 Abilităţi de utilizare a echipamentului de calcul şi a diferitelor tipuri de software; 



 Abilităţi de organizare a datelor şi de transmitere a informatiilor; 

 Atitudine deschisă, pozitivă faţa de utilizarea tehnologiei informaţiilor. 

5.Competenţe de self-management 

 Cunoştinte legate de oferta existentă pe piaţă în ceea ce priveşte formarea personală; 

 Autocunoaştere, cunoaşterea zonei proximei dezvoltări; 

 Cunoştinţe care să-i permită să- şi monitorizeze corect propria evoluţie; 

 Abilităţi de valorificare a ocaziilor, oportunităţilor; 

 Abilitatea de a- şi revizui cariera; 

 Atitudine pozitivă faţă de propria carieră; 

 Optimism, perseverenţă, tenacitate [adaptat apud 6 ] 

Reieșind din competențele descrise anterior prezentăm tabelul caracteristicilor cadrului 

didactic inovator în opinia diverșilor cercetători:  

Tabelul 1. Caracteristici ale cadrului didactic innovator [ apud 2] 

Mokhtar Kadouri 

(1998, apud, Boiron)  

Falchikov (1993, 

apud Bechard, 2001)  

Hannan, English şi 

Silver (1999, apud 

2001))  

Johnston (1996, 

apud 2001)  

Pune în discuţie 

„pedagogia 

tradiţională‖. 

Cadre didactice 

centrate pe elevi. 

Cadre didactice 

tinere aflate la 

început de carieră.  

Au o idee clară 

despre rolul lor ca 

profesori şi voinţa de 

a controla mediul în 

sensul pe care-l 

doresc. 

Are o altă 

reprezentare asupra 

elevilor – din 

receptor al 

cunoştinţelor elevul 

devine partener de 

dialog. 

Cadre didactice cu 

experienţă.  

Cadrele didactice 

care ameliorează 

situaţia pedagogică 

existentă.  

Accent pe învăţarea 

elevilor/sudenţilor.  

Îşi doreşte şi 

acţionează în sensul 

schimbării imaginii 

asupra elevilor 

printre colegii lui. 

 Experţii în 

tehnologia 

comunicaţiei şi 

informaţiei.  

Bucuria de a preda şi 

percepţia cadrelor 

didactice că mediul 

de lucru are influenţă 

asupra modului lor 

de a preda.  

Se implică afectiv şi 

personal în procesul 

de inovaţie. 

 Cadre didactice 

nerăbdătoare 

(impatients) să 

inoveze 

 

 

Deşi este vorba despre perspective de abordare diferite, observăm că principalele 

caracteristici ale unui cadru didactic inovator, identificate de către toţi autorii citaţi, sunt 

cooperarea, colaborarea, încrederea în ceilalţi, dorinţa şi voinţa de a inova. Aceasta 

dovedeşte că inovaţia în învăţământ ţine prea puţin, sau deloc de vechimea în activitate a 

cadrelor didactice sau de disciplina predată, de nivelul de învăţământ la care predau etc. 



Pentru a obţine o educaţie de calitate, toţi factorii principali implicaţi (ministerul 

educaţiei, managerii instituţiilor de învăţământ, cadrele didactice, elevii/studenții, părinţii) 

trebuie să fie permanent activi, să colaboreze, să se susţină reciproc. Astfel,  

-Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării trebuie să asigure o reformă de calitate care 

să răspundă exigenţelor societăţii din toate punctele de vedere;  

-managerii instituţiilor de învăţământ trebuie să asigure resursele, baza logisticã, 

condiţiile pentru o educaţie de calitate, să realizeze comunicarea internă şi externă la nivelul 

şcolii/uiniversității etc.; 

 -cadrele didactice să asigure o activitate didactică inovativă  centratǎ pe elev/student şi 

adecvată noilor cerinţe ale societăţii, să se perfecţioneze continuu; 

 -elevii/studenții să se pregǎtească continuu, să se implice activ şi responsabil în propria 

educaţie, să participe la viaţa instituției;  

-pǎrinţii care trebuie să comunice permanent cu elevul/studentul şi cu cadrele didactice 

și să se implice în viaţa instituției. 

Deci, pentru a asigura o educaţie de calitate un cadru didactic trebuie să aibă calităţi 

pedagogice desăvârşite, o bună pregătire de specialitate, pentru a-i poate conduce prin 

diverse metode, mijloace, parteneriate, proiecte, activităţi etc., pe elevi/studenți pas cu pas, 

treptat, spre a-i pregăti pentru sarcinile prezente şi de viitor ale societăţii, fiind astfel 

mesagerul innovator a unor valori sociale, al unui ideal de viaţă. 
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Rezumat. În articolul dat este abordată problema culturii pedagogice, care a devenit un element esenţial nu 

numai pentru sistemele educaţionale, ci şi pentru ansamblul societăţilor contemporane. Conducerea instituţiei 

preşcolare constituie astăzi o activitate tot mai complexă ce vizează toate domeniile şi problemele și care-i 

obligă pe managerii instituţiei preşcolare să se adapteze continuu la cerinţele managementului modern. 

Abstract. This article addresses the issue of pedagogical culture formation, which has become an essential 

element not only for educational systems but also for the whole of contemporary societies. Preschool 

institution leadership is today an increasingly complex activity that addresses all areas and issues and forces 

the preschool institution managers to constantly adapt to the requirements of modern management. 

 

Mecanismele formării culturii manageriale constituie un domeniu mai puţin explorat 

în demersurile ştiinţifice produse în Republica Moldova. Problematica formării culturii 

pedagogice a devenit un element esenţial nu numai pentru sistemele educaţionale, ci şi 

pentru ansamblul societăţilor contemporane. 

Astăzi nu poţi fi satisfăcut de acel manager care nu-şi îndeplineşte obligaţiunile sale 

manageriale, nu dispune de calităţi ale unei personalităţi creative. Savanţii care cercetează 

problema în cauză pun accent, în primul rînd, pe profesionalism. Se subliniază că un 

profesionist, un manager eficient trebuie să fie înzestrat mai întîi de toate, cu calităţi moral-

spirituale (conştiinţă naţională, spiritualitate, responsabilitate civică şi morală), individual-

psihologice (erudiţie, vocaţie, pregătire profesională) posedînd cunoştinţele speciale şi 

practicînd metode moderne de dirijare (eleganţă în comunicare, cultură a vorbirii, 

inteligenţă, creativitate). În condiţiile reformei învăţămîntului pentru un manager-lider este 

important spiritul optimist, încrederea că majoritatea problemelor aparent irezolvabile pot fi 

soluţionate [2]. 

Noile obiective educaţionale, noile programe şi manuale, tehnologii didactice, 

implicarea mai largă a comunităţii determină o nouă poziţie a managerului contemporan. 

Aceasta solicită un  alt conţinut şi un alt caracter al managementului educaţional în vederea 

formării unui sistem creator, captivant, atractiv, riguros şi eficient care să pună accentul pe 

învăţarea continuă pe parcursul întregii vieţi pentru a face faţă provocărilor timpului [1]. 

În prezent un manager mai mult ca oricînd trebuie să dispună de o cultură pedagogică 

pentru a forma un climat adecvat activităţii colectivului. Drept garant al succesului 

individual şi organizaţional managerul trebuie să se angajeze într-o căutare continuă pentru 

a identifica şi a dezvolta posibilităţile de perfecţionare a unităţii de învăţămînt prin 

intermediul cunoştinţelor sale prin modul său de gîndire şi de acţiune, orientate spre om. 

Managerii instituţiilor au un rol deosebit de important în promovarea reformelor 

învăţămîntului, în pregătirea condiţiilor şi motivarea personalului didactic pentru a participa 

cu competenţă şi responsabilitate în aplicarea reformelor în învăţămînt [3].  



Conducerea instituţiei preşcolare constituie astăzi o activitate tot mai complexă care 

vizează toate domeniile şi problemele, de la activitatea instructiv-educativă la cea 

gospodărească care-i obligă pe managerii instituţiei preşcolare să se adapteze continuu la 

cerinţele managementului modern [2]. 

O mare însemnătate capătă nivelul lui profesional şi cultural, maturitatea socială. 

Munca managerului instituţiei preşcolare, ca şi a altor manageri, se bazează pe 

cultura pedagogică, care ţine în primul rînd de cultura comunicării cu subalternii. Astfel, 

fiecare manager trebuie să-şi promoveze o politică managerială bazată pe un sistem de 

comunicare eficientă, care să-i permită modelarea permanentă a structurii şi a relaţiilor 

organizatorice la condiţiile unei societăţi aflate într-o continuă schimbare. Dinamismul vieţii 

contemporane, condiţionat de schimbările impresionante în toate domeniile de activitate, 

necesită o adaptate continuă a sistemului de învăţămînt în noile orientări şi relaţii sub aspect 

mondial. Astfel, se impune un nou concept de pregătire a managerilor, care ar avea drept 

scop formarea unui profesionalism de o înaltă măiestrie pedagogică, competenţă, capacităţi 

şi de o cultură pedagogică [Ibidem]. 

Conform problemei de cercetare la etapa experimentului de constatare au urmărit 

scopul de a determina modalităţile de formare a culturii pedagogice la managerii instituţiilor 

preşcolare în procesul activităţii lor manageriale. 

Am înaintat următoarele obiective: 

 Aprecierea nivelului culturii pedagogice la managerii contemporani. 

 Examinarea cauzelor ce duc la dificultăţi în formarea culturii pedagogice. 

În experimentul de constatare au participat 8 manageri ai instituţiilor preşcolare. Din 

cei 8 manageri (4 metodişti şi 4 directori), patru au un stagiu de activitate profesională pînă 

la 25 de ani, iar patru – după 25 de ani de activitate profesională.  

În scopul de a determina nivelul culturii pedagogice a managerilor supuşi 

experimentului, am utilizat instrumentul chestionarul: 

1. Vă aduce activitatea managerială satisfacţie creativă? 

2. Prin ce vă atrage mai mult acum această profesie? Cînd s-a acumulat la Dvs. 

experienţă managerială? 

3. Cum vă perfecţionaţi calificarea Dvs.? Ce vă determină să faceţi acest lucru? 

4. Amintiţi-vă, ce dificultăţi aţi întîmpinat la începutul activităţii manageriale? 

5. În prezent cu ce dificultăţi vă ciocniţi? Cum explicaţi acest fapt? 

6. Reuşiţi mereu să manifestaţi tact pedagogic? 

7. Ce stil managerial utilizaţi în comunicarea cu subalternii? 

8. Ce calităţi şi valori spirituale aplicaţi în comunicarea managerială? 

9. De ce cunoştinţe şi abilităţi aveţi nevoie pentru activitatea managerială eficientă? 

10. Lipsa căror calităţi vă încurcă Dvs. personal în activitatea managerială? 

Răspunsurile la întrebările chestionarului ne-au permis să concluzionăm, că 

managerii supuşi experimentului într-o măsură oarecare conştientizează că profesionalismul 



şi măiestria pedagogică depinde direct de cultura pedagogică, deoarece ei sunt factorul 

decisiv în activitatea managerială eficientă. 

Pentru a examina cauzele ce duc la dificultăţi în formarea culturii pedagogice la 

managerii contemporani, am luat interviu de la managerii supuşi experimentului: 

 Simţiţi nevoia de a vă forma cultura pedagogică în procesul activităţii manageriale? 

 Ce condiţii sunt create în instituţiile preşcolare unde activaţi? 

 Numiţi modalităţile de lucru orientate la formarea culturii pedagogice. 

 Dispuneţi de o programă individuală orientată spre autoinstruire, autoperfecţionare 

continuă? 

În rezultatul discuţiilor am constatat că managerii contemporani pledează pentru 

colectivele în care fiecare poate tinde spre formare continuă, creştere profesională, 

descătuşare creativă. 

Prin urmare, managerul nu se va realiza creativ, dacă nu-şi va dezvolta cultura 

pedagogică în activitatea managerială. Perfecţionarea în acest domeniu, ca o obligaţiune 

pentru activitatea profesională a managerului contemporan, sugerează crearea condiţiilor 

optime pentru dezvoltarea continuă a culturii pedagogice în procesul activităţii manageriale: 

 Intensificarea calităţii activităţii manageriale ca primă condiţie de formare a culturii 

pedagogice. 

 Stimularea substanţială a sistemului organizatoric şi de dirijare. 

 Formarea continuă a calităţilor producătoare, a activismului, a atitudinii faţă de 

muncă în activitatea de conducere. 

 Autoinstruirea, autoperfecţionarea managerului ce se întemeiază pe baza programei 

individuale. 

Pentru a studia mecanismul formării culturii pedagogice în activitatea profesională a 

managerului contemporan, am efectuat experimentul formativ. În experiment au participat 

cei 8 manageri de la patru instituţii preşcolare din municipiul Bălţi. 

La etapa experimentului formativ a fost elaborat şi desfăşurat un program de 

antrenament pentru formarea culturii pedagogice a managerului, ce a fost verificat 

eficacitatea lui. Acest program a fost implementat în cadrul seminarelor metodice, 

consiliilor pedagogice, şedinţelor special organizate cu managerii supuşi experimentului. 

Activităţile formative orientate la formarea culturii pedagogice a managerilor supuşi 

experimentului s-au organizat şi desfăşurat sub diverse forme: lecţii-conversaţii, lecţii-

dialog, mese rotunde etc. 

Ca suport pentru experimentul nostru ne-a servit programul de antrenament, în care 

se subliniază că managerii trebuie:  

– să cunoască semnificaţia conceptului cultură, cultură pedagogică; 

– să înţeleagă esenţa şi importanţa culturii pedagogice; 

– să conştientizeze importanţa formării culturii pedagogice în activitatea managerială; 



– să cunoască componenţi de bază ai culturii pedagogice; 

– să posede tipurile şi modalităţile comunicării manageriale, ca component de bază al 

culturii pedagogice; 

– să considere tactul pedagogic şi stilurile manageriale drept o „manieră elegantă‖, un 

stimulent puternic pentru formarea culturii pedagogice. 

Obiectivele formative vizează:  

– însuşirea culturii pedagogice; 

– formarea abilităţilor de a colabora. 

Obiectivele generale ale programului:  

– Aprofundarea cunoştinţelor teoretice, ştiinţifice privind cultura pedagogică în 

activitatea managerială. 

– Analiza multidimensională a conceptului cultura pedagogică. 

– Elaborarea tacticii de formare a culturii pedagogice în funcţie de scopul urmărit. 

– Propunerea de soluţii originale pentru formarea culturii pedagogice în activitatea 

managerială. 

La elaborarea subiectelor pentru activităţile formative au participat activ toţi cei 8 

manageri supuşi experimentului. În procesul dezvăluirii subiectelor o atenţie mare s-a atras 

ideilor de bază, conştientizarea cărora a contribuit la formarea bazelor teoretice, înţelegerii 

necesităţii ridicării culturii pedagogice a managerului contemporan. 

În continuare vom prezenta tematica activităţilor formative cu subiectele puse în 

discuţie şi ideile de bază. 

Tabelul 1. Tematica activităților formative 

Subiecte Idei de bază 

1. Cultura pedagogică şi esenţa 

ei în activitatea managerului 

contemporan 

Caracteristica funcţiilor managementului 

educaţiei: de planificare-organizare; de orientare-

îndrumare; de reglare-autoreglare. Conceptele de 

cultură, cultură pedagogică. Esenţa culturii 

pedagogice. Aspectul profesional al modelului 

managerului. 

2. Etica managerului astăzi Esenţa eticii managerului contemporan. Tipurile 

de comportament, principiile ce trebuiesc 

respectate. Responsabilităţile sociale ale 

managerului. 

3. Calităţile şi rolurile 

managerului contemporan 

Caracteristica calităţilor profesionale. Rolurile 

manageriale: interpersonale, informaţionale, 

decizionale. 

4. Cultura comunicării 

manageriale 

Funcţiile comunicării manageriale. Influenţa 

comunicării manageriale asupra cadrelor 



didactice din colectivul pedagogic. 

5. Climatul şi cerinţele 

comunicării eficiente 

Conceptele de comunicare şi climat. Tipurile de 

climat al comunicării. Factorii ce influenţează 

climatul comunicării. 

6. Managerul eficient şi arta 

soluţionării situaţiilor 

conflictuale 

Natura conflictelor; tipurile şi felurile 

conflictelor. Trăsăturile specifice ale personalităţii 

capabile să provoace conflictul. 

7. Eficienţa stilurilor de 

conducere în formarea 

culturii pedagogice 

Corelaţia stil de conducere – stil de comunicare. 

Caracteristica stilurilor de conducere: autoritar, 

democratic, liberal. Tipurile stilurilor de 

comunicare managerială 

8. Tactul pedagogic al 

managerului 

Factorii ce condiţionează tactul pedagogic şi lipsa 

de tact. Calităţile necesare unui manager pentru 

stăpînirea tactului pedagogic. Motivele ce conduc 

la însuşirea tactului pedagogic sau la manifestarea 

lipsei de tact. 

 

Participarea la activităţile formative le permite managerilor să-şi formeze cultura 

pedagogică, demonstrînd competenţele profesionale şi experienţa de muncă. Experimentul 

confirmă că cultura pedagogică se formează în procesul antrenării în activitatea 

managerială. Dar pentru aceasta este necesar de ştiut ce trebuie de făcut, cum trebuie de 

făcut, de stabilit erorile pentru a le evita.  

În concluzie, un manager eficient reprezintă un rezervor de cunoştinţe, de aptitudini 

şi energie psihică şi emoţională. Competenţa managerială şi cultura pedagogică fiind mereu 

alimentate, pot plasa personalitatea managerului pe piedestalul maestrului. Devenirea unui 

manager competent prezintă un proces complicat, unde factorul hotărîtor prezintă formarea 

culturii sale pedagogice. Un manager adevărat trebuie să dispună în primul rînd de calităţi 

moral-spirituale, individual-profesionale, cunoştinţe speciale; să-şi formeze un stil 

managerial adecvat şi, nu în ultimul rînd, inteligenţă, creativitate, capacităţi organizatorice.  
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ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN FORMAREA TINERII GENERAȚII 

Mariana Covali, profesor școlar 

„Gimnaziul Malcoci‖ din s. Malcoci, r. Ialoveni 

Abstract. This article refers to the role of the didactic teacher – the manager of the didactic activity that 

takes place in order to achieve the objectives stipulated in the school documents. He is the one who 

imparts an eclectic sense and purpose to all premises and conditions, objective and subjective, participants 

and involved in the process of education. The information contained in school curricula and textbooks is 

only dormand premise in terms of the formation of human personality, but they have education valences 

as a rezult of their processing and transmission by the didactic framework. 

Keywords: process of education, human personality, their processing and transmission. 

 

„Nu рutеm рrеdа аltоrа се vrеm, vоi sрunе сhiаr сă nu рutеm рrеdа сееа се ştim 

sаu сееа се сrеdеm сă ştim; nu рrеdăm şi nu putеm рrеdа dесât сееа се suntеm”  

 (Jеаn Jаurеs) 

Din рunсt dе vеdеrе individuаl, рrоfеsiа de dascăl рrеzintă саlеа dе vаlоrifiсаrе а 

арtitudinilоr реrsоnаlе, а сарасităţii сrеаtоаrе, iаr din рunсt dе vеdеrе sосiаl аsigură bunа 

dеsfăşurаrе а рrоduсţiеi, рrоmоvаrеа vаlоrilоr, соntribuiе lа rеаlizаrеа аsрirаţiilоr fiесărui 

individ, în саdrul соlесtivului în саrе trăiеştе şi рrin аstа, lа сrеаrеа sеntimеntului dе 

fеriсirе. 

Suссеsul în munса instruсtiv-еduсаtivă dерindе în сеа mаi mаrе măsură dе саdrеlе 

didасtiсе, dе соmреtеnţа şi drаgоstеа lоr реntru рrоfеsiе. Niсi рlаnurilе dе învăţământ, 

niсi рrоgrаmеlе şсоlаrе, niсi mаnuаlеlе, niсi bаzа mаtеriаlă а şсоlii nu роt аvеа аsuрrа 

еlеvilоr о influеnţă саrе să роаtă соmраrа сu асееа а саdrеlоr didасtiсе. Misiunеа 

саdrеlоr didасtiсе еstе înаltă, nоbilă. Învăţătоrii sunt сеi dintâi саrе trаnsmit gеnеrаţiilоr 

tinеrе, în mоd оrgаnizаt şi рlаnifiсаt, vаlоrilе сulturаlе сrеаtе dе gеnеrаţiilе trесutе, lе 

îndrumă рrimii раşi în vаstul dоmеniu аl ştiinţеlоr, vеghеаză аsuрrа fоrmării реrsоnаlităţii 

lоr şсоlаrе şi рrоfеsiоnаlе. Lа intrаrеа în şсоаlа gеnеrаlă, еlеvii nu ştiu să сitеаsсă, niсi să 

sсriе, niсi să sосоtеаsсă. Рrin munса mеtоdiсă şi реrsеvеrеntă а învăţătоrului еi аjung са 

lа sfârşitul сlаsеi а IV-а să-şi însuşеаsсă tеhniса сititului, să-şi fоrmеzе dерrindеri dе 

sсriеrе frumоаsă şi соrесtă înсât să роаtă rеdа în sсris,gândurilе рrорrii şi ре а аltоrа. Tоt 

аtât dе рutеrniсă еstе şi influеnţа ре саrе о ехеrсită саdrul didасtiс аsuрrа dеzvоltării 

mеmоriеi, imаginаţiеi, gândirii, sрiritului dе оbsеrvаţiе аl еlеvilоr. Învăţătоrul аjută ре 

fiесаrе еlеv să fасă рrоgrеsе, îl stimulеаză, îl îndrumă şi îl соrесtеаză, înсât сарасităţilе 

lui рsihiсе să trеасă trерtаt dе lа stаdii infеriоаrе lа suреriоаrе. Рrin lесţii şi аltе асtivităţi 

lе сlаrifiсă difеritе nоţiuni mоrаlе, lе fоrmеаză sеntimеntе mоrаlе. Multе dintrе 

соnvingеrilе şi sеntimеntеlе învăţătоrului, sе trаnsmit еlеvilоr. Еl сultivă lа еlеvi 

drаgоstеа реntru frumоs, îi învаţă să сântе, să rесitе, să dаnsеzе, să sе соmроrtе în mоd 

сivilizаt, să-şi îngrijеаsсă îmbrăсămintеа, lе dеzvоltă gustul реntru lесtură еtс. 

Са mеtоdоlоgiе, mоdеlul mаnаgеriаl sе bаzеаză ре următоаrеlе tiрuri dе 

соnduсеrе: 



а. Glоbаlă- саrе urmărеştе vаlоrifiсаrеа tuturоr еlеmеntеlоr саrе intеrvin în 

асtivitаtеа didасtiсă, рlесând dе lа саlităţilе lоr, рrivitе sераrаt şi în intеrасţiunе: învăţătоr-

еlеvi;рrеdаrе-învăţаrе-еvаluаrе; рrоiесtаrеа - imрlеmеntаrеа рrоiесtului; соmuniсаrе-

rесерtаrе; dirijаrе-аutоdirijаrе а învăţării; 

b. орtimă- саrе urmărеştе dеsfăşurаrеа асtivităţii într-un ritm, stil, mоd, fоrmă 

аdесvаtе соndiţiilоr şi rеsursеlоr ехistеntе; 

с. strаtеgiсă- urmărеştе inоvаrеа, реrfесţiоnаrеа соntinuă а асtivităţii, а rароrturilоr 

dе соmuniсаrе реdаgоgiсă dintrе învăţătоri şi еlеvi; а mоdеlеlоr dе рrоiесtаrе сurriсulаră 

рrорusе ре tеrmеn mеdiu şi lung; [3]. 

În рrоblеmа rоlului рrоfеsоrului în sосiеtаtеа соntеmроrаnă орiniilе sunt îmрărţitе. 

În сеlе mаi multе dintrе ţări саrе mеrg ре о liniе trаdiţiоnаlistă în gândirеа реdаgоgiсă, 

рrоfеsоrului i sе rеzеrvă, mаi аlеs, rоlul dе рăstrătоr şi trаnsmiţătоr lа gеnеrаţiа nоuă а 

mоştеnirii сulturаlе а sосiеtăţii.În аltе ţări, dimроtrivă, sеассеntuеаză mаi аlеs tеzа сă 

рrоfеsоrul nu trеbuiе să sе limitеzе numаi lа соnsеrvаrеа şi trаnsmitеrеа lа tânărа gеnеrаţiе 

а tеzаurului сulturаl, сi сă еstе nесеsаr са еl să соnstituiе şi un instrumеnt imроrtаnt аl 

trаnsfоrmărilоr sосiаlе. În соrеlаţiесu асеаstă nоuă реrsресtivă саrе sе dеsсhidе în fаţа 

şсоlii, G.S.Соunts (duрă D.Tоdоrаn şi G.Văidеаnu) рunе în luсrаrеа „Dаrе thе Sсhооl Buil 

а Nеw Sосiаl Оrdеr‖ рrоblеmа rеsроnsаbilităţii рrоfеsоrului fаţă dе sосiеtаtе şi tinеrеt 

сеrând са асеаstа „să trаnsfоrmе şсоаlа într-un сеntru dесоnstruirе şi nu numаi 

dесоntеmрlаrе а sосiеtăţii nоаstrе‖. Реntru а sе rеаlizа о bună оriеntаrе рrоfеsiоnаlă, аr fi 

dе dоrit, роtrivit lui R.Hubеrt (duрă D.Tоdоrаn şi G.Văidеаnu) са tânărul саrе sе рrеgătеştе 

реntru рrоfеsоrаt să fiе,ре tоt раrсursul рrеgătirii sаlе рrоfеsiоnаlе, рus în situаţiа dе а-şi 

ехаminа mеrеu рrорriа соnştiinţă аsuрrа аdеvărаtеlоr sаlе аsрirаţii şi арtitudini [10]. 

R.Hubеrt susine:„ а аvеа vосаţiе реdаgоgiсă însеаmnă реntru tânăr „а sе simţi сhеmаt, аlеs, 

реntru асеаstă sаrсină şi арt dе а о îndерlini‖. Сăutând să dеtеrminесоnţinutul асеstui 

соnсерt R. Hubеrt аrаtă сă рrin vосаţiе реdаgоgiсă trеbuiе să sе înţеlеаgă trеi еlеmеntе 

fundаmеntаlе: În рrimul rând tânărul аr trеbui să рrоbеzе „еrоs раidikоs‖, drаgоstеа 

dесорil, nеvоiа dе а sе dărui fiinţеlоr сеlоr mаi slаbе, сеlоr mаi dеsсhisе lа tоаtе 

influеnţеlе,сеlе mаi înсrеzătоаrе în fоrţа şi bunătаtеа аdultului. Numаi рătruns dе iubirе 

реntru сорil, рrоfеsоrul аr dоbândi сарасitаtеа dе а rămânе mеrеu tânăr suflеtеştе, саlitаtеа 

саrе араrеса indisреnsаbilă în соntасtul сu сорiii în саdrul сăruiа еl „trеbuiе să fiе роzitiv, 

соnсrеt, dirесt şi nu îndерărtаt şi distаnţаt‖.  

Dасă iubirеа реdаgоgiсă еstе sосоtită а fi рrimа соmроnеntă а vосаţiеi 

реdаgоgiсе, сrеdinţа în vаlоrilе sосiаlе, сulturаlе şi еtiсе аlе umаnităţii şi аlесоmunităţii 

nаţiоnаlе аr rерrеzеntа сеl dе-аl dоilеа еlеmеnt imроrtаnt. Аşа сum аrаtă Şt.Bârsănеsсu 

(duрă D.Tоdоrаn şi G.Văidеаnu) „еduсаtоrul‖ trеbuiе să fiе оmul саrе să vibrеzесu 

аdеvărаt dе rеsресt fаţă mаrilе vаlоri сrеаtе dе sрiritul umаn, fаţă dе ştiinţă şi аdеvăr, 

mоrаlă şi binе, аrtă şi frumоs, drерt şi stаt‖. Сăсi о sаrсină еsеnţiаlă а еduсаtоrului în 

munса sа еduсаtivă еstе dе а-l intrоduсе рrоgrеsiv рееlеv în vаlоrilесulturаlе аlе 



ророrului său şi аlе umаnităţii întrеgi. Оri, реntru а рutеа îndерlini асеаstă misiunе, 

еduсаtоrul trеbuiе să sе рrеzintе în fаţа еlеvilоr сu о nеstrămutаtă сrеdinţă în асеstе vаlоri 

[10]. 

Lângă асеstе dоuă еlеmеntе аlе vосаţiеi реdаgоgiсе sе struсturеаză о а trеiа 

соmроnеntă саrесоnstă în „соnştiinţа misiоnаră‖. Sрrе dеоsеbirе dесеi mаi mulţi indivizi 

саrе îmbrăţişеаză аnumitе рrоfеsiuni mânаţi dе dоrinţа dе а-şi аsigurа рrоsреritаtеа 

реrsоnаlă, рrоfеsоrul trеbuiе să fiесоmрlеt dеzintеrеsаt. Învăţătоrului, рrоfеsоrului i 

sесеrе uitаrеа dе sinе, dăruirеа реrsоnаlă fаţă dесорii şi рrоfеsiunе. О еduсаţiе nu еstе 

роsibilă dесât рrintr-о аtmоsfеră dе dăruirе tоtаlă. În асеst sеns, R.Hubеrt subliniаză idееа 

сă реntru рrоfеsоr „аutоritаtеа еstе sinоnimă сu dеvоtаmеntul‖. Vосаţiа реdаgоgiсă nu 

еstе sufiсiеntă реntru а аsigurа suссеsul munсii instruсtiv-еduсаtivе. Аlături dееа 

рrоfеsоrul trеbuiе să mаi роsеdе о sеriе dесаlităţi şi арtitudini fiziсе, sрirituаlе şi 

mоrаlесаrе în tоtаlitаtе hоtărăsссаlitаtеа munсii sаlееduсаtivе. Tânărа gеnеrаţiе nu роаtе 

fi fоrmаtă dесât dееduсаtоri сu о tеmеiniсă рrеgătirе реdаgоgiсă şi рrоfеsiоnаlă, аnimаţi 

dе о саldă şi рrоfundă аfесţiunе реntru сорii. Сu сât реrsоnаlitаtеа рrоfеsоrului vа fi mаi 

рutеrniсă сu аtât еduсаrеа сеlоr се i-аu fоst înсrеdinţаţi vа fi mаi еfiсiеntă. Uşinаski (duрă 

Ştеfаn Zisulеsсu) sрunеа сă în еduсаţiе tоtul sе bаzеаză ре реrsоnаlitаtеа рrоfеsоrului, iаr 

еfiсiеnţа еduсаţiеi dерindе în mаrе măsură dе реrsоnаlitаtеа асеstuiа. 

А.S.Mаkаrеnkо sрunеа: „Dесеlе mаi multе оri întâlnеаm еduсаtоri саrе nu еrаu 

еduсаţi еi înşişi. Şi еstе о рrоstiе să sрui сă асеst еduсаtоr nееduсаt vа рutеа еduса 

ресinеvа. Numаi mаi târziu ŕm ŕjuns lŕ fĺrmŕ ńînvingĺrĺńă еstе mаi binе să nu аi un 

еduсаtоr саrе nu а fоst еl însuşi еduсаt‖. Оriсе învăţătоr binе рrеgătit trеbuiе să роsеdе şi 

un соmрlех dе аltесаlităţi fоаrtе imроrtаntе. Învăţătоrii înzеstrаţi реntru munса 

реdаgоgiсă аu о саlitаtе fоаrtе imроrtаntă, рriсереrеа dе а înţеlеgееlеvii, dе а sеsizа 

grеutăţilе ресаrееi lе întâmрină, dе а рrеvеni асеstе difiсultăţi, dе а-i аjutа să lе învingă. 

Gândirеа învăţătоrului еstе оriеntаtă în mаi multе dirесţii. Аstfеl, рееl trеbuiе să-l 

рrеосuре: 

- соnţinutul сunоştinţеlоr ресаrе lе trаnsmitееlеvilоr; 

- fоrmа ресаrе о îmbrасă асеstесunоştinţе; 

- fеlul în саrееlеvul îşi însuşеştеехрliсаţiilе, се аsосiаţii dеtеrmină асеstеехрliсаţii, 

lа се sе gândеştееl, еtс.; 

- рrеосuраrеа dе а găsi nоi сăi în рrосеsul trаnsmitеrii mаtеriаlului:реntru 

ехрunеrесât mаi ассеsibilă şi mаi сlаră [5]. 

О аsеmеnеа оriеntаrе multilаtеrаlă а gândirii рrоfеsоrului, nu еstе ассеsibilă оriсui 

şi соnstituiе, fără îndоiаlă, unа dintrе арtitudinilе реdаgоgiсе. Реntru о аstfеl dе 

gândirееstе nесеsаră о rаţiоnаlă distribuirе а аtеnţiеi şi trесеrеа еi rарidă dе lа mаtеriаlul 

dе studiu lа еlеvi şi viсеvеrsа. 

În concluzie, niсi орrоfеsiе nu сеrероsеsоrului еi аtâtасоmреtеnţă, dăruirе şi 

umаnism сасеа dееduсаtоr реntru сă niсi unа nu sе luсrеаză сu un mаtеriаl mаi рrеţiоs, 



mаi соmрliсаt şi mаi sеnsibil dесât еstеоmul în dеvеnirе. Аtеnt lа dеtаlii, сunоsсătоr аl 

tеhniсii dе luсru, сlаr văzătоr асееасе trеbuiе să оbţină, еduсаtоrul роаtеоriеntа 

dеzvоltаrеареrsоnаlităţii сорiilоr ресооrdоnаtеlееросii şi аlероsibilităţii lоr.  
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Rezumat. Planificarea strategică este un proces interminabil. Variabilele acestea: capacitatea, scopurile și 

viziunea pot fi schimbate, generându-se, în felul acesta, schimbări pentru viitor (în demografie, economie, 

nevoi, resurse etc.), ceea ce influențează asupra perspectivei așa numitului viitor organizațional. 

 

Odată începută planificarea strategică își promovează propriile merite, renovările 

organizaționale și adaptabilitatea. Startul e simplu: apreciați-vă rezultatele și planificarea 

strategică va deveni o parte a fiecărei schimbări organizaționale, va aduce foloase instituției 

educaționale, vă va aduce cu încredere și certitudine la o cultură organizațională 

performantă. 

În material propunem o variantă strategică sub forma unui plan de dezvoltare a culturii 

organizaționale. Consecutivitatea acțiunilor planificate este una orientativă, nu este rigidă și 

poate fi ordonată în dependență de stilul managerial al liderului. Unele acțiuni pot fi 



realizate simultan în funcție de starea în care se află organizația și cât de pregătite sunt 

cadrele. 

Școala, ca organizație, se definește ca având un spirit, un etos, un climat propriu. Chiar 

dacă, din punct de vedere fizic, mai multe școli pot fi identice sau pot semăna, din punct de 

vedere al culturii organizaționale, avem de a face cu entități diferite. Fiecare școală își 

performează ritualuri, ceremonii, gesticulații particulare. Se nasc obiceiuri nescrise, care se 

transmit de la o generație la alta. Se observă modele comportamentale și la elevi, și la 

personalul didactic impuse câteodată de cei care conduc sau recoltate natural din spațiul 

specific de formare. Ca în orice domeniu acțional și tranzacțional, se naște un spirit 

corporatist. 

Este evident faptul că noi nu formăm o cultură organizațională, noi ne șatem într-o 

cultură, aici ne formăm, ne stabilim un orizont cultural, suntem creatori și receptori de 

cultură. Cultura organizațională trebuie să devină pentru noi un sens existențial în care să ne 

împlinim ca personalitate inclusiv și prin dezvoltarea culturii organizaționale. 

Autoritatea managerială reprezintă ansamblul de competenţe profesionale şi 

manageriale corelate cu trăsăturile de caracter, care sunt exercitate într-un cadru de 

legitimitate de o persoană, caracterizând-o. Autoritatea este de două tipuri: formală, 

conferită de statutul socio-profesional, şi cea funcţională, conferită de competenţe. Triada 

competenţă – autoritate – responsabilitate reprezintă motorul, inima procesului managerial 

şi, în acelaşi timp, un puternic factor de autocontrol, deoarece managerul ştie în ce limite îşi 

poate exercita autoritatea şi în ce limite îşi poate manifesta responsabilitatea, în funcţie de 

competenţa managerială. 

Un instrument important în asigurarea concordanţei între competenţă şi performanţă îl 

reprezintă rezultatele practice obţinute. Şcoala trebuie privită ca o organizaţie care îşi 

desfăşoară activitatea de educaţie şi formare într-o piaţă concurenţială a ofertei de servicii. 

Competitivitatea ei constă în capacitatea şi viteza de adaptare la nevoile mediului său 

economico-social. Produsele oferite de aceasta pe piaţă sunt competenţele. Serviciile 

prestate de o şcoală pot fi considerate de „calitate‖ numai în măsura în care produsele şi 

procesele sale satisfac necesităţile, cerinţele şi aşteptările clienţilor (firme, organizaţii, elevi) 

şi ale partenerilor (statul, comunitatea, administraţia publică locală, părinţii)viii. 

În baza celor expuse mai sus, se reliefează tot mai clar necesitatea formării 

competenţelor-cheie manageriale. Competenţele-cheie vizează capacitatea managerului de a 

activa eficient; capacitatea de a lua decizii şi de a aprecia eficienţa lor; capacitatea de a 

rezolva problemele actuale ale şcolii etc. Este important să ţinem cont de faptul că 

cotidianul impune managerului să posede competenţe de recunoaştere şi explicare a unor 

probleme concrete; pentru aplicarea unor tehnici şi strategii moderne; pentru colaborarea cu 

publicul în norme etice şi evaluare a acţiunilor personale şi, nu în ultimul rând, îndeplinirea 

rolului de cetăţean; competenţe în structurile administrative; competenţe în luarea deciziilor. 



Sfera de activitate managerială este diferită în dependenţă de activităţile şi obiectivele 

realizate pe plan intern (de coordonare, de organizare, de planificare, de decizie, gestiune 

financiară, dezvoltarea resurselor umane etc.) şi pe plan extern (de parteneriat cu părinţii, cu 

autorităţile publice locale, cu agenţii economici şi alte structuri ale societăţii). 

Managerii şcolari  demonstrează  în practica zilnică un şir de cunoştinţe (a şti, a afla, a 

fi informat etc.), abilităţi cognitive, de relaţionare, de comunicare (a distinge, a înregistra, a 

reactualiza, a prezenta, a decide, a analiza, a adapta, a aplica, a clasifica, a ordona, a rezolva, 

a proiecta etc.) şi comportamente (activism, cooperare, convingere, compromis, negociere, 

mediere, exigenţă, flexibilitate, spirit critic, motivaţie, punctualitate, responsabilitate etc.). 

Succesul managerului din învăţământ depinde de capacitatea de a orienta, organiza, 

îndruma şi motiva colaboratorii, subalternii pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse. 

Specific şcolii este faptul că managerul conduce două mari categorii de oameni, respectiv 

elevi şi cadre didactice. Aceasta presupune pentru manager o adoptare permanentă a 

principiilor managementului, a stilului de conducere, a capacităţii de înţelegere etc., în 

funcţie de segmentul la care se referă problemele şcolii. Pentru aceasta este nevoie de 

cultură managerială, de profesionalizare managerială, de abordare interdisciplinară a teoriei 

şi practicii manageriale, de considerare a managementului şi ca ştiinţă, şi ca artă, măiestriei. 

Practica demonstrează indubitabil că performanţa managerului şcolar, realizarea de 

calitate superioară a obiectivelor unei acţiuni, nu este posibilă decât la un nivel ridicat, 

corespunzător, de competenţă. Când nivelul de competenţă este scăzut, şi performanţa este 

scăzută (redusă). 

Dar sunt situaţii frecvente când nivelul de competenţă este ridicat, dar rezultatele 

practice (performanţa) sunt totuşi scăzute. Acest fenomen este mai pregnant şi semnificativ 

în cazul managerilor care, prin performanţele lor scăzute, generează pierderi importante de 

capacităţi (materiale, informaţionale şi umane). În astfel de cazuri, ceva nu „merge‖, adică 

nu este în regulă în sistemul organizaţional şi de management, care necesită diagnosticare 

prin consultanţă şi stabilirea măsurilor corective prin intervenţii din afară. Alteori, definirea 

postului şi profilul managerului, respectiv evaluarea competenţei sunt greşite sau 

nerelevante. 

Funcţia managerială reprezintă o activitate profesională practică, pentru exercitarea 

căreia sunt necesare cunoştinţe şi abilităţi specifice, tehnice şi relaţionale. În raport cu alte 

funcţii şi profesii, funcţia managerială are două caracteristici: se exercită şi asupra altor 

persoane, deci nu este o profesie solitară; se învaţă atât în şcoală, cât mai ales în practica 

profesională. 

Autoformarea managerului este esenţială pentru dezvoltarea instituţională. Este calea 

spre performanţa instituţiei. Pe măsură ce managerii muncesc spre a deveni eficienţi, ei 

ridică nivelul de performanţă al întregii instituţiei. În condiţiile actuale, instituţia  depinde, 

de performanţa şi rezultatele manageriale. Dar eficienţa managerială poate fi obţinută numai 

cu un anumit nivel de cunoaştere. 



Obţinerea şi stăpânirea unui anumit nivel de cunoaştere se realizează atât prin 

acumulare de informaţii, prin studiu, prin învăţare, cât şi prin acumulare de experienţă 

practică. Managementul are în prezent un contur precis, iar ştiinţa şi arta managementului 

poate fi învăţată de oricine, dar să aibă şi înclinaţii înnăscute pentru a aplica tot ce învaţă. 

Cultura organizaţională are deci un impact major asupra succesului. Intr-o  şcoală  cu o 

cultură puternică, managerii ştiu că profesorii  sunt aceia care fac lucrurile să meargă, iar 

climatul organizaţional are un efect puternic asupra rezultatelor acestora. Şcolile  cu o 

cultură slabă pun accent pe rezultatele  pe care le obţin, în timp ce şcolile  cu o cultură 

puternică pun accentul pe indivizii a căror muncă este integrată în aceste rezultate. 

Stilul de conducere al managerilor, fiind un element intrinsec al culturii 

organizaţionale, o influenţează puternic. Astfel, în organizaţiile cu culturi organizaţionale 

puternice, managerii îşi adaptează propriul stil de conducere la cultura promovată şi 

acţionează în sensul dezvoltării acesteia. 

Specialişti în domeniul managementului, care au analizat în detaliu problematica 

influenţei stilului de conducere al managerului asupra culturii organizaţionale, au susţinut 

ideea că managerii cu un stil de conducere participativ sunt aceia care pot exercita o 

influenţa puternică asupra celorlalţi angajaţi pentru a accepta şi susţine cultura 

organizaţională. 

Gradul de motivare este un element deosebit de important care influenţează 

participarea cadrelor didactice  la realizarea obiectivelor scolii  şi, implicit, la dezvoltarea 

unei culturi organizaţionale. Motivarea angajaţilor proprii se poate realiza prin acordarea de 

salarii mai mari (sporuri,salariu de merit)pe care o face MECC, securitate şi siguranţa 

locului de muncă, etc.  

Variabila motivaţie, care influenţează în mod direct eficienţa activităţii poate fi 

explicată prin următoarele categorii de factori motivaţionali (Herzberg, Masner, Seyderman, 

1989): 

- factori de conţinut (munca în sine, succesul în activitate); 

- factori de context (relaţii ierarhice, siguranţa postului). 

Motivarea este una din problemele cele mai delicate pentru majoritatea managerilor şi 

executanţilor. Pentru ca ceilalţi angajaţi să fie motivaţi să-şi valorifice potenţialul creativ 

este important ca, în primul rând managerii să fie convinşi de efectele pozitive ale acestor 

situaţii şi să adopte un stil de conducere care să permită crearea unei atmosfere destinse a 

unui climat organizaţional corespunzător.  

De altfel, în motivarea personalului managerii au rolul de a sensibiliza personalul, 

printr-o comunicare deschisă şi prin folosirea corectă a instrumentelor de motivare, făcându-

l conştient de existenţa unor situaţii  problema cărora nu li s-a acordat atenţia cuvenită. 

Managerii trebuie să descopere acele aspecte care motivează într-adevăr angajaţii şi îi 

determină să se implice în rezolvarea problemelor prin valorificarea potenţialului lor creativ. 

 



 

Pentru a putea stabili relaţii interpersonale de calitate, bazate pe o comunicare eficace 

este necesar să poţi fi un manager deschis, să-ţi dezvălui sentimentele, motivele, opiniile, să 

fii receptiv la feedbackul oferit de ceilalţi. Toate acestea solicită încredere în sine. Cu cât o 

persoană îşi sporeşte încrederea în sine cu atât aceasta este mai dispusă să-şi asume riscurile 

asociate autoexpunerii şi expunerii la opiniile celorlalţi. 
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ROLUL MANAGERULUI ȘCOLAR ÎN COMUNICAREA EDUCAȚIONALĂ 

Elena Culea, Direcţia Generală Învăţământ, Tineret şi Sport Rezina 

Lilia Lazari, Direcţia Generală Învăţământ, Tineret şi Sport Rezina  

Angela Vâșcovschi, Direcţia Generală Învăţământ, Tineret şi Sport Rezina  

Rezumat. Managerul școlar, cu multiple obligațiuni și roluri, este personalitatea care asigură comunicarea 

educaţională eficientă a instituţiei de învățământ. Diversitatea rolurilor unui manager școlar se manifestă prin 

interacțiunea serviciilor educaționale realizate prin intermediul celor mai noi tehnici de organizare și 

administrare instituțională. Comunicarea educaţională, în funcție de necesități și exigențe, formează acel 

sistem al valorilor educaționale unde managerului școlar îi revine rolul de stimulator de energie pozitivă care 

dezvoltă și crează tabloul perfect al unui management educațional reuşit. 

Summary. The school manager, with multiple bonds and roles, is the personality that ensures the effective 

educational communication of the educational institution. The diversity of the roles of a school manager is 

manifested through the interaction of educational services achieved through the latest organizational and 

institutional management techniques. Educational communication, according to needs and exigencies, forms 

that system of educational values where the school manager has the role of a positive energy stimulator that 

develops and creates the perfect picture of a successful educational management 

 

Desfăşurarea cotidiană a demersului managerial presupune nu doar asigurarea unor 

decizii care să permită funcţionarea optimă a instituţiei de învăţământ, ci şi asigurarea unui 

cadru pozitiv pentru o comunicare educaţională eficientă. Iată de ce, rolul managerului 

şcolar ajunge să se concretizeze într-un număr semnificativ de situaţii. 

Comunicarea educaţională reprezintă un instrument esenţial cu ajutorul căruia 

managerul şcolar îşi poate exercita rolurile şi sarcinile manageriale [2, p. 11]. 

Managerul şcolar prin comunicarea educaţională poate motiva, influenţa, organiza, 

stimula, schimba atitudinea şi comportamentele actanţiilor procesului educaţional.  

Managerul şcolar este persoana care conduce oficial activitatea unei instituţii de 

învăţământ; de regulă cea mai complexă şi mai concretă activitate de conducere. 

Principalul rol al managerului şcolar este de a coordona activitatea echipei 

manageriale şi a întregului corp didactic, spre asigurarea realizării funcţiilor generale ale 

educaţiei. Managerul şcolar există ca putere reală în instituţia de învăţământ şi îşi 

îndeplineşte funcţiile comunicând. Tot el, se preocupă, în mod deosebit, de ponderea 

factorilor care influenţează calitatea procesului de învăţământ şi a comunicării educaţionale. 

Managerul şcolar identifică aspectele activităţii echipei manageriale care funcţionează mai 

puţin eficient şi caută ameliorarea acestora prin comunicare [1, p. 23]. 

Fiecare manager şcolar are rolul să dezvolte şi să promoveze o politică educaţională 

bazată pe un sistem de comunicare, care să-i permită ajustarea permanentă a structurii şi a 

procesului educaţional şi organizaţional la condiţiile în continuă schimbare.  

Eficientizarea comunicării educaţionale trebuie să reprezinte o preocupare a fiecărui 

manager şcolar. În conducerea instituţiei de învăţământ „un manager de succes‖ nu poate fi 

doar acel care posedă bune cunoştinţe de specialitate, ci în primul rând acel care se 

dovedeşte a poseda şi aplica în practică competenţele de bun comunicator. 



În condiţiile exercitării competenţelor de comunicare şi relaţionare se realizează toate 

rolurile şi funcţiile manageriale. Activitatea managerială, prin complexitatea sa, implică 

capacitatea managerului şcolar de a exercita anumite roluri. 

De fiecare dată, managerii şcolari sunt implicaţi nu doar într-un rol, ci într-un set de 

roluri, prin intermediul cărora dau expresie abilităţilor manageriale. 

Analiza activităţii manageriale zilnice a condus la concluzia că managerii şcolari 

trebuie să-şi asume 10 seturi de roluri (comportamente) coordonate, care pot fi grupate în 

trei categorii generale: roluri interpersonale, roluri informaţionale, roluri decizionale. 

1. Roluri interpersonale - includ contactul de colaborare al managerului cu 

subordonaţii instituţiei respective, cu subalternii, partenerii altor organizaţii, cu managerii 

din diverse ierarhii superioare etc. Trei roluri din acest tip se angajează în relaţii 

interpersonale: 

- rolul figurativ sau de reprezentare - acest rol este centrat pe calitatea de simbol a 

managerului. O mare varietate de situaţii solicită ca managerul şcolar să reprezinte instituţia 

de învăţământ pe care o conduce: şedinţe, consilii profesorale, seminare, activităţi de 

consiliere, participarea la o serbare organizată de instituţie etc. Acest rol solicită prezenţa 

managerului şcolar nu atât ca resursă, cât în virtutea poziţiei pe care o ocupă în cadrul şcolii, 

şi este foarte important pentru crearea unui climat favorizant şi a unei imagini pozitive a 

unităţii şcolare. 

- rolul de lider - include coordonarea şi controlul activităţii instituţiei de învăţământ. 

Ca lider, managerul şcolar încearcă să îşi motiveze subalternii devenindu-le mentor, 

ajutându-i în rezolvarea problemelor şi integrând nevoile celor implicaţi în procesul 

educaţional cu obiectivele instituţiei de învăţământ în aşa fel, încât să le asigure satisfacţia 

în activitate. Managerul şcolar acţionează, în primul rând, ca o resursă aflată la dispoziţia 

colectivului pe care îl conduce. De asemenea, managerul şcolar foloseşte puterea pe care i-o 

conferă poziţia, competenţa şi caracterul său, pentru a influenţa colectivul să lucreze 

împreună pentru binele instituţiei. 

- rolul persoanei de legătură, se referă la acţiunea managerului şcolar de a menţine 

relaţii de cooperare cu oameni şi structuri din afara instituţiei de învăţământ care o conduce 

pentru obţinerea de informaţii sau resurse.  

2. Roluri informaţionale - un manager constructiv este apt de a deţine un vast tezaur 

intelectual şi practic, acumulat din cunoştinţe, priceperi, deprinderi, experienţe, abilităţi etc. 

Managerul şcolar se plasează în postura de nou centru informaţional al unităţii, responsabil 

de adunarea, primirea şi transmiterea informaţiei în cadrul instituţiei de învăţământ.  

- rolul de monitorizare – managerii şcolari sunt „invadaţi‖ de o multitudine de date, 

rapoarte, telefoane, zvonuri, bârfe, şedinţe, corespondenţe, mass-media, întâlniri diverse 

etc., care alcătuiesc un fel de „smog informaţional‖; ei au menirea să decidă care informaţii 

sunt utile şi trebuie reţinute în luarea deciziilor, şi care informaţii pot fi ignorate. Dacă 

managerii nu reuşesc să îndeplinească rolul de prelucrare a datelor în mod corect, pricina 



este că se lasă influenţaţi de surse de informaţii care nu sunt de încredere, sunt copleşiţi de 

volume mari de informaţii care le consumă timpul preţios şi, ca rezultat nefast, iau decizii 

inadecvate. De aceea, managerul şcolar trebuie să fie atent la oricare sursă informativă şi să 

selecteze doar acele date care corespund cu cerinţele instituţiei de învăţământ şi oglindesc 

obiectivele ei.  

- rolul de diseminare, informaţia colectata de managerul şcolar prin monitorizare 

trebuie să fie evaluată şi transmisă în mod corespunzător colectivului instituţiei de 

învăţământ. Managerul, transmite informaţii, fapte, opinii sau valori (speranţe, idealuri, 

aspiraţii) din interiorul sau din afara instituţiei şcolare, atât de sus în jos, cât şi de jos în sus.  

- rolul de purtător de cuvânt, este rolul de a vorbi, ocazional, în numele instituţiei de 

învăţământ, fie colectivului instituţiei, fie altora din afara.  

3. Roluri decizionale - activitatea managerului şcolar are ca cerinţă importantă luarea 

de decizii care constituie cel mai important set de roluri ale managerului şcolar. 

- rolul de întreprinzător, în acest rol, managerul şcolar are menirea să identifice 

oportunităţi şi să ia decizii care presupun asumarea unor riscuri şi realizarea unor schimbări. 

De exemplu, dacă managerul şcolar decide să acţioneze într-un nou domeniu sau să 

demareze un nou proiect, el poate decide să delege responsabilitatea pentru o parte a acestei 

noi activităţi unei alte persoane.  

- rolul de rezolvare crize – în oricare instituţie de învăţământ apar evenimente 

neprevăzute care declanşează crize sau dereglări. Totuşi, în aceste momente critice 

managerul trebuie să ia decizii şi să acţioneze, deoarece este, practic, imposibilă anticiparea 

eventualelor crize. Managerul şcolar bazându-se pe capacităţile sale şi ale subalternilor, are 

funcţia care îl obligă să stabilească direcţii de orientare corectă pentru a rezolva situaţiile de 

criză, să elaboreze un plan reuşit pentru atingerea succesului.  

- rolul de alocator de resurse - abilitatea de a aloca resurse reprezintă pentru mulţi 

manageri şcolari baza puterii manageriale, deoarece această activitate implică alocarea de 

bani, timp, echipament, forţă de muncă şi spaţiu. Rolul managerilor şcolari este acela de a 

lua decizii în legătură cu utilizarea timpului, de a autoriza acţiuni, de a stabili programe de 

alocare şi utilizare a resurselor. În lipsa dreptului de a aloca resurse, abilitatea managerului 

de a-şi îndeplini rolurile este substanţial redusă. 

- rolul de negociator – este strâns legat de rolurile sale de reprezentare, purtător de 

cuvânt şi de a aloca resurse, managerului şcolar i se poate cere, de asemenea, să ia decizii cu 

privire la negocieri diverse. Aceste decizii privesc instituţia şcolară şi includ diverse situaţii 

Evident, nu toţi managerii şcolari îndeplinesc toate aceste roluri. Mixul rolurilor pentru 

fiecare manager şcolar depinde de nivelul pe care îl ocupă în cadrul instituţiei, de natura 

sarcinilor şi de etapa în care se află cariera managerului. Aceste roluri antrenează, la rândul 

lor, atribuţii concrete, după cum urmează [4, p. 33]. 



În funcţie de nivelul ierarhic la care se exercită atribuţiile managerilor şcolari, de 

profilul şi de mărimea instituţiei şcolare, rolurile se manifestă în forme specifice. Totuşi, au 

putut fi identificate cele mai importante roluri ale acestora: 

 rolul de decident; 

 rolul de evaluator; 

 rolul de organizator; 

 rolul de mediator. 

Scopul comunicării educaţionale în conducerea instituţiei de învăţământ este strâns 

legat de obiectivele generale ale instituţiei: informare, comandă şi instruire; influenţare şi 

convingere; îndrumare şi sfătuire; integrare şi menţinere. Managerul şcolar face să circule 

către alte surse de recepţie informaţia utilă atingerii acestor obiective; coordonează sursele 

intermediare de comunicare; face să ajungă informaţiile utile la timpul potrivit şi la persoana 

potrivită; foloseşte datele informative сu intenţia de a face clare scopurile instituţiei de 

învăţământ pentru angajaţi, pentru a-i cointeresa şi a le crea satisfacţia atingerii scopurilor. 

Comunicarea educaţională este cea care leagă toate resurse. Rolul managerul şcolar constă 

în stabilirea structurilor şi stilului de comunicare educaţională. 
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ROLUL PROFESORULUI ÎN FORMAREA/DEZVOLTAREA  

CITITORULUI CULT 

Ala Cușnir, masterandă anul II, UST 

Nicolae Silistraru, dr. hab., prof. univ., UST 

Rezumat. Citirea devine un instrument de lucru pentru dobândirea de noi informaţii. Etapele necesare în 

deprinderea cititului sunt relativ aceleaşi pentru toţi elevii. Elevii păstrează informaţii care l-au impresionat. 

Învăţarea cititului îi dă posibilitate să citească cu plăcere basme şi povestiri, toate acestea stimulându-i 

imaginaţia şi interesul pentru ceea ce există. În aceste condiţii imaginaţia devine instrument al cunoaşterii. 

Elevii nu trebuie să ştie doar să citească, ei trebuie să ştie să înveţe, să exploateze lectura. 

Abstract. Reading becomes a working tool for acquiring new knowledge. Needs for reading skills are 

relatively the same for all students. Students keep information that impressed him. Learning reading gives 

him the opportunity to read fairy tales and stories, all of them stimulate student's imagination and interest in 

what exists. Under these conditions imagination becomes an instrument of knowledge. Students need not 

only to read, they need to know how to learn, to explore the reading. 



Orice operă literară valoroasă contribuie la cunoaşterea mai adâncă a vieţii. Dar 

aceasta îmbogăţire nu e dată numai de cunoştinţele noi care parvin individului, ci şi de felul 

în care scriitorul reuşeşte să le prezinte, să îl emoţioneze pe cititor. 

Opera literară dezvăluie şi ea aspecte ale realităţii. Ca şi ştiinţa şi ea contribuie la 

cunoaşterea adevărului. Dar metodele ei sunt altele. Ea pleacă de la cazuri singulare, de la 

personaje şi acţiuni individuale prezentându-le în ceea ce e tipic în caracterul lor. Prin arta 

evocării lor, prin complexitatea stărilor sufleteşti trăite de personajele povestirii, prin 

amploarea acţiunii, prin puterea conflictului, prin bogăţia de idei ce determină întreaga 

logică a întâmplării, scriitorul ne dezvăluie în mod veridic un colţ de realitate. El se 

adresează în primul rând emoţiei cititorului, îl câştigă prin frumuseţea imaginilor, prin 

căldura sentimentelor, prin justeţea ideilor ce anima, si lupta eroilor povestirii. 

 Cartea literară nu poate şi nu trebuie să înlocuiască un manual de scoală, dar 

împreună cu manualul, îndeplineşte un rol deosebit în educarea copiilor. Cu cât opera 

literară este mai valoroasă ,cu atât rolul ei educativ este mai puternic.  Dar rolul educativ al 

operei literare nu este specific numai literaturii pentru copii. Orice carte bine scrisă  care 

evocă cu putere realitatea are o influenţă educativă asupra cititorului, copil sau matur. 

Acesta e şi rolul operei literare de a contribui la educarea si transformare a omului. 

 Conţinutul educativ al unei opere literare pentru copii constă,deci, în valoarea ei 

artistică, puterea de evocare a realităţii, în procesul de continuă evocare si transformare a 

acesteia. Opera literară nu poate avea valoare artistică decât în măsura în care dezvăluie 

veridic realitatea, în măsura în care reuşeşte să emoţioneze şi să convingă pe cititori de 

adevărul ideilor pe care le apără. În aceasta constă si rolul ei educativ. Dezvăluindu-ne un 

crâmpei de viata, făcându-ne să îl trăim, pune la contribuţie cele mai înalte sentimente, 

lărgeşte orizontul nostru de viaţă. Ea dă cititorului posibilitatea de a se înţelege pe sine 

însuşi, şi de a-i înţelege pe ceilalţi. Îi descoperă ca există bucurie şi nu numai a lui, că există 

tristeţe pe care o resimt alţii, că există frământare şi vise, năzuinţe ale tuturor. 

 În societatea de azi,  „informaţională‖, constatăm că elevii citesc mai mult pentru a se 

informa, şi mai puţin de „plăcere‖. Această situaţie, alarmantă pentru un profesor implicat, 

dar proprie erei Internetului, este conturată şi de recente studii statistice : în rândul elevilor 

adolescenţi cu vârste între 15 şi 18 ani, harta preferinţelor în materie de petrecere a timpului 

liber se prezintă astfel: din cei 2300 de chestionaţi, 46,6% – se recreează în aer liber, 13% – 

fac sport, 9,1%-se joacă pe PC şi doar 8,6% – citesc sau învaţă. Având un asemenea tablou, 

sintagma criza lecturii este, în mare măsură, justificată. Este, prin urmare, o realitate căreia 

şcoala şi toţi factorii implicaţi în educaţie trebuie să-i găsească soluţii flexibile şi realiste. 

Or, ca profesor de română, voi sublinia că rolul determinant în edificarea prestigiului 

lecturii, în cultivarea dragostei pentru carte, revine familiei, bibliotecii şi, indiscutabil, 

şcolii. Întrucât lectura nu poate deveni obişnuinţă în mod impus, se cuvine să convingem 

elevul prin propriul exemplu: de părinte, de profesor, de bibliotecar. Să-i arătăm (cu 

entuziasm şi însufleţire) că lectura poate reprezenta o aventură fascinantă, o formă de 



destindere, o călătorie în lumi inedite, o evaziune – este exact ceea ce trebuie să vadă copilul 

în lectură. 

Şi atunci se naşte întrebarea: Cum să renăştem plăcerea lecturii, străină generaţiei în 

floare, cum să promovăm necesitatea culturii individuale prin lectură, declanşând o 

motivaţie interioară copiilor care nu au fost ajutaţi de părinţi la momentul potrivit să 

îndrăgească lectura, cum să trezim nevoia de lectură, dezvoltându-le elevilor care nu se 

încadrează în rândul celor 8% din sondajul amintit mai sus gustul estetic? 

Cititul este o deprindere intelectuală pe care copiii încep să o însuşească în jurul 

vârstei de 5 ani (uneori chiar mai devreme), ajungând în jurul vârstei de 9-10 ani să poată 

citi cursiv un text. Învăţarea cititului reprezintă unul din momentele fundamentale ale 

dezvoltării unui copil, reprezentând primul pas către educaţie. 

Cititul implică mai multe aspecte și anume: decodificarea literelor (grafemelor) şi 

înţelegerea sensului cuvântului. Acest fapt este foarte vizibil la copiii care încep să citească: 

silabisesc întâi cuvîntul (decodificarea literelor) apoi îl citesc încă o data legat prinzându-i şi 

sensul. Se stie ca exista 2 metode de învăţare a cititului: metoda “cuvântul întreg” şi metoda 

fonetică, analitico-sintetică [2, pag.15]. Metoda „cuvântului întreg‖ se bazează pe 

recunoaşterea vizuală a cuvântului scris, diferenţa dintre cum se scrie şi cum se citeşte un 

cuvânt este foarte mare. Metoda fonetică, analitico-sintetică se referă la citirea literă cu 

literă. 

Condițiile de bază ale citirii: corectitudine, respectarea ritmului propriu vorbirii 

fiecărui cititor, conştientă, activă, expresivă [3, p.46]. Simpla exersare a actului cititului nu 

asigură formarea capacităţii elevului de a se orienta într-un text, daca nu este însoţită de 

întelegerea mesajului literar, ştiinţific sau de alt tip. 

Numai în acest mod, învăţarea limbii materne va asigura însuşirea corectă de către 

elevi a celor trei funcţii la care apelează psiholingvistica: 

a) conţinutul (ce mesaj trebuie comunicat); 

b) structura sau competenţa lingvistică (cum se formulează din punct de vedere 

gramatical acest mesaj); 

c) valoarea psihologică sau motivaţia expunerii (starea emotivă, atitudinea vorbitorului 

faţă de ascultător, faţă de cele comunicate etc.) [3, pag.65]. 

Deprinderea citirii corecte, curente, conştiente, expresive permite elevilor să parcurgă 

şi să asimileze volumul de cunoştinţe prevăzut de Curriculum Naţional. 

Deprinderea de a citi parcurge în dezvoltarea ei o cale complexă. Pentru aceasta se 

desfăşoară o serie de forme de activităţi didactice, care asigură o citire corectă şi conştientă 

de către elevi. 

Citirea corectă  

Prin citirea corectă se înţelege citirea clară a cuvintelor, fără deformări, fără omiteri, 

adăugiri  sau repetări de sunete, silabe sau cuvinte, cu o accentuare corectă a cuvintelor. 

Citirea corectă ține de următoarele aspecte: 



 rostire clară fără aduăgări sau omisiuni de sunete sau de litere fără respetări de silabe; 

 citire cu accentuarea corectă a cuvântului; 

 citire cu intonația corectă enunțului în funcție de semnele de punctuație. 

Procedeele de realizare a citirii corecte: 

 selectarea și explicarea cuvintelor necunoscute; 

 exerciții de analiză și sinteză fonetică; 

 exerciții de pronunție corectă a sunetelor; 

 citirea silabelor închise, deschise; 

 compunerea  cuvintelor din silabe decupate; 

 corectarea  permanentă a greșelilor comise; 

 completarea cuvintelor cu simboluri omise; 

 citirea model a textului; 

 evidențierea cuvintelor  grele din text; 

 descoperirea  cuvintelor  de prisos. 

În vederea formării şi dezvoltării citirii corecte se folosesc diverse procedee: 

1. pregătirea pentru citire; Constă în alegerea de către învăţător, din textul citit, a 

cuvintelor grele ca articulare fonetică, lungi şi analiza acestora cu elevii din punct de vedere 

fonetic, explicarea sensului lor şi compunerea din literele alfabetului decupat, la clasa I. 

2. citirea demonstrativă a învăţătorului; Se efectuează înainte sau după citirea 

elevilor; după citirea slabă a unui elev, învăţătorul poate citi textul în mod demonstrativ şi 

apoi cere elevului să citească din nou. 

3. citirea în cor; Părţile mai dificile din text pot fi citite în cor; se recomandă citirea 

unui şir de 3-4 propoziţii care nu pot fi memorate de către elevi. După citirea în cor, citesc 

din nou elevii mai slabi. 

4. controlul permanent al învăţătorului asupra citirii elevilor şi controlul celorlalţi 

elevi asupra citirii colegului lor; Corectarea se face în funcţie de felul greşelii. Dacă elevul 

a accentuat greşit un cuvânt, el trebuie să citească şi cuvântul următor de care este legat prin 

sens, elevul având posibilitatea să se corecteze singur. Încă din perioada alfabetară, şcolarii 

trebuie deprinşi să aibă o atitudine critică faţă de citirea colegului lor. După ce elevul a citit, 

se discută felul cum a făcut lectura, unde a greşit, cum trebuie corectate greşelile. 

În lucrarea de faţă ne propunem să oferim câteva abordări şi potenţiale soluţii pentru 

situaţia descrisă, generată, în mod special, de concluzia îngrijorătoare a rezistenţei elevilor 

la lectura impusă, în general, şi la lectura impusă prin canonul şcolar, în particular. 

Întrucât în vizorul cadrelor didactice de specialitate, la etapa de instruire gimnazială, se află 

constanta preocupare de formare a elevului vorbitor şi cititor cult, un obiectiv ce trebuie 

mereu actualizat este formarea competenţelor literare/lectorale, axate pe legile şi 

fenomenele receptării şi interpretării de texte, din care elevul-cititor să perceapă valenţele 

frumosului artistic, să explice mesajul acestora şi să poată lansa opinii cu tentă atitudinală . 



Astfel, pentru a transforma elevii în cititori mai buni, este nevoie de o viziune integratoare, 

o regie, o punere în scenă, regizorul aşteptat fiind profesorul. 

Un prim pas al acestei puneri în scenă este clarificarea ţintelor lecturii în şcoală, a 

competenţelor şi atitudinilor pe care profesorul îşi propune, conform curricula, să le 

formeze. 

Ce am întreprins? 

La începutul anului şcolar 2017-2018, am iniţiat, de comun acord cu elevii, 

bineînţeles, proiectul Eu şi Cartea, acţiune de dirijare şi monitorizare a lecturii: 100 de 

pagini pe săptămînă (cel puţin, evident). Şi pentru că în rezultatul lecturii unui text, orice 

elev are ceva de spus, conştientizându-şi reacţia de cititor, la sfârşit de săptămână, ei îşi 

formulează opiniile şi argumentele în Jurnalul de lectură, după un plan recomandat. Iar 

lunea, la ora de română, într-o conferinţă-fulger de 10-15 min., 2-3 elevi îşi prezintă 

lecturile, cartea, dar şi planul pentru săptămâna viitoare. 

   Este o metodă cu adevărat eficientă, constat. Lună după lună, mă bucur şi mă 

mândresc ca de o izbândă 

proprie, când îmi văd discipolii cu cartea în mână şi cu visarea în ochi. Mai mult decît atât, 

observ cu satisfacţie: cu cât citesc mai mult, cu atât sunt mai interesaţi să citească. Important 

este să-i văd ajunşi la a deschide o carte de plăcere, cu nerăbdare, singuri, fără să li se ceară. 

Indicatori de performanţă vizaţi  

Elevul: 

– expune rezumativ textele literare citite, respectând cerinţele standard; 

– prezintă liniile de subiect, sistemul de personaje, modurile de expunere, procedeele de 

limbaj artistic ale textului citit independent; 

– comentează valorile promovate prin textul literar, prin raportare emoţional-afectivă la 

operă şi la propriul sistem de valori . 

Cum îi îndrum? 

În primul an de la demararea proiectului, am îndemnat elevii să citească liber, după 

preferinţă şi posibilităţi. În cea de-a doua fază, la începutul anului şcolar, am lansat liste de 

texte recomandate (selectate cu multă atenţie în conformitate cu particularităţile de vârstă, 

cu preocupările lor spirituale). 

Subliniez aici că, aşa cum statutul de cititor se formează în etape, şi paşii în lumea 

cărţilor sunt treptaţi, fiecare vârstă şcolară având înţelegerile şi acumulările sale: ciclul 

primar – fascinaţia basmelor, căci „îmbinarea realului cu fantasticul răspunde visului şi 

imaginaţiei lor atât de active‖ ; gimnaziul – aventuri în lumea cărţilor, copilul e pregătit să 

intre în vârtejul romanelor de acţiune; liceul – cunoaştere fără limite, romanul social, 

romanul de dragoste, romanul de analiză psihologică, memorialistica sunt urmărite cu 

minuţiozitate: acum lectura se precizează, se stabilizează. 

Listele nu constituie, fireşte, o obligaţie, ci o recomandare, căci, e lucru ştiut, lectura 

de plăcere şi cea canonică, impusă, implică diferit interesul cititorilor. Astfel, eliberându-i 



(pentru această etapă) de sub schema canonului, am urmărit în special stimularea capacităţii 

de motivaţie, a interesului şi a independenţei elevilor. 

Cum evaluez? 

Anul curent, în cea de-a doua fază a proiectului, am rezervat lunar câte o oră 

destinată lecturii extra muros. Fiecare oră se desfăşoară diferit, în funcţie de obiectivele 

urmărite, de preferinţele, interesul şi nivelul clasei. Copiii, fiind în prealabil anunţaţi, 

pregătesc şi prezintă: interviuri cu personajul preferat/principal sau cu autorul; scrisori 

literare, adresate eroilor cărţii; monologul unui personaj; gazete de perete/afişe; prezentări 

de carte; fişe de lectură. Toate materialele elaborate se depozitează cu grijă, pentru o 

evaluare finală, la sfârşit de an şcolar, în dosarul de lectură, care devine, în consecinţă, 

,,cartea de vizită’’ a elevului. Susţinând individualizarea actului educaţional, portofoliul 

conturează performanţa sa datorită faptului că sintetizează, alături de caietul de lectură, 

activitatea elevului de-a lungul unei anume perioade de timp şi comportă amprenta 

individuală de organizare a produselor activităţii. 

O grijă deosebită trebuie acordată evidenţei lecturii elevilor. În acest sens, am 

întocmit şi am afişat un tabel de evidenţă pe clase, în care trec, în dreptul numelui fiecărui 

elev, autorii şi titlurile cărţilor citite, astfel stimulându-i şi concurenţial. 

După 18 ani de activitate, pot afirma că organizarea, îndrumarea şi evaluarea lecturii 

elevilor constituie un demers anevoios, frânat adeseori de mulţi factori, reclamând o 

monitorizare constantă. Căci, neîndoielnic, există riscul continuu ca scânteia aprinsă, nefiind 

întreţinută, să se stingă. 

Dacă vom şti să trezim interesul elevilor noştri pentru citit, vom creşte generaţii care 

vor simţi o sete spirituală pentru cunoaştere, pentru lărgirea orizontului cultural. Iar cât 

priveşte mitul unei generaţii ratate prin lectură, acesta ni se pare fals şi eronat. Dimpotrivă, 

dezinteresul afişat faţă de lecturile obligatorii este una dintre formele de revoltă împotriva 

impunerii sau, după mine, împotriva inerţiei profesionale a cadrului didactic, 

în mare parte. Şi, subliniez, motivarea elevilor pentru lectură depinde, în primul rînd, de 

efortul pe care îl face fiecare profesor. 

Aşadar, respectivul model didactic de formare a competenţelor de lectură, care îşi 

propune, bineînţeles, o continuare, îşi demonstrează eficienţa, în ciuda multiplelor dificultăţi 

iminente. 
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ANALIZA CONSECINȚELOR STRESULUI OCUPAȚIONAL ASUPRA 

PERFORMANȚELOR CADRELOR DIDACTICE PRIN INTERMEDIUL UNUI 

MODEL INTEGRATIV STRES-PERFORMANȚĂ 

Aurelia Glavan, doctor conferențiar universitar 

Catedra Pedagogie și Psihologie Generală, UST 

Rezumat. În prezent, stresul a devenit un fenomen tot mai răspândit. Stresul este privit ca un răspuns la o 

situaţie în care indivizii sunt incapabili să îndeplinească cerinţele care li se solicită. Stresul ocupaţional nu 

este doar presiunea de la locul de muncă, el este un factor ce influenţează întreaga viaţă şi trebuie privit din 

mai multe perspective: încărcarea muncii, relaţiile la locul de muncă, structura şi climatul organizaţional, 

ambiguitatea de rol şi conflictul de rol, oportunităţi pentru dezvoltarea carierei, relaţia muncă-familie. Stresul 

se poate manifesta în diferite moduri. Simptomele stresului pot fi împărţite în trei grupe principale: 

fiziologice, psihologice şi comportamentale. 

Cuvinte cheie: stresul ocupaţional, factori de stres, efectele stresului, model integrativ. 

 

Summary. Nowadays, stress has become a widespread phenomenon. Stress is seen as a response to a 

situation where the individuals are unable to fulfill the requirements that are expected of them. Occupational 

Stress is not just the workplace pressure, it is a life-changing factor and needs to be viewed from a number of 

perspectives: workload, workplace relationships, organizational structure and climate, role ambiguity and 

conflict of interest, opportunities for career development, work-family relationship. Stress can manifest itself 

in various ways. The symptoms of stress can be divided into three main groups: physiological, psychological 

and behavioral.  

Keywords: occupational stress, stress factors, stress effects, integrative model. 

Actualitatea temei. Stresul a devenit, în ultimul timp, un fenomen tot mai răspândit. 

Acest termen este unul dintre cei mai populari şi a devenit o sursă de îngrijorare, destul de 

justificată, pentru manageri. În Uniunea Europeană, stresul în muncă reprezintă a doua 

problemă de sănătate legată de activitatea profesională, după afecţiunile dorsale. Acesta 

afectează 28% dintre angajaţii UE. Stresul în muncă este cauza a peste un sfert din totalul 

concediilor medicale a căror durată reprezintă cel puţin două săptămâni de absenţe de la 

locul de muncă. Stresul în muncă poate fi cauzat de riscuri psihosociale cum sunt 

proiectarea activităţilor, organizarea muncii, management (solicitări profesionale deosebite 

şi posibilităţi reduse de control asupra propriei activităţi sau probleme cum ar fi violenţa şi 

hărţuirea la locul de muncă). Stresul ocupaţional reprezintă o problemă importantă în 

domeniul psihologiei şi una dintre multiplele probleme cu care se confruntă societatea 



modernă, fiind generat de viaţa profesională, de mediul muncii, cu consecinţe nemijlocite 

asupra activităţii profesionale, dar şi asupra sănătăţii celor care prestează munca respectivă. 

[1;5]. 

Interesul manifestat faţă de structura mecanismelor psihologice ale stresului 

ocupaţional a sporit considerabil începând cu anii 1980. Asta în condiţiile în care 

revendicările salariale pentru bolile determinate de stres au reprezentat mai mult de 11% din 

totalul revendicărilor (1991) iar un studiu naţional de sănătate realizat în 1985 în SUA arată 

că o jumătate din populaţia instituţionalizată a suferit un stres „moderat― sau „mare― şi 

aproximativ 11 milioane de muncitori au declarat că stresul psihic a fost principalul motiv 

care le-a pus sănătatea în pericol la locul de muncă [4]. Problematica stresului ocupă o 

poziţie centrală şi în cercetările educationale  începând încă din anul 1917, considerându-se 

că nivelul performanţelor umane este condiţionat de managementul stresului. Tot mai multe 

cercetări din ultima vreme acreditează ideea că sănătatea psihosomatică a persoanei se află 

în strânsă dependenţă de mecanismele de control sau adaptare la stres, decât de intensitatea 

şi formele stresului la care este expusă. În consecinţă, dacă ultimele decenii au fost 

dominate de investigaţia stresului, actualmente centrul de interes se mută spre relaţionarea 

stres-performanţă şi spre strategiile de prevenire, control, stăpânire ale stresului ocupaţional, 

deci spre adaptarea la stres [6]. 

Stresul profesional şi-a pus amprenta şi asupra instituţiilor şcolare, ce reprezintă 

importante verigi în educaţia şi formarea personală şi profesională, iar cadrele didactice sunt 

elementele cheie ce pot contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ. Insă puţine 

studii de specialitate au vizat stresul ocupaţional al cadrelor didactice. Cercetări vizând 

stresul ocupaţional au fost, de regulă, destinate personalului executiv din diferite organizaţii 

şi managerilor, mai puţin cadrelor didactice [9;11]. Conceptul de stres ocupaţional (sau stres 

la locul de muncă) poate fi definit ca fiind rezultatul cel mai dăunator, fizic si psihic, ce se 

produce când cerinţele postului nu se potrivesc cu resursele, capacităţile si nevoile 

angajatului. Acesta manifestă o dublă acţiune: la nivelul persoanei care receptează situaţia 

stresantă şi la nivelul instituţiei asupra căreia se răsfrănge existenţa unui climat stresant. 

Astfel, pentru a face faţă stresului si a se adapta condiţiilor stresante, se recurge la anumite 

mecanisme de apărare. Modalitatea de coping ( de control al stresului sau de apărare faţă de 

stres) vizează strategiile de diminuare a efectelor negative ale stresului [7]. Coping-ul 

presupune deopotrivă eforturi orientate spre acţiune şi orientate intrapsihic, pentru a face 

faţă solicitărilor externe si interne şi conflictelor dintre ele. Ipotezele principale susţin că 

există o relaţie intre cauza percepută a stresului ocupaţional al cadrelor didactice şi 

modalitatea de coping adoptată, fiind confirmate de cercetari realizate [10]. 

În acest context propunem analiza mecanismelor şi a consecinţelor stresului asupra 

performanţelor cadrelor didactice prin intermediul unui model integrativ stres-performanţă 

[3].  

Stimuli de mediu (stresori) – zgomot, căldură, ameninţări, presiunea timpului etc.; 



Evaluare -  percepţia controlului, puterea ameninţării, motivaţia, nivelul aptitudinilor, 

pregătirea; 

Asteptari (resurse)- perceperea aptitudinilor, eficacitatea, dorinţa de acţiune, 

încrederea; 

Efecte– scăderea vitezei de realizare a sarcinii, scădereae acurateţii de realizare a 

sarcinii,  limitarea cîmpului atenţiei,  teama. 

Procesul este declanşat, iniţiat (după cum se vede în model) de prezenţa stimulilor din 

mediul ambiant, a stresorilor. Cercetările au inventariat un număr foarte mare de stimuli 

care pot fi percepuţi ca stresori. De exemplu, Murphy [8] îi grupează astfel:  

1. Factori intrinseci: dificultatea muncii; viteza de lucru; autonomia;  lucrul în 

schimburi; caracteristicile fizice şi materiale ale mediului de muncă (lumină, temperatură 

etc.).  

2. Rolul în organizaţie: conflictul rolului; ambiguitatea rolului; nivelul de 

responsabilitate.  

3. Dezvoltarea carierei: supra/subpromovarea; siguranţa serviciului; oportunităţile în 

dezvoltarea carierei.  

4. Relaţiile de la locul de muncă: şefii; colcegii de muncă; subalternii.  

5. Structura organizaţională/climatul: participarea la luarea deciziilor; stilul de 

conducere; modalităţi de comunicare.  

Stimulii din mediu fac obiectul unei duble evaluări din partea individului:  

1. O evaluare primară – în care stimulul este evaluat sub mai multe aspecte:  

• al severităţii, adică al măsurii în care el poate afecta scopurile şi homeostazia 

persoanei. Cu cât un stresor este considerat mai sever, cu atât mai intensă va fi reacţia de 

stres a individului.  

• al naturii, cu cât stimulul va fi mai ambiguu (subiectul va avea mai puţine informaţii 

despre el), cu atât va genera o reacţie de stres mai intensă.  

• al momentului impactului cu situaţia de stres. Este important pentru subiect dacă 

confruntarea cu trauma psihica este iminentă sau ea va surveni după o anumită perioadă de 

timp. Cercetările au demonstrat că iminenţa confruntării este mai stresantă decât amânarea 

ei. Mai exact reacţia la stres creşte ca intensitate o dată cu trecerea timpului, dacă 

confruntarea este iminentă, decât dacă va avea loc după scurt timp. Reacţia de stres se 

reduce în condiţiile în care impactul cu trauma poate fi amânat.  

• al probabilităţii apariţiei unei situaţii stresante, ce se finalizează în gradul de 

certitudine subiectivă a impactului cu stresorul. Se ştie că incertitudinea are consecinţe mai 

stresante chiar decât o certitudine pesimistă a iminenței confruntări cu o situaţie stresantă 

[6].  

Rezumând, în urma evaluării primare, subiectul va şti cât de sever este stresul, care 

este natura sa, când va surveni impactul şi cu ce probabilitate. Abia în urma evaluării 

primare şi în funcţie de rezultatul ei, se vor declanşa mecanismele de adaptare la stres 



(mecanismele de coping). Dacă confruntarea nu este severă sau este precis delimitată, încât 

permite subiectului să-şi pregătească o reacţie adecvată, reacţia la stres nu va apărea, iar 

mecanismele de coping nu se vor activa.  

2. O evaluare secundară – ce constă în evaluarea propriilor resurse sau abilităţi 

de către subiect, în sensul stabilirii posibilităţii de a face faţă sau nu stimulului. Evaluarea 

secundară se face în funcţie de discrepanţa dintre stresor (cerere) şi posibilităţile individului 

(ofertă). Dacă discrepanţa este mare, evaluarea secundară se va exprima în termeni negativi, 

iar stresul va fi perceput ca o ameninţare. Dacă discrepanţa este mică – deci individul are 

posibilitatea să facă faţă stresului – evaluarea se va exprima în termeni pozitivi – stresul va 

fi perceput nu ca o ameninţare, ci ca o provocare. Evaluarea se finalizează cu apariţia unor 

aşteptări care pot fi pozitive ducând la îndeplinirea cu succes a sarcinii sau negative, ducând 

la stres şi insuficienţă în rezolvarea problemelor. Conceptul de aşteptare din punctul de 

vedere al performanţei este sinonim cu cel de eficacitate, autostăpânire şi încredere în 

reuşită [2]. De aceea dezvoltarea aşteptărilor pozitive reprezintă factorul decisiv în 

pregătirea personalului pentru a acţiona în situaţii de stres. Aşteptările determină 

diferenţierea nivelului de realizare a sarcinii şi din perspectiva scopului, având consecinţe de 

natură psihologică, cognitivă, emoţională.  

Modelul integrativ stres-performanţă permite evidenţierea a trei modalităţi de 

intervenţie în vederea reducerii stresului şi a creşterii performanţelor în activitatea 

educationala:  

1. Tehnologizarea spațiului de munca în scopul reducerii efortului şi a solicitărilor. 

Această strategie presupune intervenţia în faza iniţială a procesului, prin realizarea unui 

mediu mai puţin solicitant pentru oameni.  

2. Pregătirea, antrenamentul, simularea în scopul înzestrării personalului cu 

informaţiile, cunoştinţele, activităţile necesare dobândirii încrederii în forţele proprii şi a 

unei atitudini pozitive care să-i permită atingerea performanţelor chiar în condiţiile presiunii 

stresului.  

3. Selecţia personalului, adică găsirea acelor persoane capabile să acţioneze în condiţii 

stresante. Aceşti oameni trebuie să fie astfel selecţionaţi încât să fie mai puţin predispuşi 

spre perceperea situaţiilor ca fiind stresante (chiar dacă sunt), mai puţin vulnerabili la 

efectele stresului.  

Discuții și concluzii: 

Efectele distructive ale stresului asupra nivelului de realizare a sarcinilor, asupra 

performanţelor sunt bine cunoscute şi fac obiectul de studiu al cercetărilor de ani de zile. 

Stresul este perceput ca o problemă curentă, aproape de neevitat, cu care majoritatea 

persoanelor se confruntă zilnic pe toate planurile. În acest domeniu, un sector aparte, 

datorită multiplelor implicaţii, îl constituie stresul ocupaţional. În pofida dezvoltărilor 

teoretice sau practic aplicative abordate de specialiștii din diverse domenii de-a lungul 

timpului, problematica stresului oferă în continuare, poate azi mai mult decât altădată, 



posibilitatea şi necesitatea unor noi deschideri analitice şi investigative care să conducă spre 

un control mai eficient al acestuia. Între profesiile afectate puternic de stres, potrivit 

studiilor, profesorii se află pe unul din locurile fruntaşe. Sănătatea mentală a cadrelor 

didactice îşi pune amprenta asupra actului instructiv –educativ şi implicit asupra 

discipolilor, asupra personalităţii acestora. Cercetările demonstrează numeroasele implicaţii 

ale distresului emoţional în etiologia diferitelor tulburări şi dezechilibre mintale şi 

emoţionale care se răsfrâng asupra performanţelor profesionale ale cadrelor didactice. 
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RENOVĂRI ÎN EDUCAŢIE ÎN CONTEXTUL RACORDĂRII 

LA EXIGENȚELE CONTEMPORANE  
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Rezumat. The key issue of the educational process in the Republic of Moldova is to identify the mechanisms 

that would lead to the personal and professional success of each student. The Finnish model is in itself a 

valid and validated argument of integrated education that can support any approach to designing and 

implementing such a successful educational approach to individual development, focusing on learner's needs, 

increasing motivation and quality life, not least social equity. The ultimate goal is the formation of man, the 

realization of his personality, so as to correspond to the pedagogical principle proposed by Comenius: the 

education must take into account the stages of development of the individual, his particular peculiarities. 

 

Reprezentanţii înveteraţi ai abordărilor tehnologice, Steve Jobs şi, mai recent, Bill 

Gates au afirmat explicit că, în ciuda convingerilor, conform cărora tehnologia poate ajuta 

educaţia, concluzia inevitabilă la care au ajuns este că problema educaţiei nu este una pe 

care tehnologia poate spera să o soluţioneze [1, pag.16]. Problema esenţială a procesului 

educaţional din Republica Moldova este identificarea mecanismelor care ar duce la succesul 

personal şi profesional al fiecărui elev. Actualmente modelul Finlandez de învţământ este 

considerat a fi cel mai bun, cel mai de succes, datorită regulelor sale liberale care permit 

elevilor să se dezvolte armonios în toate instituţiile de învăţământ, unde activităţile 

educaţionale sunt bazate pe calitate, nu pe cantitate, pe practică şi experimentare şi mai 

puţin pe teorie şi memorare. Modelul finlandez reprezintă în sine un argument valid şi 

validat de educaţii integrate care poate susţine orice demers de proiectare şi de 

implementare a unei astfel de abordări educaţionale de succes al dezvoltării individuale, al 

centrării pe nevoile celui care învaţă, al creşterii motivaţiei sale şi al calităţii vieţii, nu în 

ultimul rând al echităţii sociale [1, pag. 17].  

Deci, sunt necesare un pachet de reforme mai întâi de toate curriculare, ca ulterior să 

fie modificat procesul de predare-învăţare-evaluare la toate nivelurile.  

În acest context a fost aprobat Codul Nr. 152 din 17.07.2014 denumit în continuare 

Codul Educaţiei al Republicii Moldova cu modificările parvenite. 

Noţiunea de sistem de competenţe a început tot mai des să fie utilizată. Potrivit 

Codului Educaţiei, ea asistă implicarea activă a individului la viaţa socială şi economică. La 

rândul lor, competenţele se clasifică în: 

- competenţe-cheie (stipulate în Codul Educaţiei al Republicii Moldova, art.11.); 

- competenţe profesionale (realizarea individuală sau în grup a atribuţiilor şi sarcinilor 

de lucru proprii unei calificări). 

În afară de competenţe-cheie şi competenţe profesionale, Consiliul European de la 

Lisabona (paragraful 26) mai stipulează câteva: 

- deprinderi în domeniul tehnologiei informatice; 

- cultura tehnologică; 



- spiritul antreprenorial; 

- competenţe sociale etc. 

 Evident că lista nu este integrală, însă pătrunzând în esenţă, putem afirma că acoperă 

domeniile principale. 

Noţiunea de „competenţă‖ înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, 

abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de 

studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În Cadrului Naţional al Calificărilor, 

găsim competenţa descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.  

Prin urmare, pentru a obţine aceste competenţe e nevoie de o nouă proiectare 

curriculară, unde rezultatul învăţării urmează să asigure satisfacerea cerinţele ocupaţionale 

ale fiecărui abiturient. În Dicţionarul englez Oxford, termenul de curriculum are sensul de 

„curs obligatoriu de studiu sau de instruire susţinut într-o şcoală sau universitate‖, azi 

curriculumul a dobândit o multitudine de conotaţii. Una din cele mai cuprinzătoare şi 

explicite definiţii ale curriculumului este cea propusă de L. D'Hanaut (1981) care afirmă că 

acesta cuprinde: obiectivele specifice unui domeniu (nivel de învăţământ, profil, unitatea de 

curs) sau activitatea educativă; conţinuturile informaţionale sau educative necesare pentru 

realizarea obiectivelor stabilite; condiţiile de realizare (metode, mijloace, activităţi, etc.), 

programarea şi organizarea situaţiilor de învăţare, instruire şi educare; evaluarea 

rezultatelor. 

Am selectat patru principii idealistice la care ar trebui să fie racordat curriculumul:  

- soluţia pentru provocările sec.XXI este educaţia adolescentului pentru a putea să 

înveţe pe tot parcursul vieţii, bazându-se pe cunoştinţele dobândite în cadrul 

învăţământului secundar; 

- implementarea curriculumul integrat: 

 integrarea intradisciplinară, ţinteşte organizarea şi predarea unor conţinuturi 

interdependente, aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea rezolvării unei 

probleme , studierii unei teme sau dezvoltării unor abilităţi; 

 integrarea multidisciplinară, conţinuturile care aparţin unei anumite discipline sunt 

predate prin mijloace specifice fiecărui domeniu, folosind argumentaţiile altor 

discipline; 

 integrarea pluridisciplinară, presupune studierea unui conţinut dintr-o disciplină prin 

intermediul mai multor discipline deodată şi aduce un plus de informaţie disciplinei în 

cauză, dar favorizează exclusiv disciplina respective (din curriculumul integrat); 

 integrarea interdisciplinară, reprezintă o formă de cooperare între discipline diferite 

referitor la un anumit proces, fenomen, a cărui complexitate poate fi explicată, 

demonstrată, rezolvată numai prin sumarea mai multor puncte de vedere. 



 integrarea transdisciplinară, vizează studierea, explorarea proceselor şi fenomenelor 

complexe, conducând la intensificarea relaţiilor dintre discipline şi descoperirea unor 

noi orizonturi ale cunoaşterii. Finalitatea sa este înţelegerea lumii prezente. 

 Un astfel de curriculum va încuraja evoluţia de relaţii a diverselor discipline, va 

permite elevului sinestătător să construiască sensuri şi semnificaţii comune între ele. 

 Actualmente o componentă principală a procesului de învăţământ o constituie 

resursele umane – profesorii, elevii şi nu în ultimul rând părinţii. Didactica modernă pune în 

centrul atenţiei elevul, urmărind să-l facă participant activ la propria sa formare [4, pag. 32]. 

Relaţiile psihosociale dintre profesor-elevi, elev-elev constituie mediul educogen al 

procesului educativ. Edgar Faure(1974) într-un raport către UNESCO, vorbea despre un 

proces educativ global, conceput ca o integrare a educaţiei instituţionalizate şi a celei 

neinstituţionalizate, într-o societate care a devenit o „cetate educativă‖. Scopul final fiind 

formarea omului, realizarea personalităţii sale, astfel încât să corespundă principiului 

pedagogic propus de Comenius: educaţia să se facă ţinându-se seama de treptele de 

dezvoltare ale individului, de particularităţile sale de vârstă [3, pag. 147].  

Curriculumul bazat pe competenţe impune şi anumite schimbări la nivel de proiectare, 

unde cadrul didactic va formula obiective (operaţionale) pentru proiectarea lecţiei, iar 

strategiile şi tehnologiile aplicate se vor selecta individual, în dependenţă de nivelul clasei. 

Metodologia evaluării rezultatelor va pune accent pe:  

- evaluarea formativă în cadrul fiecărei lecţii; 

- evaluarea sumativă, care se va efectua la finele fiecărui semestru şi capitol. 

Prin urmare, odată cu modernizarea curriculumului e necesar de actualizat şi suportul 

didactic, pentru a oferi elevului o educaţie necesară pe tot parcursul vieţii. 
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Abstract. Articolul dat reflectă fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de formare a competenței 

de self-management a activității de învățare la studenții moderni. În acest context, modelul pedgogic de 

formare a competenţei de self-management (MPFCSM) a activităţii de învăţare la studenţi include o serie de 

elemente interconectate, care formează o totalitatea integrată și prezintă un sistem de elemente 

interdependente.  

Abstract. This article reflects the conceptual foundation of the pedagogical model of self-management 

competence in learning to modern students. In this context, the pedagogical model of self-management 

competence (MPFCSM) of student learning activity includes a series of interconnected elements, which form 

an integrated totality and present a system of interdependent elements. 

 

Procesul de integrare în sistemul european de învățământ, necesitatea stabilirii unui 

cadru comun pentru definirea și recunoașterea rezultatelor învățării au condiționat  și au 

impus implementarea unei noi paradigme în învățământul din Republica Moldova – 

abordarea prin competențe [7, p.8]. 

Acţiunile întreprinse în ultimul deceniu în vederea reformării învăţământului şi 

racordării lui la imperativele europene au creat premise adecvate pentru modernizarea 

sistemului de învățământ. Aderarea la procesul Bologna implică toţi actanţii spaţiului 

universitar într-un proces complex de racordare la dimensiunile europene ale învăţământului 

superior, una dintre care prezintă formarea competenţelor la viitorii specialiști. 

Conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova, finalitatea educaţiei vizează 

,,formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare (s.n.), care posedă 

un sistem de competenţe (s.n) ce include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit 

personalităţii să facă faţă necesităţilor actuale şi viitoare ale societăţii‖ [3, p.20].  

În contextul acestei poziționări, prioritare, precum derivă din Codul educaţiei al 

Republicii Moldova, nu sunt cunoştinţele  pe care le pot achiziţiona  subiecţii  implicaţi în 

procesul educaţional, ci competenţele (s.n).  

Însă, cercetările actuale axate pe interpretarea rezultatelor academice vizează 

necesitatea formării competenţei de self-management a activităţii de învăţare la toţi 

subiecţii implicaţi în cunoaştere, dar cu prioritate la studenţii universitari. În acest context, 

competenţa inclusiv procesul de însuşire a acesteia necesită de la subiect manifestare de 

self-management. Iar pe de altă parte, orice competenţă se deţine prin învăţare, fapt ce ne 

permite a deduce că competenţa de self-management a activităţii de învăţare este una 

fundamentală, valorică, necesară pentru orice subiect angajat în cunoaştere. 



La nivelul învățământului general exersarea acestei competențe se face în mare 

măsură sub monitorizarea directă a pedagogului. În școala superioară se solicită deținerea 

competenței date la alt nivel calitativ, or un număr substanțial de ore din planurile de studii 

sunt prevăzute pentru activitatea de învățare independentă a studentului. Totodată, studiile 

constatative, dar și analiza reușitei academice denotă un volum redus de preachiziții, valori 

necesare pentru manifestarea ,,deschiderii‖ spre competența de self-management a activității 

de învățare la studenți. În acest context, se delimitează nevoia de formare la studenți a unei 

competențe speciale – competența  de self-management  a activităţii de învăţare la studenţi. 

În viziunea noastră, competența de self-management a activității de învățare 

reprezintă o integralitate imanentă de achiziții ale subiectului (cunoștințe, capacități/abilități 

și atitudini) reactualizate și valorificate inedit într-un process continuu de autoplanificare, 

autoorganizare, autoevaluare și autoconsiliere axat pe identificarea unui scop de învățare, 

proiectarea și executarea acțiunilor relevante pentru înregistrarea unui rezultat personal 

exprimat într-o schimbare comportamentală de calitate [10, p.56]. 

Situația atestată pe de o parte și argumentele teoretice pe de altă parte, conturează 

solicitarea unor concepte teoretice certe, implicit a unui Model pedagogic de formare a 

competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi (MPFCSMAÎS).  

Modelul pedagogic cuprinde o mulțime de elemente în care există relații sau raporturi 

care interacționează în vederea realizării unui scop comun. În,  Știinţele  Educaţiei  modelul 

este abordat ca  o ,,construcţie simplificată a unei realităţi, a unui fenomen ştiinţific ce are ca 

finalitate delimitarea celor mai importante variabile care permit dezvoltarea unei viziuni 

aproximative, a unei abordări intuitive, cu rol de orientare a strategiilor de investigaţie 

ştiinţifică în scopul verificării relaţiilor dintre variabilele care contribuie semnificativ la 

elaborarea progresivă a teoriei‖[apud.11, p.164]. 

În acest context, modelul pedagogic de formare a competenţei de self-management 

(MPFCSM) a activităţii de învăţare la studenţi reprezintă un construct ideatic, care reflectă 

interconexiunea dinamică dintre activitatea de învățare în mediul academic, pe de o parte și 

evoluția formării competenţei de self-management, cît și a fazelor de formare a competenței 

de self-management/contextelor facile de formare/exersare a  competenței de self-

management,  pe de altă parte.  În studiul realizat am ales ca tip modelul structural-

funcțional, care imită organizarea internă și structura originală, cât și modalitățile de 

comportament.   

Fundamentarea conceptuală a Modelului pedagogic s-a axat pe concepțiile teoretice 

privind abordarea fenomenului de competență din perspectivă structurală (Chomsky N, 

Roegiers X, Raven J etc.). Autorii menționează că valoarea elementelor competenței din 

perspectivă structurală se axează prioritar pe valorizarea resurselor subiectului constituite 

din cunoştinţe fundamentale (a şti), capacităţi, abilități (a şti să faci) şi atitudini (a şti să 

devii) raliate la un cadru situațional/context concret în care subiectul manifestă 



autogestionare proprie (s.n.) și disponibilitate de utilizare în practică a acestor achiziții ce 

conduc la autorealizarea personalității (s.n.) [9, p.78]. 

Un element central în structura competenţei de self-management  a activităţii de 

învăţare la studenţi, prezintă funcțiile managementului (Fayol H, Bontaș I, Iucu R, Jinga I 

etc.) relevante  pentru realizarea propriei activității de învățare ce presupune îndeplinirea 

unor acțiuni specifice centrate pe aspectele cognitive, atitudinale și motivaționale. 

Abordarea competenţei de self-management a activităţii de învăţare la studenţi 

(CSMAÎS) solicită anumite accente asupra fenomenul învățării ca: proces (Asubel D, Gagne 

R, Bruner J, Siebert H, A. Woolfolk, Leontiev A. N,) ce determină o schimbare în 

cunoaștere și în comportament orientată în direcția asimilării cunoștințelor și deprinderilor 

în vederea formării, dezvoltării și consolidării structurilor psihice (cognitive, motivaționale, 

afective, volitive) ale personalității;  produs (Gagne R, Bower G.H, Hilgard E.R. Fontana D 

etc.)  ce presupune  un ansamblu de rezultate exprimate în termeni de cunoştințe, capacități, 

priceperi, deprinderi, obişnuinţe, modalităţi de gândire, de expresie şi de acţiune, atitudini și 

comportamente; activitate (Leontiev A. N) ce reprezintă un ansamblu de acțiuni, (mișcări, 

operații) interne (mentale) sau externe care facilitează realizarea unui anumit scop și sunt 

condiționate de o anumită motivație, orientate în direcția asimilării cunoștințelor, formarea 

capacităților și atitudinilor (competențelor) (s.n). 

In cadrul unui model pedagogic este valorică dimensiunea funcțională a fenomenului 

abordat, fapt ce ne-a permis să identificăm mecanismele de formarea a competenței (Herriot 

P și Levy Leboyer C) și fazele constituirii competenței (Cartaleanu T, Cosovan O, etc.). 

Autorii menționează că procesul formări competenţei parcurge următoarelor faze: 

incompetenţa inconştientizată, incompetenţa conştientizată, competenţa conştientizată, 

competenţa inconştientizată [2, p.6-7].  

Astfel, cercetătorii Adrițchii V, Botnari V, Callo T. etc. susțin ideea potrivit căreia 

procesul de formare a competenţei parcurge suscesiv anumite etape conform următorului 

algoritm: Cunoştinţe fundamentale - Funcţionalitate - Conştientizare -Aplicabilitate -

Atitudini/comportament → Competenţă [2, p.79].  

În această ordine de idei, se conturează necesitatea respectării anumitor norme ce ar 

facilita formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți. În 

acest sens, am recurs la ideea creării unui sistem de principii relevante pentru formarea 

competenței nominalizate anterior. Principiile pedagogice reprezintă ,,norme cu valoare 

strategică și operațională care fiind respectate, asigură eficiența activităților proiectate la 

nivelul sistemului și al procesului de învățământ.  

Construirea sistemului de principii nominalizat anterior a derivat din conceptele 

didacticii postmoderne ce promovează o pedagogie constructivistă, care proiectează un 

model de instruire interpretativ, descriptiv bazat pe resursele de învățare autonomă, 

autoorganizată și subiectivă ce stimulează capacitatea studentului, de asimilare a 



cunoștințelor și de acomodarea acestora la situații noi, prin autoorganizare (s.n), 

interpretarea în raport cu sine și context [4, p.542 ].  

Constructivismul,  reprezintă unul dintre cele trei mari paradigme ale învățării alături 

de behaviorism și cognitivism. Considerăm, că în cazul didacticii formării competențelor, 

abordarea constructivistă este una relevantă.  

Ca model general, constructivismul evidențiază rolul activ al celui ce învață în 

context formal, dar și nonformal prin capacitatea sa de construcție, deconstrucție și 

reconstrucție a propriei cunoașteri, validă în orice activitate și situație [4, p.539 ]. 

Analizînd, conținutul și elementele componente ale competenței, specificul formării 

competenței de self-management a activității de învățare la studenți și practica 

învățământului superior, am identificat principiile relevante pentru eficientizarea procesului 

de formare a competenței de self-management a activității de învățare la studenți. 

În acest context, am selectat cele mai relevante principii axate pe eficientizarea 

formării competenței de self-management a activităţii de învăţare la studenţi. 

Principiul priorităţii construcţiei mentale presupune apropierea studenților de stilul 

cunoaşterii ştiinţifice prin: organizarea şi realizarea de experienţe cognitive; activităţi de 

căutare şi apoi de interiorizare a sensului; formulare individuală sau în grup de ipoteze; 

procesarea informaţiilor până la generalizare şi conceptualizare; utilizarea unor modalităţi 

multiple de reprezentare a realităţii, perceperea variată a informaţiilor.  

Principiul autonomiei şi al individualizării/personalizării. Principiul dat presupune 

pe de o parte, pregătirea studenților pentru a-şi asuma învăţarea independentă, iar, pe de altă 

parte, fiecare subiect să fie încurajat să-şi construiască propria cunoaştere asupra realităţii, 

folosind experienţa anterioară şi cea directă în găsirea sensurilor noilor informaţii.  

Cu referire la principiul învăţării contextuale, ce presupune plasarea subiectului  în 

situaţia de a utiliza o varietate de informaţii, prezentate în cele mai diverse moduri, astfel 

încât să fie cât mai apropiate de realitate. Mediul constituie suportul de studiu. Pentru 

consolidarea învăţării constructiviste, trebuie să existe şi aplicaţii, verificări, dezvoltări ale 

acesteia, utilizând alte contexte, tot mai problematizate. 

Principiul învăţării prin colaborare – presupune încurajarea interacţiunilor între 

subiecți  pentru a colabora și coopera în utilizarea resurselor, în organizarea activităţii, în 

confruntarea şi negocierea ideilor, în discutarea rezultatelor învăţării individuale etc.  

Principiul priorităţii evaluării formative, dinamice presupune că evaluarea formativă 

să se facă, în primul rând, prin raportarea la modul în care se produce învăţarea, modul de 

construire a soluţiilor, de înţelegere şi rezolvare a unor situaţii reale, de prelucrare a datelor 

şi experienţelor, de utilizare  a strategiilor.  În felul acesta se poate evidenţia progresul făcut 

de subiect, evoluţia lui cognitivă, achiziţia de capacităţi şi competenţe, nu doar achiziţia de 

cunoştinţe şi reproducerea cât mai fidelă a acestora, ceea ce este o realitate în evaluarea 

tradiţională [apud.1 p.6]. 



Respectarea sistemică a acestor principii este o condiție importantă pentru formarea 

competenței de self-management  a activităţii de învăţare la studenţi, constituind unul dintre 

reperele fundamentale ale acestui proces complex. În vederea asigurării formării 

competenței de self-management a activității de învățare, se va urmări implementarea 

strategiilor didactice cu valență maximă în formare acestei competențe la studenții din 

mediul academic.  

Strategiile, în general, sunt definite ca ,,activități prin care subiectul își alege, 

organizează și  administrează acțiunile în vederea îndeplinirii unei sarcini sau atingerii unui 

scop‖ [apud.6, p.749]. 

Strategia pedagogică reprezintă o manieră de abordare a educației necesară pentru 

realizarea unui scop specific prin punerea în practică a principiilor generale de proiectare a 

activității de formare-dezvoltare permanentă a personalității și a metodelor de instruire, 

integrate optim la nivelul unui discurs didactic, eficient adoptabil într-un context dat. 

Dimensiunile operaționale ale strategiei pedagogice vizează nivelul epistemologic și cel 

metodologic [5, p349-352]. 

Pozițiile cercetătorilor cu referire la strategiile învățării (Pintrich P.R, Zimmerman B. 

J. Gagne R, Neacșu I, Negovan V, etc.) specifice activității de învățare raportate la contexte 

facile reprezintă priorități pentru formarea competenței de self-management a activității de 

învățare la studenți atît în situații de integrare simulate cît și autentice. 

Strategiile didactice cu valoare maximă în formarea competenței de self-management 

a activității de învățare la studenți  vizează: strategii cognitive metacognitive și motivațional 

– afective. 

Strategiile  cognitive ale învățării se referă la implicare activă a studenților în 

procesul complex de achiziționare a cunoștințelor, procesarea cognitivă a informațiilor, 

înțelegerea modului în care informație este procesată, codificată și interpretată. Dintre cele 

mai reprezentative strategii cognitive care au un rol prioritar  în formare competenței de 

self-management a activității de învățare la studenții sunt: strategii de repetare, strategii de 

elaborare, strategii de organizare. Strategiile de repetare crează premise de dezvoltare la 

studenți a anumitor capacități și abilități specifice, cum ar fi : orientarea atenției, selectarea 

și codificarea informațiilor. Strategiile de elaborare, permit studenților în cadrul activității 

de învățare autoreglată atribuirea de semnificații informației, constuirea legăturilor, 

transferul și conservarea informației. Cu referire la strategiile de organizare putem menționa 

că ele presupun procesarea  profundă a informațiilor, selectarea informației, contruirea 

legăturilor și conexiunilor între idei și cunoștințe [8, p.59]. 

Strategiile metacognitive reprezintă strategii generale de învățare și au la bază 

cunoștințele metagognitive sau ,,cogniție despre propria cunoaștere‖ ce presupune din 

partea subiectului înțelegerea conștientă a propriilor procese cognitive, selectarea și 

utilizarea a celor mai eficiente strategii cognitive și resurselor disponibile, orientează, 

concentrează, planifică și implementează acțiuni de învățare își monitorizează propriile 



progrese. Utilizarea strategiilor metacognitive de către studenți favorizează reglarea 

propriilor acțiuni, conștientizarea propriei învățari, gestionarea interesului față de învățare și 

a  autoeficacității, gestionarea motivației și ajustarea efortului etc. Am considerat important 

de a elucida strategiile metagognitive ce au un rol prioritar  în formare competenței de self-

management a activității de învățare la studenții ca: strategii de planificare, monitorizare și 

reglare/autoreglare [8, p.60]. 

Strategiile motivaționale. Motivația pentru învățarea se desfășoară sub influența și 

controlul a unor seturi complexe de motive, ale unui sistem motivațional deschis, implicarea 

celui care învață în fixarea scopurilor învățării, construirea unor expectații pozitive și 

explicit a încrederii în forțele proprii, conștientizarea valorii activității de învățare, 

autovalorizarea, dezvoltarea sentimentului autoeficacității etc. [8, p.66]. 

Strategiile afective presupun din partea celui ce învață, gândire independentă, 

dezvoltarea intuiției, curajul intelectual, perseverența, încrederea în acțiune [98, p.69].  

O componentă prioritară a Modelului pedagogic conform Cadrului Național al 

Calificărilor, Codul educaţiei al Republicii Moldova [3] sunt finalitățile, ce reprezintă 

,,....rezultatele învățării‖. Ținînd cont de necesitarea conexiunii de asigurarea funcționalității 

achizițiilor academice, rezultatele învățării sunt codificate în termeni de competențe (s.n) 

care includ cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit personalităţii să facă faţă 

necesităţilor actuale şi viitoare în activitatea profesională. Finalitățile formulate în cadrul 

Modelului pedagogic țin de exprimarea rezultatelor învățării descrise în termeni de 

competenţa de self-management  a activităţii de învăţare la studenţi. 

Modelul pedagogic de formare a competenţei de self-management  a activităţii de 

învăţare la studenţi (MPFCSMAÎS) cuprinde următoarele componente: scop,  dimensiunea 

structurală a competenței de self-management a activităţii de învăţare la studenţi 

(DSCSMAÎS) ce înglobează sinergic componentele competenței, dimensiunile 

managementului, precum și elementele activității de învățare, dimensiunea funcțională a 

competenței (DFC) ce cuprinde fazele generale de  formare a competenței (FGFC) și 

procesul/efectele de formare a competenței (P/EFC),  principiile de formare a competenței 

de self-management (PFCSM) a activităţii de învăţare la studenţi, condițiile pedagogice de 

formare a competenței de self-management (CPFCSM) a activităţii de învăţare la studenţi, 

strategiile de formare a competenței de self-management (SFCSM) a activităţii de învăţare 

la studenţi și contexte facile de formare/exersare a  competenței de self-management 

(CFFCSM) a activităţii de învăţare la studenţi, finalitatea.  Astfel, conchidem că Modelul 

pedagogic de formare a competenţei de self-management (MPFCSM) a activităţii de 

învăţare la studenţi include o serie de elemente interconectate, care formează o totalitatea 

integrată și prezintă un sistem de elemente interdependente ilustrate în Figura 1.  
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MANAGEMENTULUI CONFLICTELOR  

ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
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Rezumat. Actualmente problema conflictelor în instituţiile de învățământ a căpătat o importanţă deosebită. 

Procesul democratizării, relaţiile sociale, educaţionale provoacă agravarea fenomenelor de criză şi extind 

situaţiile  de conflict în instituţiile de învățământ. Astfel, conflictele în instituţiile de învăţământ necesită nu 

numai conştientizarea lor teoretică, ci şi aplicarea unui management eficient de rezolvare ale lor. 

Summary. Currently, the issue of conflicts in educational institutions has gained special importance. The 

process of democratization, social and educational relations are causing worsening of the crisis phenomenon 

and the expansion of conflict situations in school institutions. Thus, conflicts in school institutions require 

not only their theoretical awareness, but also the application of effective management to solve them. 

 

În instituţiile de învăţământ au loc o varietate de conflicte specifice, derivate din 

particularitățile şi realităţile mediului educațional. Conflictul este considerat ca potenţial 

nociv care împiedică instituţia de învăţământ sa răspundă exigenţilor şi nevoile de 



schimbare. Conflictul este o componentă naturală a existenţei cotidiene în general şi a 

realităţii şcolare în special. În situaţiile de indisciplină, agresivitate, devianţă, violenţă, non-

implicare, comunicare defectuoasă, cadrele didactice şi managerii şcolari sunt puşi în 

situaţia de a demonstra abilităţi şi strategii de management al conflictului educaţional.  

Conflictele în instituţiile de învăţământ implică o ciocnire de interese, sentimente, 

nevoi, idei, valori, atitudini opuse, greu de conciliat între managerii școlari, cadre didactice 

şi educabilii lor, precum şi opoziţia dintre statusul şi rolul fiecăruia dintre factorii 

educaţionali.  

Toate tipurile de conflicte, pot fi întâlnite în mediul educaţional sau în instituţiile de 

învăţământ, însă nu în formă pură, ci transformate şi convertite de specificul contextului şi 

mai ales de sursele care le generează. 

Conflictele în instituţiile de învăţământ de cele mai multe ori por fi generate de: 

 Atmosfera competitivă stimulată de lipsa deprinderii de a lucra în echipă atât a 

elevilor, cadrelor didactice cât şi a managerilor şcolari, inexistenţa încrederii între colegi şi 

orientarea exclusivă spre succes şi refuzul acceptării eşecului;  

 Atmosfera de intoleranţă cauzată de lipsa sprijinului reciproc, apariţia 

resentimentelor faţă de capacităţile şi realizările colegilor, lipsa solidarităţii, prieteniilor, 

singurătatea şi izolarea de grup; 

 Comunicarea neconstructivă manifestată prin lipsa abilităţilor de a asculta, de a 

comunica pozitiv, de exprimare corectă a nevoilor şi dorinţelor, neînţelegerea sau 

înţelegerea greşită a intenţiilor, sentimentelor, necesităţilor şi acţiunilor celorlalţi;  

 Exprimarea nepotrivită a emoţiilor determinată de o inteligenţă emoţională 

scăzută, de exprimarea supărărilor sau nemulţumirilor într-un mod agresiv. Exprimarea 

antipatiei, ostilităţii, repulsiei, fricii, invidiei etc.; 

 Divergenţe de ordin axiologic, dezacorduri şi incompatibilităţi între sistemele şi 

ierarhiile de valori asimilate şi integrate în structura de fond, bazală a personalităţii 

individuale şi de grup; 

 Absenţa priceperilor de rezolvare a conflictelor, fiind utilizate frecvent modalităţi 

agresive, violente şi nu constructive, creative; 

 Trăsăturile de personalitatea ale membrilor colectivului şcolar: agresivitate, 

supraapreciere, subapreciere, anxietate, necomunicabilitate etc. 

Capacitatea de a gestiona cu succes conflictele în instituţiile de învăţământ este o 

abilitate importantă pentru toate cadrele didactice şi managerii şcolari. 

Conform unor cercetători [1], [4], [6], [8] sintagma „managementul conflictelor în 

instituţiile de învăţământ― este analizată prin raportarea la rezolvarea conflictelor sau un 

management al situaţiilor de criză din instituţiile de învăţământ.  

Managementului conflictelor în instituţiile de învăţământ este ansamblul de 

acțiuni de planificare, organizare, îndrumare şi control pentru prevenirea şi rezolvarea 

conflictelor prin colaborare, compromis, mediere, arbitraj sau ignorare. 



De cele mai multe ori, conflictele în instituţiile de învăţământ sunt complexe, având un 

caracter tridimensional implicând mai multe componente:  

 Componenta cognitivă (gândirea, percepţia situaţiei conflictuale); 

 Componenta afectivă (emoţiile, şi sentimentele); 

 Componenta comportamentală (acţiunile, faptele, atitudinile, comunicarea). 

 Comportamentului elevilor, cadrelor didactice, managerilor şcolari devin indicatori 

obiectivi esenţiali pentru evaluarea gravităţii şi efectelor conflictului. 

Percepţia problemei conflictelor sau a situaţiilor conflictuale şi interpretarea/evaluarea 

lor în instituţiile de învăţământ poate include trei situaţii: 

1. Perceperea şi interpretarea/evaluarea adecvată a problemei conflictului; 

2. Perceperea şi interpretarea/evaluarea hiper a problemei conflictului (supraestimarea 

importanţei problemei şi a situaţiei de conflict); 

3. Perceperea şi interpretarea/evaluarea hipo a problemei conflictului (subestimarea 

sau neglijarea importanţei problemei) [2, p. 23]. 

Impunerea ca dominantă a uneia din cele trei situaţii este condiţionată de: 

 factori subiectivi interni - trăsături de personalitate, încărcătura anterioară de 

frustraţii şi neîmpliniri, starea de sănătate mintală şi fizică, etc. 

 factori contextuali externi - prezenţa sau absenţa unui public – o injurie primită în 

public, în faţa colegilor, de exemplu, se suportă mai greu decât în absenţa acestuia, 

influenţele şi „întăririle‖ venite din partea altor persoane, îndeosebi, importante sau preţuite. 

Conflictele în instituţiile de învăţământ se deosebesc prin caracterul lor contradictoriu. 

Unele conflicte au un caracter constructiv, contribuind la dezvoltarea relaţionării pozitive în 

instituţiile de învăţământ şi în general a sistemului educaţional, altele au un caracter 

distructiv, cauzând distrugerea sau perturbarea funcţionalităţii lor [3, p. 44]. 

Managementului conflictelor în instituţiile de învăţământ are ca scop prevenirea 

conflictelor distructive şi rezolvarea constructivă a conflictelor. 

Caracterul constructiv al conflictelor în instituţiile de învăţământ are consecinţe pozitive, 

provocând avantaje funcţionale precum ar fi: 

 creşterea motivaţiei pentru schimbare în instituţiile de învăţământ; 

 stimularea rezolvării creative a problemelor în instituţiile de învăţământ; 

 previnirea stagnării; 

 stimularea schimbării de ordin personal, organizaţional, şcolar; 

 contribuirea la autoevaluarea şi testarea abilităţilor managerilor şcolari, cadrelor 

didactice şi a elevilor; 

 identificarea problemelor din instituţia de învăţământ; 

 oferirea soluţiilor pentru rezolvarea conflictelor în cadrul instituţiei de învăţământ;  

 creşterea coeziunii managerilor şcolari, cadrelor didactice şi a elevilor după 

soluţionarea comună a conflictelor în cadrul instituţiei; 



 optimizarea adaptării managerilor şcolari, cadrelor didactice şi a elevilor la 

realitatea educaţională; 

 oferirea oportunităţilor de dezvoltare a competenţelor de comunicare şi relaţionale 

în cadrul instituţiei de învăţământ etc.  

Dacă conflictele din instituţiile de învăţământ au un caracter distructiv acestea pot avea 

o serie de efecte sau consecinţe negative: 

 scade implicarea în activitate şcolară al elevilor, cadrelor didactice şi managerilor 

şcolari;  

 se diminuează sentimentul de încredere în sine al elevilor, cadrelor didactice şi 

managerilor şcolari; 

 se polarizează poziţiile, contribuind la formarea microgrupurilor în colectivele de 

elevi şi cadre didactice; 

 se induc dileme morale la elevi, cadre didactice şi manageri şcolari; 

 apar dificultăţi în luarea deciziilor. 

Managementul conflictelor în instituţiile şcolare este orientat la repurtarea soluţiilor 

care satisfac toate cerinţele aparente ale forţelor de conflict şi abordarea acestora într-un 

mod mai specific prin cooperare, negociere, competiţie. [7, p 38] 

Rezolvarea conflictelor în instituţiile de învăţământ poate fi deplină sau parţială. 

Rezolvarea deplină a conflictelor în instituţiile de învăţământ este legată logic de înlăturarea 

situaţiei conflictuale (înlăturarea cauzelor şi obiectului conflictului). Rezolvarea parţială a 

conflictelor în instituţiile de învăţământ se produce atunci când nu se înlătură toate cauzele 

sau situaţiile conflictuale.  

Organizarea unui managementul reuşit al conflictelor în instituţiile de învăţământ ar 

trebui inevitabil să includă următoarele etape: 

1. Determinarea participanţilor reali ai conflictelor sau a situaţiilor conflictuale din 

instituţiile de învăţământ;  

2. Analiza motivelor, scopurilor, aptitudinilor, caracterului participanţilor la conflictele 

din instituţiile de învăţământ; 

3. Examinarea existenţei situaţiei preconflictuale, şi a relaţiilor interpersonale ale 

participanţilor la conflictele din instituţiile de învăţământ;  

4. Determinarea cauzei adevărate de apariţie a conflictelor în instituţiile de învăţământ;  

5. Stabilirea intenţiilor şi reprezentărilor părţilor conflictuale despre modalităţile 

rezolvării conflictelor în instituţiile de învăţământ; 

6. Evidenţierea atitudinii subiecţilor care nu participă în conflicte, însă sunt interesaţi 

în rezolvarea pozitivă a lor;  

7. Determinarea şi aplicarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor din instituţiile de 

învăţământ.  



Conflictele sunt inevitabile în şcolile noastre. Managerii şcolari şi cadrele didactice 

pentru a le gestiona ca o resursă de dezvoltare, trebuie să recunoască că există conflicte şi că 

pot fi tratate eficient. 

În concluzie, conflictele în instituţiile de învăţământ nu pot fi evitate în totalitate, dar 

este necesar un management corect a lor în aşa fel încât să servească interesele tuturor 

părţilor implicate şi să ducă la instaurarea unei atmosfere de încredere între părţi, de natură 

să stimuleze performanţele şcolare ale elevilor. 
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Rezumat. Articolul tratează problema pregătirii psihologice a copiilor pentru școală. În lucrare sunt 

prezentate experiențe și bune practici de optimizare a procesului pregătirii psihologice pentru școlarizare a 

copiilor din învățământul preșcolar, prin abordarea holistică a respectivului proces complex, care vizează 

pregătirea intelectuală, afectivă, socială, motivațională a subiectului pentru viitorul statut de elev. 

Abstract. The article treats the problem psychological training of the children for school. The work presents 

experiences and good practices for optimizing of the process of psychological training for children schooling 

in pre-school education, through the holistic approach of the complex process, which aims at the intellectual, 

affective, social, motivational training of the child for the future status in quality of pupil. 

 

 Pregătirea copilului pentru şcoală este o problemă de actualitate care îi preocupă pe 

psihologi, pedagogi, psihopedagogi, părinţi, scopul cărora este de a pregăti astfel preșcolarul 



pentru școlarizare, încât această pregătire să îi asigure acestuia adaptarea cu succes în noul 

mediu şcolar. 

 Pregătirea psihologică pentru școlarizare reprezintă un proces complex care vizează 

pregătirea copilului din perspectivă intelectuală, afectivă, socială, motivațională pentru 

viitorul statut de școlar. 

 Pregătirea socială a copilului pentru școală vizează: pregătirea pentru noul statut 

social, cel de şcolar, şi respectarea acestui rol în procesul instruirii; formarea disciplinei 

conştiente, a priceperii de a înţelege drepturile şi obligaţiile sale; formarea priceperii de a 

aprecia din punct de vedere moral şi civic comportamentul propriu şi cel al colegilor; 

formarea capacității de a respecta interesele şi regulile stabilite de colectivul copiilor. 

 Pregătirea afectivă a copilului pentru școală vizează: gradul de dezvoltare a sferei 

emoţionale (capacitatea de a-şi stăpâni emoţiile); atitudinea pozitivă a copilului faţă de 

şcoală, dorinţa de a însuşi noi cunoştinţe; subordonarea motivelor, în sistemul ierarhic al 

cărora motivele şi interesele cognitive încep a deveni dominante.  

 Pregătirea intelectuală a copilului pentru școală vizează: dezvoltarea în conformitate 

cu particularitățile de vârstă, dar și individuale a proceselor și fenomenelor psihice: senzații, 

percepții, reprezentări, gândire, limbaj, memorie, atenție, imaginație. 

 Pregătirea motivațională pentru școală este redată prin prezența dorinței copilului de a 

merge la școală, articulată prin exteriorizarea motivelor intrinseci și extrinseci. 

Preocuparea noastră intensă pentru eficientizarea procesului de pregătire psihologică a 

copiilor pentru şcolarizare a generat realizarea unei investigații în acest sens. 

Scopul cercetării a constat în fundamentarea teoretică și aprobarea experimentală a 

unui Program de optimizare a procesului de pregătire psihologică a copiilor pentru viitorul 

statut de şcolar.  

Ipoteza investigaţiei. Eficienţa procesului de pregătire psihologica a copiilor pentru 

şcoală va spori dacă preșcolarii vor fi implicați în cadrul unui Program experimental ce 

vizează pregătirea intelectuală, afectivă, motivațională, socială.  

Obiectivele cercetării: elucidarea reperelor teoretice ale procesului pregătirii 

psihologice a copiilor pentru şcoală; diagnosticarea nivelului de pregătire psihologică pentru 

şcoală a copiilor de vârstă preşcolară mare; conceptualizarea și elaborarea Programului 

experimental de optimizare a pregătirii psihologice a copiilor pentru școlarizare; 

implementarea și validarea Programului experimental de optimizare a pregătirii psihologice 

a copiilor pentru școlarizare; prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale; deducerea 

concluziilor. 

Am considerat că este necesar să creăm copiilor condiţii care sunt menite să favorizeze 

progrese din perspectiva variilor dimensiuni ale procesului pregătirii copiilor pentru 

școlarizare: intelectuală, afectivă; motivațională, socială.  

Ne-am orientat atenția spre schimbarea raportului adult-copil, potrivit dezideratelor 

psihopedagogiei centrării pe copil, fapt ce a asigurat atmosfera încurajatoare, dezvoltarea 



potenţialului creativ al subiecţilor, prin încurajarea iniţiativei acestora de a se implica în 

activitățile propuse.  

Ideea fundamentală care a fost trasată pe parcursul derulării programului experimental 

a fost că trecerea de la grădiniță spre școală necesită a se realiza printr-o fluidizare a 

procesului de evoluţie a copiilor de la vârsta preșcolară mare la cea școlară mică.  

Totodată, realizarea cu succes a obiectivelor pregătirii copilului preșcolar pentru 

școală a fost posibilă în condiţiile cunoaşterii temeinice a fiecărui copil şi respectarea 

particularităţilor de vârstă şi individuale. 

Am pus accent pe dezvoltarea proceselor și fenomenelor psihice la preșcolari, fapt ce a 

facilitat pregătirea copiilor pentru școală din perspectiva dimensiunii intelectuale. În acest 

sens, am aplicat diverse jocuri și exerciții, unele dintre care le prezentăm în conținuturile ce 

urmează: 

●.  Jocul „Găseşte cuvântul de prisos”. Obiective: dezvoltarea capacităţii de a generaliza, 

desemnarea semnelor caracteristice. Forma de organizare: grup. Timp: 10 minute. 

Materiale: minge. Desfăşurare: Copii formează un cerc. Conducătorul aruncă mingea uni 

copil şi numeşte patru cuvine dintre care trei fac parte din aceeaşi grupă integratoare, iar al 

patrulea e de prisos. Copilul trebuie să identifice cuvântul de prisos, să îl numească şi să 

arunce mingea înapoi. Regulă de joc: Copii care nu au mingea nu pot numi cuvântul de 

prisos. Variante de cuvinte propuse copiilor: dulap, masă, scaun, palton; trandafir, ciupercă, 

romaniţă, garoafă; scaun, casă, masă, fotoliu; pisică, oaie, câine, arici; vulpe, cioară, iepure, 

arici; tei, arţar, stejar, zmeură etc. 

●. Jocul „Ce lipsește?”. Obiectiv: dezvoltarea însușirilor atenției. Desfășurare: Moderatorul 

pune pe un platou câteva obiecte diferite, de exemplu stilouri, creioane, foarfece etc. 

Participanţii vor avea la dispoziţie 30 de secunde pentru a studia platoul cu obiecte. După 

acesta moderatorul acoperă platoul cu ceva şi înlătură un obiect, fără ca participanţii să 

observe ce anume a fost înlăturat. Rearanjează apoi obiectele şi le arată din nou platoul. 

Primul participant care ghiceşte ce obiect lipseşte va avea privilegiul de a organiza obiectele 

în turul următor. 

●. Exerciţiul „Ce este în plus ?” Obiective: dezvoltarea operațiilor gândirii, a capacității de 

a utiliza raportul de contrast dintre noţiuni, de a identifica cuvintele  cu sens opus. Forma de 

organizare: grup. Timp: 5minute. Desfăşurare: Se propun copiilor cuvinte la care jucătorii 

trebuie să le găsească pe acelea cu sens opus, adică antonimele lor. Variante de cuvinte 

propuse copiilor: moale-tare ; vesel-trist ; rece-cald ;  greu-uşor ; jos-sus ; harnic-leneș; 

aproape-departe; lumină-întuneric; mare-mic; dulce-acru; repede-încet; frumos-urât etc. 

Expresivitatea exprimării preşcolarilor a constituit de asemenea, un principal obiectiv 

al activităţilor de educare a limbajului şi a comunicării, deprinderilor dobândite prin 

activităţi de povestire, prin lecturi după imagini, prin memorizări sau jocuri didactice. 

Activităţile libere ale preşcolarilor au creat un climat afectiv de comunicare verbală liberă şi 



civilizată între copii, au consolidat actul comunicării în formele ei cele mai variate generate 

de diversitatea jocurilor, a cântecelor, a exerciţiilor etc. . 

Cunoscându-se faptul că rolul limbajului şi al comunicării este hotărâtor în 

dezvoltarea personalităţii integre a copilului, s-a pus accent pe formarea capacităţii 

preşcolarului de a relaționa eficient cu ceilalţi copii şi cu adulţii, de a interacţiona cu mediul 

prin a-l cunoaşte şi de a-l stăpâni prin explorări, încercări, exersări.  

Pe parcursul derulării Programului experimental am pus accent pe dezvoltarea 

capacităţilor intelectuale ale copiilor, cultivarea motivaţiei intrinseci faţă de activitatea de 

învăţare, în general, și faţă de şcoală, în particular, formarea capacităților de interrelaționare 

eficientă cu semenii și maturii. De asemenea, rolul nostru a fost de a oferi copiilor o gamă 

de cunoştinţe, capacităţi, experienţe, atitudini care au favorizat pregătirea copiilor din grupa 

de pregătire pentru mediul educaţional din şcoala primară.  

Considerăm că perspectiva în care selectăm exemple de experienţe de pregătire a 

copiilor prin învăţământul preşcolar, pentru integrarea ulterioară eficientă în învăţământul 

primar, nu este doar cea a urmăririi gradate a tuturor compartimentelor personalităţii 

copilului, nici doar cea a trasării riguroase a demersurilor educative, pentru dobândirea de 

cunoştinţe şi abilităţi esenţiale pentru vârsta analizată, ci una psihosociologică, referitoare la 

socializarea copilului prin succes, prin satisfacţie, obţinută în activitatea instructiv-

educativă. Suntem de părere că grădiniţa, prin condiţionările sociale multiple exercită o 

influenţă profundă, cu rol facilitator pentru experienţele sociale ale copilului. În acest 

context, mediul instituit a diversificat modalităţile de abordare a copilului în scopul 

integrării lui în grupul de copii. Din această perspectivă, un rol important în pregătirea 

copilului pentru şcoală a revenit realizării obiectivelor ce vizează comportamente psiho-

sociale ale personalității copilului. 

Pentru a facilita pregătirea psihologică a copiilor pentru școală din perspectivă socială 

am organizat cu preșcolarii diverse jocuri și exerciții, precum cele prezentate în cele ce 

urmează: 

● Jocul „Cuvertura”. Obiectiv: facilitarea cunoașterii interpersonale; optimizarea relațiilor 

interpresonale în grupul de copii. Desfășurare: Participanţii formează două echipe care se 

aşează pe podea cu faţa una spre alta. Doi voluntari stau în picioare ținând o cuvertură între 

echipe astfel încât membrii lor să nu se vadă unii pe alţii. În linişte, echipele trimit cate o 

persoană să se apropie de mijlocul cuverturii. La comanda „1, 2, 3!‖ cuvertura este dată jos 

şi cei doi pomeniţi faţă în faţă trebuie să numească cat mai repede prenumele adversarului. 

Cel care reuşeşte primul să o facă, ia participantul de partea sa. După câteva încercări, de 

cuvertură se pot apropia cate 2 sau 3 participanţi concomitent. 

● Jocul „Trenul prenumelor”. Obiectiv: conștientizarea propriei individualități și unicitatea 

altor persoane. Desfășurare: Participanţii stau în cerc. Un voluntar, „locomotiva‖, imitând 

sunete şi mişcări respective, merge pe cerc şi se opreşte în faţa unei persoane, îi pronunţă 

tare numele, făcând simultan gesturile unui semafor cu barieră de la trecerea de cale ferată. 



Apoi se întoarce cu spatele spre participant şi acesta se „prinde‖ de primul, ca un „vagon‖ 

nou. Împreună „trenul‖ se deplasează pe cerc la un alt participant. Tot „echipajul‖ strigă 

prenumele altei persoane care se integrează şi îşi continuă drumul. Jocul se termină când toţi 

participanţii sunt în „tren‖. 

● Jocul „Îți plac vecinii?” Obiectiv: optimizarea relațiilor interpersonale în grupul de copii. 

Desfășurare: Participanţii stau în cerc. Animatorul merge în jurul cercului şi atribuie fiecărei 

persoane câte o cifră: unu, doi, trei, patru etc. Un participant va ieşi in centrul cercului, iar 

scaunul lui va fi îndepărtat. Persoana din centru se va adresa unuia dintre participanţi 

întrebându-l „Îţi plac vecinii?‖. Dacă acesta va răspunde „Da, îmi plac!‖, toţi se vor ridica şi 

se vor deplasa către alte scaune. Astfel, o persoană va rămâne în centrul cercului şi va 

întreba pe altcineva: „Îţi plac vecinii?‖. Dacă persoana va răspunde „Nu-mi plac!‖, 

participantul din mijloc va întreba „Pe cine vrei să ai alături?‖, iar aceasta va spune două 

cifre. Persoanele ale căror cifre au fost numite se vor ridica şi îşi vor schimba locurile cu 

ambii vecini ai participantului care a răspuns. 

● Jocul „Stația Mândrie”. Obiectiv: valorificarea calităţilor pozitive personale şi ale 

grupului de copii; formarea capacității de recunoaște propria valoare şi valoarea altora. 

Desfășurare: Moderatorul propune participanţilor să se prezinte şi să numească calităţile lor 

pozitive, ce poate face fiecare din ei cel mai bine. Prezentarea calităţilor poate include atât 

descrieri verbale, cât şi nonverbale. Moderatorul poate nota pe tablă sau pe o coală de hârtie 

toate calităţile personale numite de participanţi, pentru a scoate în evidență punctele forte 

ale fiecărui membru al grupului. 

● Jocul „Ce avem în comun?. Obiectiv: favorizarea cunoașterii interpersonale; optimizarea 

coeziunii de grup. Desfășurare: Animatorul pregăteşte din timp o listă cu 

lucruri/caracteristici pe care participanţii le-ar putea avea în comun de exemplu „au 

fraţi/surori‖, „au ciorapi de culoare neagră‖, „vorbesc des cu bunicii‖, „le place fotbalul‖ 

etc. Atunci când animatorul citeşte o caracteristică de pe listă, de exemplu, „le plac 

poveștile‖, toţi cei care se identifică cu respective caracteristică, se deplasează într-un 

anumit spaţiu al sălii, iar ceilalţi – în alt spaţiu. Când s-au format grupurile, animatorul 

citeşte următoarea caracteristică. 

●  Jocul „Creează o formație!”. Obiectiv:  optimizarea coeziunii de grup. Desfășurare: 

Moderatorul propune participanţilor să creeze o formaţie muzicală. Fiecare formaţie trebuie 

să aibă un toboşar, un chitarist, un clapist şi un solist. Fiecare mimează formaţia sa. Apoi 

toţi soliştii formează un grup, toţi chitariştii altul etc. Se pot introduce atât de mulţi membri 

într-o formaţie, în dependență de numărul de grupe de care moderatorul are nevoie (în 

exemplul de mai sus se vor forma patru). În acelaşi mod se poate proceda cu o echipă de 

fotbal (portar, atacant etc.), cu orice alt sport, activitate sau profesie. 

● Jocul „Călătorii cu taxiul”. Obiectiv: dezvoltarea relațiilor interpersonale. Desfășurare: 

Moderatorul roagă participanţii să-şi imagineze că vor să urce într-un taxi. Acesta poate 

transporta doar un număr limitat de persoane. Animatorul va stabili numărul pasagerilor din 



timp, iar când taxiul se opreşte, participanţii trebuie să alerge pentru a pătrunde în grupul cu 

numărul corespunzător de persoane. Se insistă asupra faptului că ar fi bine ca și călătorii să 

manifeste respect unii față de alții și să cedeze locul în taxi. Ultima cifră numită va 

corespunde numărului de participanţi de care este nevoie pentru a forma un grup de lucru. 

● Jocul „Titanic”. Obiectiv: formarea capacității de susținere reciprocă în cadrul grupului, 

de a manifesta altruism și compasiune față de cei din jur. Desfășurare: Moderatorul anunţă 

participanţii că au câștigat un bilet pentru o călătorie fascinantă la bordul corabiei Titanic. Ei 

au posibilitatea să se plimbe pe punţile navei, să danseze şi să comunice cu alţi pasageri ai 

Titanicului într-o ambianţă foarte plăcută, fără a bănui de pericolul ce îi aşteaptă. În 

momentul când vasul va începe să se scufunde, participanţii vor avea posibilitatea să se 

salveze în bărci. Deoarece există un număr limitat de bărci, cifra persoanelor care încap într-

o barcă va fi anunţată de fiecare dată de animator. Acesta lasă participanţii să se distreze 

câteva clipe, după care anunţă câte o cifră. Se apreciază copiii care oferă locul în barcă altui 

coleg. Ultima cifră numită va corespunde cu numărul participanţilor de care este nevoie 

pentru a forma un grup de lucru. 

● Exercițiul „Ocupațiile care îți plac!”. Obiectiv: formarea capacității de a descrie propria 

persoană; conștientizarea propriei individualități și unicitatea altor persoane. Desfășurare: 

Participanţii se vor desena pe o foaie. După aceasta vor forma perechi şi vor explica desenul 

partenerului, povestindu-i de ce îi place să facă această activitate specifică. În continuare, 

perechea se va uni cu alta şi vor repeta explicaţiile în patru. Procedura se poate repeta până 

se ajunge în grupul mare. La final se poate discuta cu participanţii despre diversitatea 

lucrurilor pe care grupul le realizează, diferenţele dintre ocupaţiile participanţilor, ce au aflat 

nou participanţii despre sine şi despre ceilalţi etc. 

Pregătirea copiilor pentru startul școlar a presupus, alături de obținerea unei stări de 

disponibilitate pentru activitatea de învăţare de tip școlar şi familiarizarea acestora cu 

caracteristicile şi implicaţiile statutului de elev, cu natura relaţiilor cu adultul şi cu colegii, 

cu condiţiile mediului școlar.  

Am considerat important faptul că pregătirea preşcolarului pentru şcoală şi integrarea 

ulterioară a copilului în mediul educaţional şcolar presupune mai întâi formarea unor 

reprezentări corecte despre şcoală, care să le permită preşcolarilor o adaptare efectivă 

pozitivă la mediul şcolar. În acest sens, am întreprins cu copiii din grupa de pregătire 

diverse activităţi comune cu elevii din şcoala primară: vizite la şcoală a preşcolarilor, vizite 

de răspuns ale şcolarilor mici la grădiniţă, organizarea unor distracţii comune etc. 

Un impact semnificativ l-a avut asupra tuturor copiilor activitatea desfăşurată în 

grădiniţă cu tema „O întâmplare, iarna‖. Activitatea a fost astfel proiectată încât a permis 

participarea şcolarilor, intervenţia acestora îmbrăcând în final forma studiului de caz. Pe 

lângă faptul că a stimulat comunicarea între copii, înlăturând barierele emoţionale, inducând 

o stare de empatie, a permis şi găsirea de soluţii virtuale de rezolvare a situaţiei conturate. 



Sărbătorile de iarnă au prilejuit alte întâlniri plăcute, de data aceasta preşcolarii fiind 

gazdele; s-au interpretat, pe rând, colinde, s-a făcut schimb de daruri, preşcolarii au oferit plini 

de încântare felicitări lucrate de ei la grupa în acest scop, iar şcolarii le-au dăruit celor mici 

coşuleţe pentru pom. Atmosfera din sala de grupă decorată special pentru această întâlnire a 

fost deosebit de plăcută. 

În întâmpinarea sărbătorilor de Paşte preşcolarii au fost invitaţi de elevii clasei întâi la 

o activitate comună de încondeiere a ouălor, cu acest prilej şcolarii arătându-le o tehnică de 

încondeiere a ouălor necunoscută de ei - pictura cu ceară. La plecarea din sala de clasă, 

preşcolarii au dăruit şcolarilor un coş cu ouă încondeiate cu tema „Grafismele‖. 

În concluzie, conchidem că implicarea preșcolarilor în cadrul unui Program 

experimental axat pe optimizarea procesului de pregătire psihologică ce vizează pregătirea 

intelectuală, afectivă, motivațională, socială asigură eficienţa procesului de pregătire a 

copiilor pentru școlarizare. 

 

 

CADRUL DIDACTIC- AGENT AL SCHIMBĂRII ȘI INOVAȚIEI ÎNTR-UN  

MEDIU ACADEMIC GENERATOR AL EFICIENȚEI ȘI PERFORMANȚEI 

Ecaterina Moga, dr. în psihologie 

Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, UST 

Totul se schimbă, nimic nu este fix.  

Dacă nu profităm de schimbare, vom deveni victimele ei. 

Peter Arnold 

Rezumat. Urmărindu-se, prin educație, o finalitate constructivă și nobilă, care să se reveleze în roadele unei 

societăți culte, elevate, cu personalități creatoare și promotoare de valori autentice – profesorul este chemat 

să-și asume responsabilitatea de a fi el însuși, în primul rând, o conștiință și un etalon prin care să influențeze 

caracterele celor educați.  

Putem vorbi despre motivarea tinerii generații de a se lăsa antrenată într-o învățare constructivă, de a se lăsa 

angajată într-un proces de devenire a personalității, în acord cu adevăratele valori, construindu-și propriul 

sistem axiologic – doar atunci  când profesorul va etala, în practica cotidiană, dimensiunea unui spirit 

învățabil, permanent deschis pentru perfecționare,  va da dovadă de curaj, perseverență continuă, axându-

se pe cooperare,  înarmându-se cu răbdare și manifestând empatie față de actorii educaționali, într-un spirit 

de creativitate. În acest context, dascălul trebuie să-și conștientizeze înalta sa misiune de re-creator de 

destine, în care să implanteze verticalitate, caracter, conștiință morală și perspectivă divină asupra propriei 

ființe și a universului însuși, având datoria, ca profesor, să-și re-creeze propria capodoperă din această 

perspectivă axiologică. 

Abstract. Following  through education a constructive and noble purpose that reveals the fruits of a literate, 

elevated society, with creative personalities promoting the authentic values  - the teacher is called upon to 

assume the responsibility of being himself, mainly, having a conscience and values by which to influence the 

character of the educated ones. 

We can talk about motivating young generation to get involved in a constructive learning process, to get 

engaged in a process of becoming a personality, in agreement with the true values, building their own 

axiological system - only when the teacher will display, in daily practice, the dimension of a teachable spirit, 



always open for improvement, showing courage, continual perseverance, focusing on cooperation, arming 

himself with patience and showing empathy towards educational actors in a spirit of creativity. In this 

context, the teacher needs to accomplish his/her high mission as re-creator of destinies, in which to implant 

verticality, character, conscience, moral and divine perspective on their own beings and the universe itself, 

having the duty of a teacher to re-create their own masterpiece in this axiological perspective. 

 

În ultimele decenii, societatea noastră se află într-un proces continuu de schimbare, 

în acest sens, reformele pe plan economic, social, politic, civic și educațional cunoscând o 

nouă dinamică în procesul de adaptare la condițiile prezente și la cerințele actuale, necesare 

pentru a ne afirma și a ne putea ridica la noi standarde naționale și internaționale.  

Școala reprezintă instituția care valorifică, pe de o parte, personalitatea fiecărui elev, 

iar pe o altă dimensiune - personalitatea fiecărui cadru didactic, care face parte dintr-o 

echipă și care trebuie să consolideze colective  de discipoli, ce ar putea transmite idealuri și 

valori de la o generație la alta. Succesul unei instituții de învățământ, în mare parte, depinde 

de eficientizarea echipei de cadre didactice, care, prin atribuțiile ce  le dețin, sunt formatori-

inovatori ai noii generații. 

Este cunoscut faptul că în fiecare cadru didactic este ascuns un potențial enorm, care 

necesită a fi valorificat, dar pentru aceasta, el trebuie să fie descoperit și pus în aplicare – 

aspect care solicită efort, proces de acțiune, voință și ambiție. Fiecare persoană are puterea 

de a-și coordona și de a-și gestiona aspectele vieții prin corectare și trasare de scopuri, care 

să derive din interior și să-l ajute în obținerea performanțelor, fapt, care i-ar asigura 

tânărului de azi eficiența – condiție sine qua non  în reușita personală și profesională. Tot 

mai frecvent întâlnim astăzi în viața cotidiană, în mass-media, pe bloguri și pe rețele de 

socializare tineri care caută răspuns la un șir de întrebări personalizate,  pe de o parte, dar tot 

atât de comune pentru congenerii lor, pe de altă parte: Cine sunt eu? Cât de bun sunt? Prin 

ce sunt diferit de colegul meu? Care sunt punctele mele forte, atuurile? Care sunt  

impedimentele specifice în dezvoltarea personală? Cum aș putea să-mi depășesc 

complexele pentru a-mi scoate în evidență valoarea și a-mi diminua aspectele vulnerabile? 

Cum să reușesc?  

Generația de azi, care este, comparativ cu cele precedente, cea mai dinamică și 

aparține unei epoci a divertismentului, este, în același timp, generația care denotă o doză a 

plictiselii, a indiferenței și a confuziei, ea rămâne eclipsată de întrebările tinerilor din secolul 

precedent sau ai deceniilor trecute, purtând o conotație mai sporită a intensității: Care sunt 

șansele de a mă afirma și cum să reușesc acest lucru?. Răspunsul la aceste întrebări se 

referă atât la cunoașterea însușirilor definitorii de personalitate, a aptitudinilor, a sistemului 

motivațional și cel de valori, începând cu formarea cadrelor de conducere și a cadrelor 

didactice, care lucrează la edificarea generației de mâine, cât și la combaterea 

analfabetismului funcțional ce domină la nivel de țară.  

Pentru soluționarea acestor  carențe, trebuie de abordat, mai întâi de toate, calitatea 

celor ce instruiesc și formează generațiile viitoare, fiind nevoie de inițiat un program 



bilateral de lucru: cadre de conducere, cadre didactice. Gabriel Bădescu spunea: „Niciun om 

nu e o insulă!‖. Nu se substituie anumite lucruri, ele trebuie a fi luate pas cu pas și 

soluționate pentru a avea o societate educată, una funcțională, și nu una deficitară, așa cum 

o avem la moment. Pentru aceasta, este necesar de lucrat asupra formării echipelor de 

succes în cadrul instituției pe care o conducem, ceea ce ar contribui la soluționarea a multor 

probleme ce țin de integritate, profesionalism, cooperare, colaborare. Astfel, managementul 

intern de succes necesită legături între valori, obiective, strategii și activități zilnice. 

Tendința internațională spre managementul descentralizat a determinat, atât pe manageri, 

cât și alte părți interesate de a dezvolta o viziune distinctă pentru școlile lor, cu  obiective 

specifice. În acest context, liderii remarcabili (Beare, cadwell și Millikan [99]) au o viziune 

pentru școala lor – o imagine mentală a unui viitor dezirabil – care este împărtășit tuturor 

membrilor comunității școlare. Managerii eficienți pot să creeze legături între funcții și 

obiective pentru a asigura relevanța activității manageriale, formând o echipă de conducere 

care va excela în realizarea viziunii, a misiunii și a  politicilor educaționale. 

Conform studiilor lui Tony Bush, atributele necesare în formarea echipelor de succes  

sunt: ÎNCREDEREA, ATITUDINEA ȘI DISCIPLINA. 

1. ÎNCREDEREA 

W. Bennis spunea: „Abilitatea de a conduce este capacitatea de a transforma 

viziunea în realitate”.  

Pentru realizarea viziunii, liderii trebuie să învețe a conduce, obținând încrederea din 

partea echipei și având încredere în viziunea pe care o are. Modelul de conducere 

transformațional stă la baza cultivării încrederii, el cuprinde: Conducerea personală (Efect - 

Perspectivă), Conducerea organizațională/ comunitară (Efect= Eficacitate/ Reconciliere), 

Conducerea celuilalt (Efect = Adevăr), Conducerea familiei/ echipei ( Efect = Comunitate/ 

moștenire) [5]. 

Conducerea personală (Efect - Perspectivă) este valabilă în relațiile de durată. Se 

focalizează pe creșterea și dezvoltarea membrilor colectivului, a comunității părinților și 

elevilor, sprijinind și întreținând legămintele mutuale dintr-o relație. Aceasta implică 

sacrificii personale ocazionale pentru a îmbunătăți starea spirituală și psihică a celor cu care 

relaționează cadrul de conducere, urmărind relații eficiente de lungă durată. Este 

fundamentată pe angajamentul relațional reciproc, angajament care reiese, în primul rând, 

din exemplul personal al cadrului de conducere, anticipând  dragostea, loialitatea, 

încrederea, mila, răbdarea, iertarea și sacrificiul. Ea stă la baza celorlalte forme de 

conducere. 

Conducerea organizațională/ comunitară (Efect= Eficacitate/ Reconciliere) − 

implică poziția și titlurile acordate de organizația guvernamentală cadrului de conducere 

pentru a sluji nevoilor constante și culturii sau politicii instituției. În situații de risc, se 

bazează pe performanțe și pe preferințele colectivului didactic, operează în domeniul 

competitiv și la standardele cerute de piață, pune în valoare competența, rezultatele 



materiale, viziunea, curajul, sârguința, încrederea, convingerea și integritatea. Cea mai 

dramatică diferență dintre conducerea de viață și cea organizațională implică 

permanența relațiilor pe care liderul încearcă să le influențeze. Pe de altă parte însă, 

conducerea organizațională funcționează o perioadă într-un cadru de relații temporare, iar 

apoi se schimbă. Această instabilitate conduce la creșterea gradului de reținere și a 

angajamentului de calificare hotărât în arena biroului politicii competitive. Majoritatea 

conducerilor care ne conturează și ne formează viețile nu vin din partea unor lideri care 

dețin anumite funcții în diagrama unei organizații, ci din partea celor care ne sunt lideri în 

viața de zi cu zi. 

Conducerea celuilalt (Efect = Adevăr) −  odată ce liderii, printr-o examinare 

amănunțită a sinelui, au viața rânduită după o perspectivă corespunzătoare, ei capătă 

credibilitate și pot să dezvolte o relație eficientă cu ceilalți. Fără încredere este imposibil ca 

o instituție să funcționeze eficient. Încrederea este esențială pentru doi oameni care  doresc 

să lucreze împreună. În relațiile de viață, încrederea este conducta prin care curge 

vulnerabilitatea, grija, angajamentul și amabilitatea între părți. 

Conducerea familiei/ echipei ( Efect= Comunitate/ moștenire) − pe măsură ce, în 

domeniul conducerii celuilalt, liderii dezvoltă cu oamenii o relație bazată pe încredere, ei 

devin demni de  încredere și pot începe, prin împuternicire, dezvoltarea unei echipe. 

2. ATITUDINEA 

Excelența unei echipe pornește de la atitudinea liderului față de angajați/subalterni. 

Respectul este cheia spre formarea unei echipe eficiente. Relațiile care se stabilesc în cadrul 

instituției influențează procesul de dezvoltare personală și profesională a cadrelor didactice, 

a elevilor,a  părinților și a instituției în ansamblu. Modul de abordare entuziast și cu respect 

din partea managerului instituției va conduce spre sporirea calității în activitate. Important 

este ca liderii să învețe să-și formeze o imagine corectă față de angajați, o imagine fără de 

etichete și prejudecăți. În acest sens, Goethe spunea: „Tratează-l pe om așa cum este și așa 

va rămâne. Tratează-l așa cum poate și ar trebui să fie și va deveni așa cum poate și trebuie 

să fie‖. 

Atitudinea cadrului de conducere îi va influența modul de gândire, fapt care îi va 

pune amprenta asupra comportamentului său, iar acesta va influența atitudinea celor cu care 

intră în contact (cadrele didactice, elevii, părinții), determinându-le mai apoi 

comportamentul lor. La rândul său, atitudinea cadrului de conducere va fi influențată de 

comportamentul celorlalți membri  ai colectivului. Acest ciclu continuu va determina 

atmosfera și condițiile de atingere a succesului sau de apariție a conflictului, urmat de 

experiența eșecului.  

Atitudinile îndeplinesc un rol decisiv în realizarea, autorealizarea și autodepășirea 

personală și profesională, care se influențează reciproc. Responsabilitatea față de propriile 

capacități și abilități, atitudinile pozitive față de alții și față de sine, precum și atitudinea față 



de muncă, trebuie să se manifeste la niveluri constant ridicate în activitatea cadrului de 

conducere și a cadrului didactic. 

3. DISCIPLINA  

Disciplina  este un element de esență în atingerea succesului, a excelenței și în 

dezvoltarea competenței de conducător [2]. Termenul  „disciplină‖ derivă din cuvântul 

discipol  sau  urmaș [8].  În societatea noastră modernă, în care se pune atât de mult preț pe 

individualitate, disciplina a căpătat anumite conotații negative, fiind percepută ca îngrădirea 

libertății. Conducătorii trebuie să privească disciplina ca o oportunitate de a-și alege 

viziunea, nu  starea  de spirit. 

 În activitatea managerială, cadrul de conducere trebuie să urmărească planificat 

dezvoltarea, în mod personal și apoi în cadrul echipei, a dimensiunilor: oameni disciplinați, 

gândire disciplinată, acțiuni disciplinate. Doar dacă ești disciplinat în calitate de cadru de 

conducere al instituției, vei putea să gândești disciplinat și să acționezi disciplinat. În 

măsura în care un cadru de conducere însușește aceste dimensiuni ale disciplinei, va reuși să 

cultive deprinderea dată în cadrul colectivului pe care-l conduce. 

 Harry S. Truman spunea: „Poți reuși orice în viață, numai să nu-ți pese cine culege 

laurii‖. Pornind de la acest concept, noi, cadrele de conducere, tindem să formăm oameni 

disciplinați, care vor avea o gândire disciplinată și vor  acționa disciplinat, ceea ce va avea 

drept rezultat excelența [7]. Rezultatele unui cadru de conducere eficient depind de 

cultivarea unei culturi a oamenilor autodisciplinați, care întreprind acțiuni disciplinate. 

Pentru eficiența și excelența instituției, cadrul de conducere trebuie să aibă în vizor 

atât dezvoltarea atributelor menționate mai sus, cât și acele pericole care contribuie la 

falimentarea echipelor de succes din lipsa responsabilizării liderilor care conduc și anume: 

 Totul este egal –  situația când cadrul de conducere în activitatea zilnică pe care o 

realizează nu deleagă responsabilități personalizate, considerând că fiecare membru 

al colectivului trebuie să fie bun la toate. Atât repartizarea sarcinilor a 

responsabilităților, cât și remunerarea trebuie realizată diferențiat în cadrul 

colectivului, lucru care va conduce la prevenirea plafonării, a favoritismului și la 

conturarea transparenței în procesul de dezvoltare a colectivului. 

 Lipsa abilității în a conduce – funcția de conducător nu trebuie percepută ca una 

statică, abilitățile de conducere pot fi dezvoltate prin eficientizarea unui management 

de echipă. Cadrul de conducere trebuie să-și valorifice potențialul pornind de la o 

autoevaluare transparentă a eficienței sale profesionale și a stabilirii direcțiilor de 

dezvoltare etapizată. 

 Absența modelului inspirațional pentru a forma o echipă de excelență – modelul 

personal de conducere a managerului trebuie să inspire colectivul. Conducerea 

instituţiei este cheia într-o  şcoală eficientă.  

 Eforturi nedisciplinate – absența unui comportament de conducere disciplinat va 

conduce la epuizare și ineficiență. Planificarea strategică a activității de conducere 



reprezintă un pas eficient în eliminarea activităților ineficiente sau care necesită 

eforturi mari pentru rezultate minime. 

 Absența de valori și principii - directorii prin ceea ce omit zilnic sau prin ceea ce 

realizează au o amprentă asupra celor din jur, stabilind indirect valorile din şcoală. 

De aceea, principiile fundamentale care influenţează deciziile unui director au un 

impact profund în ceea ce priveşte valorile şi priorităţile şcolii. 

 Comunicarea disfuncțională în cadrul echipei - a comunica este  cea mai importantă  

aptitudine din viață. Un cadru de conducere trebuie să conștientizeze că comunicarea 

este o parte vitală a rutinei zilnice, 70% - 80% din timpul când ne aflăm la lucru îl 

petrecem într-o formă de comunicare. Un cadru de conducere care urmărește 

eficientizarea echipei sale  va încerca, mai întâi, să înțeleagă, și  apoi să fie înțeles. 

Cu cât comunicăm mai mult înțelegând și lăsându-ne a fi înțeleși, deschidem larg ușa 

soluțiilor creative, descoperim o a treia alternativă în soluționarea de probleme - 

diferențele dintre noi nu mai sunt pietre de poticnire, dar trepte care duc la o 

conlucrare sinergică. 

După Michael Fullan, cadrul de conducere are trei roluri fundamentale în design-ul 

leadership-ului la nivelul școlii: agent al schimbării, jucător în cadrul sistemului (cunoaște 

regulile și modul cum acesta funcționează) și lider al învățării.  

Așadar, echipele de succes  manifestă cinci deprinderi: 

1. Concentrarea la scop – liderul ascuns al echipei. 

2. Gestionarea diferențelor dintre membrii echipei. 

3. Axarea pe conducerea inspirațională mai mult decât pe controlul de a conduce. 

4. Structura intenționată a procesului de luare a deciziilor. 

5. Dezvoltarea unei culturi de continuă colaborare. 

Cadrul de conducere inovator, agent al schimbării, recunoaște în fiecare membru al 

colectivului său o valoare inestimabilă, pregătindu-i ca și succesori, printr-o mentorare 

continuă, la fiecare nivel. Cu toţii ne dorim să fim, noi şi copiii noştri, oameni de calitate, 

oameni lângă care ceilalţi să dorească să stea cu bucurie, oameni morali, oameni  integri și 

autentici. În viziunea personală, oamenii de calitate nu se nasc, ci se formează printr-un 

lung şi greu proces de asumare conştientă şi creativă a unor valori eterne. Iar procesul de 

formare este unul strategic planificat, cu acțiuni concrete și începe, în primul rând, de la 

managerul instituției.  
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  ORGANIZAREA JOCURILOR DIDACTICE MATEMATICE LA ELEVII 

DIN CICLUL PRIMAR 

Lidia Nicolau, doctor, conferențiar universitar, UNT 

Rezumat. Jocul didactic matematic este un ansamblu de acţiuni şi operaţii care urmăreşte obiective de 

pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. Bine încorporat în activitatea didactică, o face mai 

vie şi atrăgătoare, îi imprimă o stare de relaxare şi bună dispoziţie. Prin jocul didactic matematic  se 

consolidează, se verifică şi se îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe a elevilor din ciclul primar. 

Summary. The mathematical didactic game is a set of actions and operations that pursues objectives of 

intellectual, technical, moral, and physical training of the child. Well embedded in teaching, making it more 

vivid and appealing, gives it a state of relaxation and good mood. The mathematical didactic game 

strengthens, verifies and enriches the pupils' sphere of primary education. 

 

Procesul de integrare a copilului în viaţa şcolară, ca o necesitate obiectivă determinată 

de cerinţele instruirii şi dezvoltării sale multilaterale începe odată cu sosirea în clasa I, când 

o bună parte din timp este rezervată şcolii, preocuparea majoră fiind învăţătura. În 

programul zilnic al elevului intervin schimbări majore care însă nu diminuează dorinţa de 

joc a lui, jocul rămâne preocuparea majoră a perioadei copilăriei. Din aceste motive se 

impune o exigenţă sporită în ceea ce priveşte dozarea ritmică a volumului de cunoştinţe 

matematice ce trebuie asimilate de elevi şi, în special, necesitatea ca lecţia să fie completată 

sau împletită cu jocuri didactice. Funcţiile instructiv-educative ale jocurilor didactice se 

realizează numai atunci când jocul este bine organizat şi dirijat. Având o dirijare pedagogică 

corectă jocul capătă un caracter bine determinat.  

Dirijarea jocului constă în organizarea nucleului material, în determinarea conţinutului 

şi a problemei jocului, în evidenţa influenţei asupra dezvoltării intelectuale a copiilor. 

Copilul trebuie neapărat să fie supus unei probleme instructiv-educative, care se 

soluţionează la lecţie în structura căreia se include [1, p. 23]. 

Jocul didactic matematic trebuie ales şi planificat din timp, pentru ai găsi locul potrivit 

în structura lecţiei, ai alege forma de realizare şi materialul necesar pentru joc. 

Poate deveni joc didactic matematic un exerciţiu sau o problemă dacă: 

 realizează un scop şi o sarcină didactică; 

 foloseşte elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse; 

 foloseşte un conţinut accesibil şi atractiv; 



 utilizează reguli de joc, cunoscute anticipat şi respectate de elevi. 

Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea metodică a jocului didactic matematic, modul 

în care învăţătorul ştie să asigure o concordanţă deplină între toate elementele ce-l definesc, 

duc la reuşita jocului didactic matematic. 

În acest scop, se impun câteva cerinţe [2, p. 34]: 

 pregătirea jocului didactic matematic şi organizarea lui judicioasă; 

 respectarea momentelor jocului didactic matematic; 

 ritmul şi strategia conducerii lui; 

 stimularea elevilor în vederea participării active; 

 asigurarea unei atmosfere prielnice de joc; 

 varietatea elementelor de joc (complicarea lui, introducerea unor variante). 

Pregătirea jocului didactic matematic presupune: 

 studierea atentă a conţinutului şi structurii jocului didactic matematic ; 

 pregătirea materialului; 

 elaborarea proiectului jocului didactic matematic. 

Desfăşurarea jocului didactic matematic cuprinde următoarele faze: 

 introducerea în joc (discuţii pregătitoare); 

 anunţarea jocului şi a scopului urmărit; 

 prezentarea materialului; 

 explicarea - demonstrarea regulilor jocului didactic matematic; 

 fixarea regulilor; 

 executarea jocului didactic matematic de către copii, complicarea lui, introducerea 

unor noi variante; 

 încheierea jocului didactic matematic [5, p. 22]. 

Introducerea în joc este primul contact al învăţătorului cu copiii. Învăţătorul poate găsi 

formele şi formulele cele mai variate de anunţare a jocului pentru ca, de la o lecţie la alta, 

ele să fie cât mai adecvate conţinutului. 

Reuşita jocului didactic matematic este condiţionată de proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea lui metodică, de modul în care învăţătorul ştie să asigure o concordanţă deplină 

între toate elementele care îl definesc. Aceste elemente pot fi: 

- Scopul didactic - se formulează în legătură cu cerinţele programei şcolare pentru 

clasa respectivă, convertite în finalităţi funcţionale de joc. Formularea trebuie să fie clară, să 

oglindească problemele specifice impuse realizării jocului respectiv. Un scop bine formulat 

determină o bună orientare, organizare şi desfăşurare a activităţii respective. 

- Sarcina didactică este legată de conţinutul şi structura jocului didactic matematic. Ea 

se referă la ceea ce trebuie să facă elevii în timpul jocului, pentru a realiza scopul propus. 

Sarcina didactică antrenează intens analiza, sinteza, comparaţia, dar şi imaginaţia, 

reprezentând astfel esenţa activităţii propuse. De regulă jocul didactic matematic rezolvă cu 



succes o singură sarcină didactică. Sarcina didactică este elementul de bază prin care se 

transpune, la nivelul elevilor, scopul urmărit în activitatea respectivă.  

In orice joc didactic  urmărim realizarea unor obiective educaţionale: elevul să-şi 

consolideze nişte cunoştinţe sau nişte deprinderi, să crească viteza de lucru, să-şi dezvolte 

gândirea, să poată aplica cunoştinţele matematice şi lingvistice în situaţii noi problematice 

să-i stimulăm interesul pentru activitatea de cunoaştere şi intelectuală. 

- Elementele de joc (fenomene psiho-sociale) pot fi dintre cele mai diverse: competiţia 

individuală sau pe grupe de elevi, cooperarea între participanţi, recompensarea rezultatelor 

sau penalizarea greşelilor comise. Dacă elementele de joc se împletesc strâns cu sarcina 

didactică, mijlocesc realizarea ei în cele mai bune condiţii. 

- Conţinutul jocului trebuie să fie accesibil, recreativ şi atractiv prin forma în care se 

desfăşoară, prin mijloacele de învăţământ utilizate, prin volumul de cunoştinţe la care 

apelează. Conţinutul jocului mai este constituit din sfera cunoştinţelor şi deprinderilor ce 

sunt abordate în joc. 

- Materialul didactic este cel de care depinde, în mare măsură, reuşita jocului didactic 

matematic. Bine ales şi de bună calitate, variat şi adecvat conţinutul jocului, slujeşte foarte 

bine scopului urmărit. Se pot folosi: planşe, fişe individuale, jetoane, truse cu figuri 

geometrice etc. 

- Regulile jocului, propuse de către învăţător sau cunoscute de elevi duc la realizarea 

sarcinii propuse şi la stabilirea rezultatelor întrecerii. Ele concretizează sarcina didactică şi 

realizează sudura între aceasta şi acţiunea jocului. Regulile jocului trebuie să fie clare şi 

precise. Regulile jocului reglează conduita şi acţiunile copiilor, având un caracter prestabilit 

şi obligatoriu pentru participanţi.  

Organizarea jocului didactic necesită o serie de măsuri în funcţie de jocul ales: să se 

asigure o împărţire corespunzătoare a elevilor clasei în funcţie de acţiunea jocului, să 

reorganizeze mobilierul pentru o bună desfăşurare a jocului.  

O altă problemă organizatorică este cea a distribuirii materialului necesar. Acesta, de 

regulă, se distribuie la începutul activităţii de joc, pentru că elevii, cunoscând în prealabil 

materialele didactice necesare jocului respectiv, vor înţelege mult mai uşor explicaţia 

referitoare la desfăşurarea jocului. Este un procedeu ce nu trebuie aplicat în mod mecanic: 

există jocuri didactice matematice în care materialele pot fi distribuite după explicarea 

jocului. Alteori, introducerea în joc se poate face prin prezentarea materialului, mai ales 

atunci când de logica materialului este legată întreaga acţiune a elevilor. Prin parcurgerea 

acestui moment se realizează o mai bună trecere spre enunţarea titlului jocului. În 

introducere se pot face chiar şi exerciţii de numărat sau de calcul în vederea rezolvării cu 

succes a sarcinii didactice urmărite. Pentru a crea o atmosferă mai plăcută pot fi folosite 

ghicitori care să se refere la materialul care urmează a fi folosit în joc, la titlul sau la 

acţiunea acestuia [6, p. 45]. 



Anunţarea jocului didactic matematic trebuie făcută în termeni precişi, fără cuvinte de 

prisos, spre a nu lungi inutil începutul acestei activităţi. În acest moment se poate face şi o 

motivare a titlului jocului. La alte jocuri, se poate folosi formula clasică: „Copii, astăzi vom 

învăţa un joc nou. El se numeşte…‖.  Alteori se poate folosi o frază interogativă: „Ştiţi ce o 

să ne jucăm astăzi? Vreţi să vă spun?‖ pot fi găsite formulele cele mai variate de anunţare a 

jocului, astfel ca, de la o lecţie la alta, ele să fie cât mai adecvate conţinutului acestuia. 

Explicarea jocului – momentul hotărâtor pentru succesul jocului didactic matematic, 

alături de demonstrarea lui. Învăţătorului îi revin sarcini multiple: 

 să facă pe elevi să înţeleagă sarcinile ce le revin; 

 să precizeze regulile jocului didactic, asigurând însuşirea lor rapidă şi conştientă de 

către copii; 

 să prezinte conţinutul jocului didactic şi principalele lui etape, în funcţie de regulile 

jocului; 

 să dea îndrumările necesare cu privire la modul de folosire a materialului; 

 să scoată în evidenţă sarcinile conducătorului de joc şi cerinţele pentru a deveni 

cîştigători. 

Explicaţia şi demonstraţia pot fi îmbinate diferit, în funcţie de nivelul clasei şi de 

natura jocului didactic matematic. Explicaţia este scurtă şi subordonată demonstrării. Între 

aceste două metode - explicaţia şi demonstrarea se stabilesc diferite raporturi: 

- demonstraţia predomină, iar explicaţia lămureşte acţiunile demonstrate; 

- demonstraţia este subordonată explicaţiei, însoţind-o, ilustrând-o; 

- explicaţia este însoţită de exemplificări sau urmată de demonstrare; 

- demonstrarea este echilibrată armonios cu explicaţia, permanent împletindu-se cu 

aceasta. 

În timpul organizării jocurilor didactice am urmărit ca explicaţia să fie concisă şi, în 

acelaşi timp, accesibilă copiilor, să cuprindă esenţialul din acţiunea jocului, ordinea 

acţiunilor, etapele şi regulile, să stârnească interesul copiilor pentru joc. 

Fixarea regulilor – trebuie să evite ruperea în mod mecanic, a regulilor jocului şi să 

urmărească înţelegerea lor. Uneori, după explicaţie sau în timpul explicaţiei se obişnuieşte 

să se fixeze regulile transmise. Alteori, am exemplificat regulile după semnalul de începere 

a jocului: „Începem jocul! Nu uitaţi: nu aveţi voie să deschideţi ochii înainte de a bate eu 

din palme. După ce aţi deschis ochii, va trebui să observaţi repede…Va răspunde acel copil 

care a ghicit mai repede‖. 

Executarea jocului – are în general, două moduri de desfăşurare: 

- conducere directă (învăţătorul având rolul de conducător al jocului); 

- conducerea indirectă (conducătorul ia parte activă la joc, fără a interpreta rolul de 

conducător). 

Pe măsură ce se înaintează în joc, elevii capătă experienţă şi astfel li se poate acorda 

independenţă, pot fi lăsaţi să acţioneze liber. Am observat că jocurile îi atrag pe copii şi 



devin mai captivante dacă au şi momente vesele, o încărcătură afectivă care să asigure 

întărirea acţiunii.  

Jocurile didactice matematice sunt folosite cu succes şi în scopul fixării, al consolidării 

deprinderilor. Pe parcursul desfăşurării jocurilor didactice matematice urmărim: să imprim 

un anumit ritm jocului ( ţinând cont de faptul că timpul este limitat); să menţin atmosfera de 

joc, evoluţia jocului, evitând monotonia; să controlez modul în care elevii rezolvă sarcina 

didactică, respectând regulile stabilite; comportarea elevilor, relaţiile dintre ei; să găsesc 

mijloacele potrivite pentru a antrena toţi elevii clasei; felul în care se respectă, cu stricteţe 

regulile jocului. 

Încheierea jocului didactic matematic – conţine aprecieri şi concluzii asupra felului în 

care s-a desfăşurat jocul, asupra modului în care s-au respectat regulile de joc şi s-au 

executat sarcinile primite, asupra modului în care s-au comportat elevii. Se fac recomandări 

şi evaluări cu caracter general şi individual. 

Prin folosirea jocurilor didactice, se realizează importante sarcini formative ale 

procesului de învăţământ: 

 antrenează operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia, clasificarea, ordonarea, 

concretizarea; 

 dezvoltă atenţia, spiritul de imaginaţie creatoare şi spiritul de observaţie; 

 dezvoltă spiritul de iniţiativă şi independenţă în muncă, spiritul de echipă; 

 formează deprinderi de lucru, disciplina, spiritul de ordine; 

 asigură o însuşire mai rapidă, temeinică, accesibilă şi plăcută a cunoştinţelor 

propuse [3, 29]. 

Jocul didactic matematic nu poate fi desfăşurat la întâmplare, în aplicarea lui trebuie să 

se ia în considerare următoarele condiţii: 

 Jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante urmărindu-se scopul şi 

sarcinile didactice ale lecţiei; 

 Să fie pregătit de învăţători în direcţia dozării timpului şi a materialului folosit; 

 Să fie variat, atractiv, să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare; 

 Să se folosească atunci când copii dau semne de oboseală; 

 Să creeze momente de relaxare, de odihnă în vederea recuperării energiei nervoase a 

elevilor; 

 Să antreneze toţi copii în activitatea de joc; 

 Să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu 

tipul şi scopul lecţiei desfăşurate; 

 Să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă; 

 După caz, sarcinile didactice ale jocului să fie date  diferenţiat pentru a 

preîntâmpina rămâneri în urmă la învăţătură; 

 Să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile 

intelectuale ale elevilor; 



 Activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei; 

 Să nu afecteze fondul de tip al lecţiei propriu-zise; 

 Indicaţiile privind desfăşurarea activităţii să fie clare, corecte, precise, să fie 

conştientizate de către elevi şi să le creeze o motivaţie pentru activitate; 

 Activităţile de joc să se desfăşoare într-un cadru activ, stimulator şi dinamic; 

 Să nu se facă abuz de joc, încât procesul de învăţare să se transforme în joc; 

 Regulile de joc să fie explicate clar şi să se urmărească  respectarea lor; 

Elementele de joc didactic matematic: ghicirea, mişcarea, întrecerea surpriza, etc., 

creează stări emoţionale care întreţin interesul şi dau un colorit viu activităţii.  

Literatura de specialitate ne oferă o multitudine de jocuri didactice matematice pe care 

le putem folosi în cadrul lecţiilor din toate ariile curriculare, iar măiestria  cadrului didactic 

din ciclul primar va duce la rezultate deosebite. 
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INCURSIUNE ÎN MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP EDUCAȚIONAL 

Dumitru Patrașcu, dr. hab., prof. univ. 

Universitatea de Stat Ion Creangă 

Rezumat. În lucrare face o trecere în revistă a incursiunii cu privire la management și leadership 

educațional, scoțând în relief definițiile acestor categorii și a liderului, istoria apariției și dezvoltării 

managementului și leadershipului, evoluția teoriilor cu privire la management și leadership, caracteristicile 

șin trăsăturile liderului, funcţiile esenţiale ale liderului, se face o comparaţie între lideri şi manageri, se 

evidențiază diferenţele între management şi leadreship educațional.     

Summary. In the paper he makes an overview of the incursion of management and educational leadership, 

highlighting the definitions of these categories and the leader, the history of the emergence and development 

of management and leadership, the evolution of management and leadership theories, the characteristics and 

the features of the leader, the leader's key, a comparison between leaders and managers, the differences 

between management and educational leadership are highlighted. 

 



Pentru a descrie organizarea organismelor educaționale și a activitățile descfășurate 

de directorii și personalul didactic în instituțiile educaționale se apelează la managementul 

și leadershupul educațional. Calea spre acești termeni a evalut de la conducere către 

administrație - management – leadership. Această cale nu reprezintă doar o schimbare 

semantică a termenilor ci s-a impus și o transformare profundă în conceptualizarea 

conducerii. 

Preocuparea faţă de actul de conducere este veche şi este natural să fie aşa. Deoarece 

sute de ani, omenirea a fost interesată de activitatea de conducere şi de persoana celui care o 

realizează (liderul). Istoria omenirii s-a centrat în jurul unor personalităţi excepţionale care 

au marcat-o. Aceste personalităţi istorice au fost întotdeauna însoţite de oameni învăţaţi 

care, pe lângă rolul lor de scribi şi cronicari ai actelor de vitejie, au încercat să influenţeze şi 

să pregătească liderii pentru actul de conducere. 

Conform The Oxford English Dictionary, (1933) termenul de leader a fost pentru 

prima oară utilizat în secolul al XIV-lea, iar termenul de leadership apare însă mult mai 

târziu, pe la 1700. Acest moment se consideră ca un debut al analizei moderne asupra 

fenomenului ladership. Aici trebuie să constatăm că, n-am găsit o traducere românească 

adecvată a termenului leadership - ca urmare, folosim acest termen în forma din limba 

engleză. 

Leadershipul își are originile în dezvoltarea administrației și a mangementului 

începute în Statele Unite în prima jumătate a a secolului XX. În acest context menționăm 

ecourile pronunțate ale studiilor lui F.W. Taylor (1947), a cărui mișcare pentru 

managementul științific face obiectul dizbaterilor aprinsae, inițiate de cei care se opun 

abordării managerialiste a educației; contribuțiile importante aduse de autorul francez  H. 

Fayol (1916), ale cărui principii generale de management sunt încă de impact; studiile lui 

M. Weber despre birocrație care reverbează și în practicile zilelor noastre, etc.  

Într-un studiu realizat de O. Hoffman se reliefează vectorul dezvoltării 

managementului în felul următor: a) managementul pragmatic empiric; b) managementul 

taylorist; c) epoca reconstruirii (1945-1959) – pregătirea colectivă a oamenilor; d) epoca 

consumatorului de masă (1960-1973) – trecerea de la administrarea personalului la 

gestiunea resurselor umane; e) epoca calităţii (1979-1989); f) epoca inovaţiei (începând cu 

anii ´90 ai sec. XX), care devine elementul-cheie al managementului contemporan. 

Evoluţia teoriilor managementului demonstrează că, în funcţie de viziunea asupra 

omului (umanistă, holistică sau integrativă), de o anumită concepţie generală, de o filozofie 

socială sau de o politică promovată într-o perioadă respectivă de timp, a fost generată o 

anumită perspectivă teoretică şi practică privitor la conducerea societăţii şi a diferitelor 

domenii ale acesteia. 

În acest context prezintă interes datele din Tabelul 1 cu referire la evoluţia teoriilor 

managementului. În studiile lui O. Hoffman cu referire la teoriile managementului, la 

concepţia despre om şi la metodele de management aplicate în anumite perioade de timp, 



observăm diferite viziuni, însă tendinţa generală este pozitivă. Întâi de toate, este necesară 

orientarea către om şi doar apoi spre activităţile pe care acesta le realizează. 

Tabelul 1. Evoluţia teoriilor managementului (O. Hoffman) 

ANII 
CONCEPŢIA DESPRE 

OM 
METODE DE MANAGEMENT 

1900-

1925 

Omul raţional-economic 

Darwinismul social 

Abordarea: morcovul şi bastonul.  

Organizarea ştiinţifică a muncii (F. Taylor,    

M. Weber). 

1926-

1950 

Omul social: „Nu ne naştem 

lideri, ci devenim‖ 

Şcoala relaţiilor sociale.  

Experienţa (H.E. Mayo). 

1951-

1975 

Viziunea umanistă asupra 

omului, nevoia ierarhiei 

Managementul resurselor umane. Teoriile Z şi 

Y. Dinamica grupului. Ierarhia nevoilor 

(McGregor,     K. Lewin, A. Maslow). 

1976-

1990 

Viziunea holistică asupra 

omului. „Holarhia‖ 

Managementul dezvoltării.  

Teoria Z, cercurile de calitate (W. Ouchi). 

1990 

Viziunea integrativă asupra 

omului – „a fi‖ şi „a 

deveni‖ 

Managementul prin abordarea transferurilor şi 

sinergiilor. 

 

Principalele tipuri de abordări ale managementului ca disciplină şi şcolile care au fost 

formate pe parcursul istoric sunt indicate în Tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Abordarea şcolilor în diferite perioade de timp 

Şcoli/  

Tipuri de abordări 

 

Perioada de timp 

 1885  1920 
 193

0 
 1950  1960  Prezent 

 Şcoala 

managementului 

ştiinţific 

 

 Şcoala administrativă  

 Şcoala relaţiilor umane  

 Şcoala 

comportamentală 

 

 Şcoala cantitativă  

 Abordarea procesuală  

 Abordarea sistemică  

 Abordarea situaţională  



Aceste teorii s-au dezvoltat în afara sistemului de educație, fiind ulterior 

implementate cu rezultate contrastante la nivelul școlilor, colegiilor și universităților. 

Managementul educaţional se încadrează în tiparul managementului organizaţiilor, dar, 

totuşi, specificul activităţilor şcolare, ca şi relaţia specială ce se stabileşte între cadrele 

didactice şi elevi, determină unele caracteristici particulare ale acestui tip de management. 

Conceptul management educațional și leadership educațional merg mână în mână,  

astfel încât acestea să fie incluse împreună în programe de dezvoltare de leadership, ori de 

câte ori este posibil. Ambele concepte sunt procese extrem de complexe, deaceea este 

adesea greu de spus unde începe unul și se termină celălalt. 

La începutul secolului XX, în perimetrul ştiinţelor economice, psihologice şi 

sociologice se conturează însă o nouă noţiune, cea de management, care începe să se 

folosească tot mai frecvent. Mai mult, această nouă noţiune tinde s-o acopere treptat pe cea 

de leadership. Situaţia devine şi mai dificilă de îndată ce se încearcă individualizarea 

liderului şi a managerului printr-o serie de funcţii sau însuşiri necesare relizării acestora. Nu 

de puţine ori acestea deseori sunt utilizate ca termeni care se suprapun. Să însemne aceasta 

că leadershipul şi managementul, liderul şi managerul sunt unul şi acelaşi lucru? Probabil că 

nu, dar pentru a argumenta un asemenea punct de vedere este necesar să creionăm noţiunea 

management şi noţiunea leadeship.    

Atât managementul cât şi leadershipul sunt necesare, dacă instituţiile educaţionale 

tind să prospere şi să realizeze un lucru bun, în același rând și educația. 

Literaturia de specialitate evidenţiază prezenţa situaţiile tipice cu privire la modul de 

folosire a noţiunilor de leadership şi managemet.   

Majoritatea liderilor se află într-o funcţie managerială şi majoritatea managerilor sunt 

lideri. Însă, lucrurile nu sunt mereu astfel - nu toţi managerii sunt lideri şi nu toţi liderii sunt 

manageri. Există, totuşi, multe asemănări între aceştia, iar cel mai frecvent acestea sunt 

corelate. Prin ce aceştia diferă. În ultimul timp, foarte multe lucrări de specialitate utilizează 

termenul de lider pentru desemnarea conducătorului unei organizaţii care nu numai ştie ce şi 

cum să facă, dar este capabil să-i determine şi pe ceilalţi să cum să facă: pentru lider, 

importanţi sunt oamenii. Accentul strategic se mută de la impersonalele operaţiuni cu 

resurse materiale sau financiare la coordonarea resurselor umane, cu toate consecinţele care 

rezultă din personalizarea relaţiei dintre manageri şi subordonaţi.  

Liderii sunt de regulă oameni ai viziunii; un lider eficient nu este cineva iubit sau 

admirat; ( Bennis Warren, 1966);   

Liderii adevăraţi sunt oamenii care au propriile puncte de vedere şi care ştiu să 

motiveze şi pe alţii pentru a acţiona; liderii eficienţi trebuie să se angajeze în soluţionarea 

sarcinilor;  lederii trebuie să-şi ţină promisiunile faţă de oamenii pe care îi conduc;  liderii 

sunt răspunzători pentru a menţine vitalitatea organizaţiei/grupului  pe care o/îl cunduc; 

liderii învingători dau naştere ideilor.   



Caracteristicile principale ale unui lider ar putea fi sintetizate în patru arii de bază: 

a) caracter. Adevăraţii lideri sunt analizaţi şi judecaţi după ce fac, cum îşi urmăresc 

scopurile şi cum le realizează. Ei sunt oneşti şi, nu ca urmare a legilor şi regulamentelor, 

sunt etici, deschişi, şi demni de încredere. Aceste trăsături de bază ale caracterului unui 

individ adună respectul de care este nevoie pentru a fi lider; b) viziune. Liderii de succes 

urmăresc scopuri şi obiective bine orecizate pentru  a-şi realiza viziunea lor. Angajarea 

acestora pentru viziunea lor este evidentă atât prin acţiunile pe care le desfăşoară, cât şi prin 

comunicarea lor repetată a ceea ce trebuie făcut şi de ce; c) comportare. Conduita pe care o 

au  liderii de succes poate fi sintetizată astfel (Fig. 6); d) încrederea. Un alt atribur de 

succes este autoîncrederea. Autoîncrederea face posibil ca liderii să-şi asume riscuri care 

încurajează pe alţii să-şi asume la rândul lor riscuri similare.  

Crezând în capacităţile lor, liderii încurajează echipele lor, nu doar prin laude şi 

recunoştinţe, ci şi criticând consecutiv, evidenţiând succesele şi motivând oamenii care le-

au obţinut.  

Trăsătuirle definitorii ale liderului sunt înglobate în Fig. 1, iar criteriile care sunt la 

baza conduitei unui lider – în Fig. 2. 

 B. P. Smith defineşte leadership-ul drept acea parte a activităţii unui manager prin 

care acesta influenţează comportamentul indivizilor şi grupurilor în vederea obţinerii 

rezultatelor dorite.  

Altă definiţie menţionează că leadership-ul reprezintă un proces de inspirare a altor 

persoane în scopul realizării unei anumite sarcini sau unui anumit scop. 

 

Fig. 1. Trăsăturile definitorii ale liderului 

Liderii 

Oameni integri, cu umor şi modestie, înclinaţi 

să trateze pe cei cu care colaborează ca pe 

egalii lor  

Onești cu ei înşine, cu punctele lor forte şi slabe şi 

dornici de a face eforturi şe îmbunătăţire 

Buni observatori, fapt ce le permite 

să facă prognoze bune fundamentate 

Inteligenţi şi capabili să respecte pe 

concurenţii lor, să înveţe de la ei 

Persoane care conectează oamenii 

spre viitor 

Orientaţi spre acţiune, cu dorinţa de a se 

îndrepta direct spre un scop clar 

Oameni care au capacitatea de a 

avea o viziune globală, de a o 

traduce în acţiune, iar apoi de a o 

menţine 

Curajoşi şi accesibili, astfel încît alţii se 

se simtă în siguranţă oferind un 

feedbeack onest şi idei noi 

Oameni care înceracă să cunoască mult mai bine pieţele, tehnologile şi comportamentul uman, precum şi 

lumea înconjurătoare în contextualitatea ei 



Din definiţii observăm că ele nu se contrazic, dar diferă numai prin modul de 

exprimare a gândurilor.  

De rând cu caracteristicile evidențiate se pot depista funcţiile esenţiale ale liderului, 

în raport cu grupul condus:  

1. Direcţia - conducerea şi coordonarea eforturilor membrilor grupului / echipei; 

eliminarea incertitudinilor cu privire la ceea ce trebuie făcut.  

2. Motivaţia - determinarea grupului / echipei să vrea să avanseze în direcţia 

stabilită; satisfacerea nevoilor indivizilor şi ale grupului / echipei; dezvoltarea propriilor 

competenţe inter-personale în vederea câştigării şi consolidării încrederii celorlalţi şi pentru 

convingerea lor să-l urmeze.  

Direcţia + Motivaţia generează sinergie, efectul total fiind superior sumei părţilor. 

3. Reprezentarea - reprezentarea grupului / echipei şi a scopurilor sale în interiorul 

şi exteriorul organizaţiei; reprezentarea celor din afara grupului / echipei în cadrul acestuia / 

acesteia; menţinerea echilibrului între nevoile interne şi cele externe ale grupului şi 

păstrarea unităţii scopurilor grupului cu cele organizaţionale.  

În cadrul unei organizaţii complexe, într-un mediu schimbător, este nevoie de un 

leadership puternic, deoarece, cu cât schimbările sunt mai mari, cu atât este nevoie de un 

mai mare leadership. În cazul leadership-ului are loc:  

1) Stabilirea direcţiei -   Elaborarea unei viziuni a viitorului, deseori pentru 

viitorul îndepărtat, împreună cu strategiile de producere a schimbărilor necesare în scopul 

realizării acestei viziuni;  

2) Direcţionarea oamenilor -  Comunicarea direcţiei celor ale căror cooperare 

poate fi necesară, precum şi crearea coaliţiilor care înţeleg viziunea şi care îşi asumă 

angajamentul să realizeze această viziune;  

3) Motivarea şi inspirarea -  Asigurarea faptului că oamenii se deplasează în 

direcţia corectă, în pofida barierelor majore politice, birocratice şi aferente resurselor în 

calea schimbării, apelând la necesităţile, valorile şi emoţiile umane de bază.  

Competenţa umană a liderului este hotărâtoare - aşa cum se vede şi din diferenţele 

esenţiale dintre manageri și lideri (Tabelul 3) şi management şi leadreship– Tabelul 4. 



 

Fig. 2.Criteriile care sunt la baza conduitei unui lider 

  

Tabelul 3. Comparaţie între lideri şi manageri 

Managerii: Liderii:  

- Dau dispoziţii, ordine folosindu-se de 

intimidarea oamenilor şi de sancţionarea 

celor care nu îndeplinesc. 

- Îşi îndeolinesc sarcinile conducînd, 

adică orientînd şi motivînd oamenii. 

- Au tentaşia de a fi lai rigizi, bazîndu-si 

activitatea, în principal, pe exercitarea 

funcţiilor managementului- previziune, 

organizare, coordonare, antrenare, control. 

- Modifică opiniile şi le generează 

entuziasmul utilizînd fiecare oportunitate 

care apare pentru a obţine sprijinul 

acestora. Ştiu să coopereze cu ceilalţi 

indivizi şi alte grupuri din irganizaţie. 

- Managerii se axează mai mult pe 

structura ierarhică a organizaţiei, pe 

sisteme, pe definirea riguroasă a 

posturilor, care în unele situaţii îi 

împedică să reacţioneze cu promtitudine 

la cerinţele concurenţei.  

- Operează întotdeauna pe trei niveluri 

distincte, şi anume: nivelul sistemelor 

tehnice, politice şi culturale ale 

organizaţiei.  

- Mamagerii îşi bazează activitatea pe 

care o desfăşoară pe un ansamblu de 

tehnici, pe un raţionament logic, pe 

experimente ce reflectă modul lor de 

gîndire şi felul în care aceştea percep 

realitatea. 

- Liderii dinamici impun valori culturale 

puternice, dezvoltă aptitudinile necesare 

şi folosesc instrumentele de management 

moderne, adecvate schimbărilor care 

trebuie să se producă la nivelul 

organizaţiei, cum ar fi calitatea totală, 

reengineering-ul etc.  

Conduita liderilor 

de succes este 

orientată spre:  

A crea schimbarea şi nu să o accepte, atunci cînd s-a produs, în mod pasiv 

A profita de oportunităţile prezentului fără 

a neglija însă nevoie de a inesti, de a 

construi pentru viitor 

Consens fără a fi  marcat de faptul că face 

o greşeală sau este intolerant cu cei din jur 

A progresa permanent, 

concentrîndu-se asupra rezultatelor 

O gîndire pozitivă şi căutarea 

de oportunităţi 

Evaluarea oamenilor, bazată pe 

performanţă şi potenţial  

Comunicare constantă, să 

influenţeze, să încurajeze, să 

critice şi să asculte 

Încredere în salariaţi şi dorinţa de a acorda oportunitatea oricărui individ care este nerăvdător să 

accepte responsabilitatea  



- Managerii pot stăpîni bine comunicarea, 

dar acţionează în unele situaţii mai curînd 

ca birocraţi şi nu ca lideri.  

- Liderii au propriile lor puncte de vedere 

bine fundamentate care îi stimulează şi-i 

montează şi pe alţii să acţioneze în 

direcţia dorită a se înfăptui.  

- Managerii se concentrează să facă 

lucruri concrete.  

- Liderii se concentrează să facă lucrurile 

concret. 

- Managerul se asigură că urcăm pe scări 

în cel mai eficient mod posibil.  

- Liderul se asigură că scările pe care 

urcăm se înclină spre peretele corect.  

Managerii / Liderii Liderii întreprinzători 

- Managerii, de regulă, caută să înlăture 

riscul. 

- Întreprinzătorii îşi asumă riscul atunci 

cînd demarează o afacere.   

- Liderii trebuie să posede spiritul de 

echipă.   

- Întreprinzătorii sunt independenţi, 

individualişti, combativi, încreuători în ei 

înşişi, perseverenţi.  

- Liderii îşi fixează o strategie care are în 

vedere atît interesele celorlalţi indivizi cît 

şi ale altor grupuri din oeganizaţie.  

- Întreprinzătorii îşi eleborează o strategie 

convenţională propriei organizaţii, dar 

fără a ţine seama de interesele altora.  

- Liderii stabilesc relaţii de cooperare şi 

colaborare cu superiorii, colaboratorii, 

subordonaţii, persoane din afara 

organizaţiei.  

- Îmtreprinzătorii de bazează pe o reţetă 

puternică de subordonaţi, ignora 

colaboratorii, superiorii, îşi exploatează 

propriul potenţial şi se folosesc de 

persoanele pe care le angajează în 

derularea afacerii lor.  

 

Tabelul 4. Diferenţe între management şi leadreship  

Managerul Liderul 

După Robert Gilbreath 

- Controlează şi optimizează ceea ce 

există deja.  

- Promovează stabilitatea.  

- Acţionează tranzacţional.  

- Urmează regulile stabilite, asigură 

respectarea  

lor şi corectează abaterile de la 

standarde.  

 

- Reţine.  

- Întreabă, de regulă, "cum ?"  

- Schimbă ceea ce există în ceea ce e 

necesar.  

- Promovează schimbarea.  

- Acţionează transformaţional.  

- Introduce reguli noi, încurajează 

creativitatea şi elimină constrângerile 

care determină comportamente 

conservatoare.  

- Eliberează.  

- Întreabă, de regulă. "ce", "de ce" şi 

"cine" ?  



Criterii Categorii de conducători 

Managerii  Liderii 

După A. Zaleznik 

Scop  Manufestă atitudini 

impersonale, pasive.  

Manifestă atitudini personale, active.  

Concepţie 

despre 

muncă 

Coordonează, 

echilibrează munca. 

Recurg la compromisuri 

valorice.  

Stimulează munca, oferă şi ceează 

posibilităţi de alegere a ei.  

Relaţii cu 

alţii 

Se implică emoţional 

puţin în relaţiile cu alţii.  

Sunt empatici, acordă atenţie 

semnificaţiei acţiunilor şi 

evenimentelor. 

Percepţia 

de sine  

Se identifică cu nevoie de 

a menţine ordinea 

actuaşă, sunt mai 

conservatori. 

Au o identitate de sine mai slabă, 

fiind orientaţi spre schimbare.  

Mangerii Liderii  

După C. M. Watson 

3 S: Strategie, structură, sistem.    4S: Stil, staff, skills – abilităţi 

complexe, scopuri împărtăşite  

După J. Harris  

Activitate operaţională eficientă 

asupra viziuni, direcţii de acţiune, 

principalele abordăei umane 

Stabileşte viziuni, direcţii de acţiune, 

principalele abordăei umane 

După Warren Bennis 

Capitulează în faţa contextului:  

administrează,  

este o copie,  

menţine, 

se focalizează pe sisteme şi 

structură,  

se sprijină pe control, 

are viziune pe termen scurt 

întreabă Cum? şi Cînd? 

aceptă status-quo-ul    

 

Cuceresc contextul:  

inovează,  

este original,  

dezvioltă,  

se foclizează pe asupra oamenilor,  

inspiră încredere 

are o perspectivă pe termen lung 

întreabă Ce? şi De ce? 

provoacă status-quo-ul      

După Levy-Leboyer 
 

Cuprinde ansamblul sarcinilor de Dirijarea şi mobilizarea energiei 



conducere a organizaţiei: luarea 

deciziilor strategice, organizarea 

muncii, reparaţia sarcinilor, controlul 

lor şi comunicarea  

 

persoanelor spre un obiectiv precis,  

Dezvoltă o viziune, transmiterea ei 

celor ce urmează a o realiza,  

Motivarea subordonaţilor 

Aforisme 

Drucker 

P.F. 

Managementul = a face 

lucrurile cum trebuie  

Leadershipul = a face ceea ce trebuie 

Bennis W Managerul face lucrurile 

bine  

Leadershipul face ce este bine 

Covey S. 

R. 

- Managementul este 

eficienţă în ascensiunea 

pe scara succesului 

- managementul este 

cantitatea de efort  

- Leadershipul stabileşte dacă scara 

este aşezată pe peretele potrivit 

- Leadershipul este investirea 

efortului pe drumul cel bun 

Mintzberg 

H. 

- Managementul este 

ceea ce fac manageriiîn 

lumea reală  

- Leadershipul –concept-suport 

cultivat de academicieni şi foarte 

puţin înrudit cu orice practică 

Roberts 

Sharon 

- Managemetul se 

compară cu dirijarea une 

unei orchestrei  

- Leadershipul se compară cu 

dirijarea unui ansamblu de jaz 

 Cele mai frecvente idei despre diferenţa  

Mangement  Leadership 

Se asociază cu planul acţional  Se asociază cu planul cognitiv, 

omaninativ, anticipativ,  

Translite în practică viitorul scopuri şi 

planuri de acţiune 

Strutează viitorul, stabileşte scopuri 

şi planuri de acţiune 

Dispune de aptitudini operaţionale, de 

capacitatea de „a şti să facă”(savoir 

faire) 

Este un spirit penetrant, cu atitudini 

de gîndire analitică, strategică şi 

multilaterală, cu abilităţi psihosociale 

Exercitarea efictivă a unor funcţii Dimensiune umană, latură de 

implicare şi antrenare în activitate 

O conducere administrativă O conducere psihologică 

 Este o parte componentă a 

managementului, chiar partea lui 

esenţială  

Este în primul rând  Este în al doile rând 

Constituie o parte a leadershipului  



(punct de vedere cu frecvenţă mai 

redusă) 

Roberts 

Sharon 

Mnagementul este 

80% ştiinţă şi 20% 

artă  

Leadershipul este 80% artă şi 20% 

ştiinţă 

... ... 

 

Apreciem că o persoană poate să aibă şi spirit întreprinzător, să fie şi manager şi să se 

manifeste şi ca lider, ceştea nu se exclud unii pe alţii.  

C. M. Watson, aplicând procedura celor 7 S (strategie, structură, sistem, stil, staff – 

echipă de conducere, skills – abilităţi complexe, scopuri împărtăşite), consideră că liderii se 

orientează mai repede spre ultimii 4 S:  stil, staff, skills, scopuri, în timp ce managerii spre 3 

S: strategie, structură, sistem.    

Conform lui R. Gilbreath aşteptările oamenilor faţă de lideri sunt vizibile, iar 

relaţiile se stabilesc la nivelul grupurilor informale. Oamenii aşteaptă de la lideri: viziune - 

capacitatea de a vedea viitorul; asumarea de riscuri; împărtăşirea informaţiei; implicare 

- liderul munceşte cot la cot cu ceilalţi membri ai echipei; energie - care se transmite 

celorlalţi membri ai organizaţiei; aşteptări înalte - liderii ne fac să ţintim sus; recunoaştere 

- pentru rezultate, succese, speranţe dar şi pentru temeri sau necazuri individuale; mişcare 

permanentă - individuală şi organizaţională, combaterea oricăror forme de inerţie.  

Ca urmare, liderii sunt sfătuiţi: să tragă nu să împingă - liderii stau în faţă, 

demonstrând altora cum să abordeze şi să rezolve problemele; să merite încrederea - să fie 

demn, cinstit şi să-i respecte pe ceilalţi; să ofere scopuri generale dar recompense 

specifice; să încurajeze diferenţa şi similaritatea - să tolereze şi să respecte diferenţele 

individuale (un grup este eficient numai dacă demonstrează competenţe şi abilităţi foarte 

diverse) dar să formuleze scopuri şi a intenţii adoptate de toţi membrii grupului; să aibă 

numai aşteptări înalte - pe care să le înalţe, ori de câte ori se poate, pentru a menţine o 

tensiune favorabilă mişcării.  

Cu alte cuvinte, accentul strategic trece, pe măsură ce ne mişcăm de la management 

la leadership, de la dezvoltare şi optimizare la transformare şi schimbare, de la 

realizarea unor funcţii la performarea unor roluri, de la dirijarea oamenilor la inspirarea 

şi mobilizarea lor.  

Este evident faptul că un conducător trebuie să aibă în vedere toate aspecte punctate, 

dar, pe măsură ce unităţile educaționale dobândesc mai multă autonomie, iar ponderea 

activităţilor specific manageriale şi de leadership creşte accentul acde pe problema stilului 

de conducere. Astfel înţeles, managementul stabilește foarte clar ce trebuie să facă un 

conducător, dar mai puţin cum anume trebuie el să se comporte. Accentul strategic în 

definirea conducătorului se mută de la management la leadership.  



A fi un manager înseamnă a avea un rol organizaţional atribuit. Acest lucru mereu 

trebuie să fie oficial convenit şi acceptat prin intermediul unei fişe de post şi a unui contract. 

Leadership-ul reprezintă un rol pe care oricine şi-l poate asuma. Există o mulţime de 

exemple de oameni, care sunt neoficial lideri, deşi ei pot să nu fie într-o funcţie oficială de 

vârf în cadrul unei organizaţii sau societăţi. Oamenii tind să-i urmeze şi să-i asculte în orice 

caz. În mod similar, există manageri, care duc lipsa calităţilor de lider. Ei au doar funcţii 

formale. Este puţin probabil ca un astfel tip de manager să fie eficient şi / sau să obţină 

rezultate remarcabile. 

Atât managementul cât şi leadership-ul implică luarea deciziilor cu privire la ceea ce 

trebuie să fie efectuat, crearea reţelelor de oameni şi relaţii, care vor îndeplini sarcinile şi 

ulterior asigurarea faptului că aceste persoane într-adevăr şi-au îndeplinit lucrul.  

Din aceste sugestii putem evidenţia:  

 Trei situaţii tipice cu privire la modul de folosire a noţiunilor ledership 

educațional şi maqnagement educațional: 1) aceste două noţiuni se identifică (suprapun); 2) 

noţiunile se diferenţiază categoric (se opun una alteia); 3) noţiunile se pun în situaţie 

intermediară (relaţia de la parte la întreg).  

 Situaţiile evidenţiate a modului de folosire a noţiunilor de management 

edujcațional şi leadership educațional, nu este satisfăcătoare: 1) suprapunerea noţiunilor 

conduce la ştergerea oricăror diferenţe dintre ele, fapt inacceptabil; 2) opunerea noţiunilor 

creează diferenţe artificiale, forţează realitatea să se încadreze într-o serie de scheme logice 

prestabilite; 3) relaţia de la parte la întreg (de compromis) este neconcludentă; 4) nici una 

din aceste 3 situaţii tipice nu este acceptabilă; 5) o asemenea situaţie o constituie postularea 

relaţiei de coincidenţă parţială a sferelor managementului şi leadershipului educațiopnal. 

Aceasta înseamnă că leadershipul şi managementul, liderii şi managerii au fiecare, elemente 

proprii, specifice, care le asigură individualitatea şi realiativa autonomie, dar şi o serie de 

elemente comune, fapt care facilitează interacţiunea şi potenţierea lor reciprocă; 6) 

argumentele în favoarea ideii de coincidenţă parţială a managementului şi leadershipului 

sunt: a) liderii şi managerii îndeplinesc aproximativ aceleaşi funcţii (previziune, organizare, 

organizare, coordonare, antrenare, control), însă în moduri diferite; b) este posibil ca şi 

liderii, şi managerii să deţină aproximativ aceleaşi calităţi şi abilităţi (conceptuale, umane, 

tehnice) însă în proporţii diferite, cu preponderenţă unora sau altora dintre ele; c) 

disponibilitatea calităţilor, însuşirilor şi competenţelor celor două categorii de conducători 

se realizează diferit în funcţie de specificul împrejurărilor şi situaţiilor în care persoanelor 

respective se află; d) potenţierea reciprocă a însuşirilor şi competenţelor, echilibrarea sau 

dezechilibrarea lor, compensarea sau conflictul dintre ele sunt posibile numai datorită 

posedării de către una şi aceiași persoană atât a însuşirilor de lider, cît şi a celor 

mlanageriale; 7) argumentele în favoarea ideii de coincidenţă parţială a managementului şi 

leadershipului creionează trei situaţii tipice: a) situaţia ideală, în care aceeaşi persoană ar 

trebui să realizeze integral şi maximal atât funcţiile leadershipului, cât şe pe cele ale 



managerului (situaţie probabil greu, dacă chiar imposibil de întâlnit în practică); b) situaţia 

reală, este caracterizată prin faptul că persoana realizează mai pregnant activităţi de 

leadership decât de management sau deţine mai degrabă calităţi de lider şi mai puţin calităţi 

de manager sau invers (situaţii cu o mare frecvenţă în viaţa practică); c) situaţie în care o 

persoană este numai lider, în timp ce o alta este numai manager, ceea ce conteză fiind 

calitatea sau puterea lor, precum şi modul lor de asociere.  Aici putem desprinde patru 

cazuri ipotetice: 1) lider puternic – manager puternic (combinaţie cea mai fericită); 2) lider 

puternic – manager slab (nu duce nicăieri); 3) lider slab – manager puternic; 4) lider slab – 

manager slab (combinaţie cea mai nefericită).  
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SEMNIFICAȚIA GÂNDIRII ÎN SISTEMUL PROCESELOR PSIHICE ŞI 
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Rezumat. Gândirea este procesul psihic cognitiv superior de reflectare complexă a realităţii şi rezolvarea de 

probleme. Gândirea asigură vieţii psihice a copilului coerenţă şi eficacitate în raporturile cu mediul. Ea 

antrenează toate celelalte disponibilităţi şi mecanisme psihice, fiind trăsătura cea mai importantă a psihicului 

uman, definitorie pentru copil ca subiect al cunoaşterii logice, raţionale, întrucât gândirea produce schimbări 

importante ale informaţiei cu care copilul operează. 

Abstract. Thinking is the superior cognitive psychological process of complex reflection of reality and 

problem solving. Thinking ensures the child's psychic life coherence and effectiveness in relation to the 

environment. It trains all other availabilities and psychic mechanisms, being the most important feature of 

the human psyche, defining for the child as the subject of logical, rational knowledge, since thinking 

produces important changes in the information the child operates with. 

 

La etapa actuală, studierea gândirii are tot mai mare însemnătate, considerându-se 

procesul psihic cognitiv principal care determină dezvoltarea intelectuală şi în general a 

personalităţii copilului. Fără o gândire bine formată, nu poate fi asigurată însuşirea 

considerabilă şi esenţială a cunoştinţelor. Dezvoltarea gândirii şi în special a operaţiilor ei, 



rămâne o preocupare importantă a educaţiei, întrucât de ea depinde nu numai dezvoltarea 

intelectuală dar şi a tuturor proceselor psihice. 

Vârsta şcolară mică (7–11 ani) este o perioadă marcată de modificarea statutului social 

al copilului şi de modificări fundamentale de ordin cognitiv. Şcoala schimbă radical regimul 

şi modul de viaţă al copilului; se schimbă statutul copilului în familie; se lărgeşte sfera 

copilului de comunicare cu adulţii (în ea intră şi noul adult – învăţătorul); elevul se 

încadrează într-un colectiv nou de semeni, unde va trăi, va învăţa, se va dezvolta. [1, p.15] 

Elevul de vârstă şcolară mică trebuie să fie disciplinat, organizat, să depună eforturi 

volitive şi intelectuale. Pentru asimilarea cunoştinţelor elevul de vârstă şcolară mică are 

nevoie de un nivel relativ de dezvoltarea a spiritului de observaţie, a memorării voluntare, a 

atenţiei organizate, de un grad mare al capacităţii de a analiza, a generaliza, de a raţiona. 

Copilul vine în şcoala primară cu un anumit bagaj de cunoştinţe elementare, cu 

interese spre dobândirea de noi cunoştinţe şi cu cele mai simple deprinderi de muncă 

intelectuală independentă. Întrucât nu toţi copii vin la fel de pregătiţi pentru activitatea de 

învăţare, este important ca la începutul organizării procesului de învăţământ, învăţătorul să 

cunoască particularităţile fiecărui elev, gradul său de pregătire pentru activitatea de învăţare 

şi în funcţie de acestea să-şi stabilească atitudinea faţă de el.  

La început mulţi copii se desprind greu, în procesul gândirii, de obiectele concrete. Nu 

rareori se observă la copiii din clasa I, că nu pot să socotească dacă n-au la îndemână 

obiecte concrete şi mai ales recurg frecvent la socotitul pe degete. Aceste fapte ne arată că 

gândirea şcolarului mic – mai ales în primele clase – mai păstrează încă într-o măsură 

însemnată caracterul concret-intuitiv. [3, p. 54] 

În şcoala primară procesul de însuşire a cunoştinţelor devine o formă specială de 

activitate a copilului. Trăsătura principală a gândirii devine orientarea spre însuşirea de 

cunoştinţe, spre însuşirea unui sistem de noţiuni, a bazelor ştiinţei. Copiii nu însuşesc 

cunoştinţe şi noţiuni izolate. Chiar şi în primele clase cunoştinţele sunt comunicate, iar copii 

le însuşesc într-un sistem anumit organizat.  

Elevii mici însuşesc un sistem de concepte şi noţiuni care reflectă relaţiile şi legăturile 

reale şi esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. Copiii învaţă să clasifice obiectele şi 

fenomenele, să cunoască relaţiile dintre elemente, concepte, noţiuni, să deosebească 

însuşirile esenţiale de cele neesenţiale ale obiectelor şi fenomenelor.  

Formarea de reprezentări şi noţiuni referitoare la obiecte şi fenomene pe care copilul 

nu le-a perceput direct se efectuează prin mijlocirea limbajului şi pe baza reprezentărilor pe 

care copii le au deja. Pe baza acestora, gândirea copilului trece treptat de la forma intuitivă 

spre cea abstractă. Cu cât este mai mare rezerva de reprezentări cu atât conceptele şi 

noţiunile care se construiesc pe baza lor vor fi mai exacte. [5, p. 36] 

Asimilarea conceptelor şi noţiunilor necesită cunoaşterea unui număr mare şi variat de 

obiecte şi fenomene şi se realizează treptat. Formarea corectă a noţiunii de număr este 

posibilă numai după ce elevii au făcut cunoştinţă şi cu numerele fracţionare.  



Nu este indicat sa-i ţinem pe elevii de vârstă şcolară mică prea mult la studiul datelor 

particulare, până când le va fi cunoscută aproape întreaga lor varietate şi numai după aceea 

să-i conducem spre determinarea însuşirilor lor generale şi esenţiale, adică de specie şi gen. 

Un asemenea învăţământ va frâna formarea deprinderilor activităţii mintale de generalizare 

şi totodată asimilarea părţilor teoretice ale materiei de învăţământ. Un material perceptiv 

variat duce la neutralizarea influenţei inhibitive a componentelor neesenţiale asuprea celor 

esenţiale. 

 De asemenea este important şi modul cum orientăm perceperea prin instrucţia verbală 

pe care le-o dăm elevilor. Abstractizarea şi generalizarea trăsăturilor esenţiale este foarte 

mult ajutată dacă se adaugă un diferenţiator din altă clasă sau categorie. Acesta ajută 

concentrarea şi limitarea procesului excitativ în scoarţa cerebrală ceea ce uşurează formarea 

unor noţiuni corecte. Elevii mici stabilesc mai uşor deosebirile între două obiecte comparate 

decât asemănările. Prin opunere se ajută concentrarea excitaţiei în scoarţa cerebrală şi pe 

această cale se uşurează activitatea de analiză şi sinteză. [4, p. 78] 

Construcţiile logice joacă din ce în ce un rol mai important, iar prin intermediul 

judecăţilor şi raţionamentelor copilul are posibilitatea să opereze cu elemente desprinse de 

contextul dat intuitiv, să depăşească realitatea nemijlocită şi apoi să se apropie de abstract şi 

general.  

Copilul admite reversibilitatea şi poate formula variante diferite pentru acţiunile 

viitoare. El caută explicaţii la ceea ce afirmă, evocă cunoştinţele dobândite şi utilizează 

concepte prin care dezvoltă argumente pe bază de deducţie. Dar pentru începutul perioadei, 

câmpul perceptiv rămâne încă dominant, copilul face unele erori de generalizare şi 

întâmpină dificultăţi în vehicularea mintală a unor acţiuni viitoare. 

Operaţiile gândirii fac salturi importante asigurând desfăşurarea în condiţii optime a 

activităţii intelectuale. Conceptele sunt în evoluţie permanentă, ca urmare a achiziţiilor prin 

învăţare şi a dezvoltării gândirii şi limbajului. Conceptul de număr capătă statut de folosire 

conceptuală doar la şcolarul mic, la fel conceptul de „mulţime‖, „mulţime vidă‖, 

„intersectată‖, etc. la ştiinţele naturii se dezvoltă concepte numeroase legate de plante, 

animale. [6, p. 68] 

Perioada şcolară mică este prima în care se constituie reţele de concepte empirice prin 

care se formează şi organizează piramida cunoştinţelor. Există grade din ce în ce mai înalte 

de sesizare a înţelesului conceptelor de către copii. Din conduită şi din modul cum se 

operează cu un concept, el pare a avea un statut, copilul nu poate să comunice asupra lui. 

Această cerinţă de relaţionare a însuşirilor conceptelor la contextul şi obiectivele date se 

ajustează abia spre 10 ani. 

În perioada şcolară mică au loc numeroase achiziţii conceptuale în diferite domenii. Se 

sesizează şi înţelesul unor concepte operaţionale cum ar fi cel de „cauzalitate simplă‖, 

„cauzalitate complexă‖. Se creează o apropiere de conceptul de „dezvoltare‖, 



„interdependenţă‖. Conceptele geometrice, gramaticale, de genuri literare, operaţionale 

încep şi ele să fie utilizate (triunghi, romb, substantiv, basme, povestiri, etc.).  

Se dezvoltă cunoaşterea directă, ordonată, conştientizată, prin lecţii dar creşte şi 

învăţarea indirectă, dedusă, suplimentară latent implicată în cunoaşterea şcolară de 

ansamblu. Sub presiunea acestei corelaţii începe să devină inconsistentă lumea fictivă a 

copilăriei, caracterul de „posibil‖ al personajelor din basme capătă un nou statut de 

acceptantă. Astfel are loc trecerea spre o concepţie realist naturistă. În gândire încep să 

manifeste independenţă (8 ani), supleţe (9-10 ani) şi devine mai evident spiritul critic 

întemeiat logic. 

În perioada şcolară mică gândirea sesizează ordinea în succesiuni spaţiale, incluzând 

intervalele sau distanţele, structurarea de perspective şi de secţiuni. Totuşi, grupările logice-

matematice şi spaţio-temporale ce se constituie sunt legate de concret deşi uneori concretul 

încurcă în operaţiile de grupare.  

Curiozitatea iradiază mai profund în lumea interrelaţiilor şi a relaţiilor dintre esenţă şi 

aparenţă; ea are perioade de activare specifică, mai pregnantă la 7 şi 9 ani.  

Alături de operativitatea nespecifică generală a gândirii, este operativitatea specifică. 

Aceasta se organizează cu grupări sau structuri de operaţii (reguli) învăţate. Aceste reguli 

operative sunt algoritmi ai activităţii intelectuale: algoritmi de lucru (cum ar fi cei de 

adunare, scădere, înmulţire şi împărţire, ai regulii de trei simplă şi compusă, etc.); algoritmi 

de recunoaştere specifici pentru situaţiile de identificare a datelor cunoscute şi necunoscute 

ale unei probleme aritmetice, a identificării statutului gramatical al cuvintelor, în 

identificarea de repere geografice pe hărţi, etc.; algoritmi de control ce se utilizează în 

calculele aritmetice, în activităţi intelectuale care se supun unor reguli implicite. [2, p. 48] 

Algoritmii activităţii specifice se însuşesc prin învăţare şi exerciţiu. Aceştia sunt 

supuşi erodării prin uitare, în caz de neutilizare sau de neconsolidare prin exerciţiu. Prin 

intermediul lor se realizează o permanentă analiză şi un continuu liaj în structura 

cunoştinţelor şi se dezvoltă competenţa de domeniu (aritmetic, gramatical, geografic, etc.). 

algoritmii însuşiţi în perioada micii şcolarităţi spre deosebire de algoritmii ce se vor însuşi 

în perioadele ulterioare de dezvoltare intelectuală au proprietatea de a fi foarte stabili.  

Majoritatea acestor algoritmi nu se ating în decursul vieţii din cauză că sunt implicaţi 

în formele de bază ale instruirii şi sunt întreţinuţi de ansamblul vieţii socio-culturale. 

 Unii copii posedă algoritmi de lucru foarte bine consolidaţi dar cei de identificare încă 

slab dezvoltaţi. Aceşti copii dau rezultate foarte bune la exerciţii (deoarece ele indică prin 

semnele corespunzătoare operaţiile cerute), dar nu reuşesc să se descurce în cazul 

problemelor, deoarece nu identifică uşor structurile operative solicitate. [6, p. 78] 

În cazul dezvoltării algoritmilor de identificare, iar al celor de lucru mai puţin, se 

remarcă determinarea corectă a modului de a rezolva, a problemei şi greşeli de calcul pe 

parcurs, greşeli care alterează rezultatele şi care sunt trecute pe seama neatenţiei. 



Pe parcurs intre 6-11 ani, operativitatea specifică devine tot mai complicată, conţinutul 

problemelor fiind din ce în ce mai complex, fapt ce creează dificultăţi în rezolvarea lor. 

 Operativitatea nespecifică se dezvoltă pe seama celei specifice şi în alte situaţii. 

Există probleme care nu pot fi rezolvate la un moment dat prin mijloacele cunoscute.  

Sesizarea acestora creează un fel de interes şi o stare de incertitudine intelectuală 

specifică ce face ca aceste situaţii problematice să devină de mare stimulaţie a dezvoltării 

intelectuale. 

În acest sens este semnificativ fenomenul Zeigarnik care este dependent de gradul de 

interes, oboseală, intervalul de timp ce se scurge între întreruperea activităţii şi evocarea ei. 

Acest fenomen evidenţiază tensiunea legată de activitatea intelectuală şi mobilizarea în 

activitate. O situaţie asemănătoare se manifestă în legătură cu activităţile în care sunt 

contrariate cele cunoscute („disonanţă cognitivă‖).  

Pentru şcolarul mic disonanţa cognitivă poate apărea ca sesizare de nonconformitate la 

ceea ce el a acceptat cu adevărat deoarece aşa i-au fost prezentate faptele dar şi ca 

nonconformitate rezultată din confruntarea unor opinii diferite. Prin evoluţia şi dezvoltarea 

strategiilor de învăţare, se acumulează intens informaţii şi se stimulează calităţile gândirii 

divergente făcându-se progrese în toate palierele cogniţiei. 
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DIFICULTĂŢI DE LIMBAJ LA COPII ÎN CONTEXTUL 

STUDIERII LIMBII ENGLEZE 

Cătălina Rusu, prof. 

Şcoala Gimnazială ,,Elena Cuza‖ Iaşi 

Prezenta lucrare are drept repere teoretice importanţa studierii limbii engleze de către 

şcolarii mici precum şi dificultăţile cu care se confruntă aceştia în însuşirea acestei limbi. 

Însuşirea limbii engleze de la o vârstă cât mai fragedă oferă copilului o siguranţă în 

comunicare şi îi lărgeşte câmpul informaţional. Inevitabil, în procesul de învăţare apar şi 



unele dificultăţi de învăţare ce vizează într-o măsură mai mare sau mai mică copilul. În 

funcţie de dificultatea de învăţare apărută, profesorul este cel care va fi provocat să găsească 

metode de a stimula şi motiva aceşti copii.  

Cunoaşterea unei limbi străine reprezintă una din cerinţele actuale ale societăţii în care 

trăim. Această abilitate constituie un bun prilej de cunoaştere a lumii în care trăim şi, de 

asemenea, o cale mult mai rapidă de comunicare şi înţelegere cu cei din jurul nostru. 

Comunicarea este drumul spre cunoaştere, iar cunoaşterea contribuie la lărgirea câmpului 

informaţional, ceea ce ajută la adaptarea mult mai rapidă într-o lume în care informaţia 

circulă zi de zi şi se schimbă în funcţie de apariţia unor noi idei sau tendinţe. 

Limba engleză este o limbă aproape mondială, vorbită de întreaga lume. Ea a devenit 

nu numai o necesitate, dar şi un mod de viaţă. Însuşirea ei de la o vârstă cât mai fragedă 

oferă copilului o siguranţă în comunicare, o dezvoltare a unor funcţii cognitive.  O 

permanentă comunicare şi un exerciţiu continuu şi variat asigură siguranţa si stabilitate în 

păstrarea, prelucrarea şi valorificarea informaţiilor acumulate. Cu cât temele abordate în 

însuşirea unei limbi străine aparţin unor domenii diverse, cu atât câmpul informaţional se 

lărgeşte şi permite utilizarea limbii străine însuşite în orice situaţie şi moment din viaţa 

reală. 

Faptul că învăţarea limbii străine a fost introdusă încă de la cea mai fragedă vârstă, 

constituie un avantaj în sensul că îl pregăteşte pe copil să se dezvolte conform unor cerinţe 

ale societăţii care îi permit o adaptare rapidă şi armonioasă în cadrul câmpului social. 

Datorită acestui fapt, copilul are posibilitatea să cunoască de timpuriu lumea care îl 

înconjoară şi să se pregătească pentru integrarea în societate gradat, prin asimilarea unui 

bagaj de cunoştinţe bine conturat din care va extrage informaţiile necesare şi 

corespunzătoare unei situaţii reale de viaţă. 

 Comunicarea este extrem de importantă atât în viaţa de zi cu zi cât şi în învăţarea unei 

limbi străine. Uneori comunicarea este mai dificilă, ceea ce face ca procesul de învăţare să 

fie mai lent, datorită unor dificultăţi  de învăţare. Acestea apat atât în exprimare cât şi în 

înţelegerea cuvintelor, propoziţiilor şi frazelor.  

         Printre principalele cauze ale dificultăţilor de comunicare la copii sunt deficienţele 

mintale – pentru că le va fi mai dificil să-şi formeze abilităţile necesare comunicării 

(înţelegerea, învăţarea) şi deficienţele de limbaj – copii care au dificultăţi specifice de 

vorbire existente în lipsa altor deficienţe de orice natură. Şi alţi factori nefavorabili, cum ar 

fi lipsa de stimulare, ignorarea stării emoţionale, lipsa de încurajare, pot cauza sau favoriza 

apariţia dificultăţilor de comunicare. Însă un copil cu dificultăţi de comunicare poate avea o 

inteligenţă bună sau foarte bună. 

În concepţia lui Gardner inteligenţa lingvistică este dată de sensibilitatea la sensul 

cuvintelor, ordinea dintre cuvinte, sunete, ritmuri, inflexiuni, diferite funcţii de limbaj, 

fonologie, sintaxă şi pragmatică. Deoarece inteligența lingvistică se bazează pe mai multe 



abilități complexe, există multe tulburări și leziuni care pot afecta inteligența lingvistică a 

unui individ. 

Leziunile reprezintă daune și prejudicii ale creierului ce pot reduce sever capacitatea 

cele de a comunica, și, prin urmare, de a dezvolta inteligența lingvistică. Forme comune de 

daune majore sunt accidente vasculare cerebrale, lovituri, tumori cerebrale, leziuni virale / 

bacteriene, și daune legate de droguri. Cele trei tulburări lingvistice majore care rezultă din 

aceste leziuni sunt areaphasia, alexia, și agrafia, după cum apreciază Penfield, Wilder. 

Afazia este incapacitatea de a vorbi, și poate fi cauzată de deteriorarea zonei Broca sau a 

cortexului motor. Alexia este incapacitatea de a citi , ceea ce poate rezulta din deteriorarea 

zona Wernicke, iar agrafia este incapacitatea de a scrie, care poate apărea, de asemenea, de 

la deteriorarea zonei Broca sau cortexului motor.  

 Există mai multe tulburări care afectează doar competențele lingvistice. Trei mari 

tulburări de limbaj pur sunt dispraxie verbală de dezvoltare, insuficiența limbajului specific 

și bâlbâiala, consideră Szalontai, Adam; Katalin Csiszar. Dispraxia verbală de dezvoltare 

(DVD) este o tulburare în care copiii au erori în pronunția consoanelor și vocalelor. 

Insuficiența limbajului specific (SLI) este o afecțiune în care pacientul are o lipsa de 

competențe de achiziție în ceea ce privește limba utilizată, în ciuda unui nivel aparent 

normal de inteligență în alte domenii, și bâlbâiala este o tulburare destul de comună în cazul 

în care fluxul de discurs este întrerupt de repetiții involuntare ale silabe.  

Unele tulburări provoacă o gamă largă de afecțiuni, iar insuficiența de limbaj este doar 

una dintre variile simptome posibile. Cele două tulburări majore de acest tip sunt tulburări 

din spectrul autismului și epilepsie, consideră Szalontai, Adam; Katalin Csiszar . Atât 

tulburările din spectrul autismului, cât și epilepsia pot conduce către pierderea 

competențelor lingvistice și de comunicare. 

Psiholingvistica face parte din ştiinţele moderne, de graniţă, interdisciplinare. Această 

disciplină explică modul în care, pentru a se realiza concret necesitatea comunicării 

interumane, s-a creat, s-a dezvoltat un sistem (sau mai multe) de semne verbale (o limbă) ale 

cărui componente sunt selectate şi modificate în funcţie de specificitatea contextuală 

(situaţie, vârstă, cultură etc.) pentru exprimare de către vorbitor („emiţător―) şi de înţelegere, 

de interpretare a semnelor („mesajelor―) de către interlocutor („receptor―). Psiholingvistica 

este o ştiinţă explicativă: explică modalitatea comunicării, din necesităţi umane 

psihosociale, care determină selectarea cuvintelor, modificările contextuale (în limitele care 

nu ating receptarea), datorate contextelor, inclusiv specificitatea celor incluşi în comunicare: 

oameni, deci acţionând în funcţie de ceea ce numim psihic uman: cu gândire, afecte, 

percepere specifice, în mare măsură conştiente, variind cu vârsta, categoria social-

economică, educaţia, cunoştinţele acumulate, cultura, criteriile axiologice - sistemul de 

valori asumat, în genere mentalitatea. Această perspectivă modernă coincide cu o lingvistică 

funcţională, realistă, care totodată a permis şi a generat, la începutul anului 1960, 

„lingvistica aplicată ―, tendinţă în creştere, către intervenţiile sistematice asupra limbii şi a 



utilizărilor ei în conexiune inclusiv cu noul avânt al predării limbilor străine, cu noile tehnici 

electrice şi electronice etc. 

Psiholingvistica descrie şi explică faptele de vorbire prin relaţiile cu psihicul 

partenerilor actului comunicaţional, psihic care este, la rândul său, influenţat, ba chiar 

determinat, de interacţiunea participanţilor la actul de comunicare. 

Psiholingvistica operează cu concepte precum: sistem lingvistic individual (prescurtat 

SLI, rezultat al unui proces selectiv de învăţare în cursul căruia, limba devine un bun 

individual), fapte lingvistice individuale (FLI, alegerea elementelor necesare constituirii 

vorbirii, alegere făcută de vorbitor în actul concret al comunicării), toate elementele pe care 

le foloseşte pragmatică, noţiunea de context lingvistic, situaţie, raportul limbaj-gândire, 

conceptele de limbă-limbaj-vorbire. Tatiana Slama-Cazacu, om de ştiinţă şi cercetător 

marcant al domeniului, explica legătura dintre conceptele amintite mai sus astfel: „Pentru a 

îmbrăca în forme sensibile şi descifrabile informaţia transmisă receptorului (R) şi a-i da 

forma de mesaj, emiţătorul (E), recurge (în cursul unor procese psihice constituind limbajul 

– obiect al Psihologiei) – la cod, la un sistem de semne oarecare – în mod obişnuit, un 

sistem verbal lingvistic constituit: o anumită limbă. Obiect al Lingvisticii, limba (L) ca atare 

constituie o categorie destul de abstractă, pe care nu o întâlnim în realitatea comunicării: 

acolo operează de fapt un sistem lingvistic individual (SLI) – rezultat al unui proces selectiv 

de învăţare, în cursul căruia L devine un bun ‚personal’. Din acest stoc, vorbitorul îşi alege 

în fiecare moment al comunicării elementele necesare constituirii mesajului: ceea ce 

întâlnim în actul concret al comunicării sunt fapte lingvistice individuale (FLI), aflate deci la 

nivelul cel mai concret şi particular al codului, precizăm că SLI poate fi atât limba maternă 

(LM) a unei persoane, cât şi altă limbă (o limbă străină), de asemenea însuşită prin învăţare 

(Slama-Cazacu 1986c). Evident, la nivelul comunităţii LM nu mai este un SLI‖ 

Un proces de predare-învăţare eficient şi real presupune folosirea metodologiei şi 

pedagogiei potrivite cerinţelor generaţiei actuale de elevi , folosirea noilor tehnologii şi a 

unui mediu educaţional în continuă schimbare. Elevul se află în centrul actului educaţional 

şi de aceea e indicat să pornim de la centrele de interes ale elevului pentru a-l aduce în 

poziţia de a învăţa. Un proces de predare–învăţare activ şi eficient oferă oportunităţi de 

interacţiune profesor-elev, elev-elev. Provocarea constă în găsirea de noi metode de a 

stimula şi motiva colectivele de elevi,  precum şi fiecare elev în parte, cu care venim în 

contact. 
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Rezumat. În articol se abordează problema formării și afirmării personalității cadrului didactic debutant, se 

indică cauzele care conduc la unele dificultăți în formarea și afirmarea cadrelor didactice, se dezvăluie 

modalitățile de desfășurare a activităților formative, implementate ulterior în cadrul seminarelor metodice, 

ședințelor special organizate cu pedagogii debutanți. 

Abstract. The article addresses the issue of the formation and affirmation of the personality of the debutant 

teacher, the causes that lead to some difficulties in the formation and assertion of the teaching staff, the ways 

of developing the formative activities, subsequently implemented in the methodical seminars, the special 

sessions organized with the beginner pedagogues. 

 

Transformările social-economice și tendințele de integrare europeană ale Republicii 

Moldova solicită revizuirea politicilor educaționale la nivelul învățământului preuniversitar, 

care poate oferi tinerilor o integrare mai rapidă în câmpul muncii. Acest lucru nu poate fi 

efectuat fără a se pune accentul pe o strategie de pregătire a cadrelor didactice de o înaltă 

calificare.  

      Abilitatea cadrelor didactice debutante în perioada adaptării este solicitată de 

realitățile societății democratice:  

 favorizarea multidisciplinarității la nivel curricular, care trebuie să se reflecte și în 

structura conținuturilor specifice didacticilor aplicate;  

 dezvoltarea unor strategii didactice în spiritul activității în echipă; 

 încurajarea inițiativelor de cercetare integrată a procesului de învățământ;  

 dezvoltarea capacităților și comportamentelor pentru relații de parteneriat etc.  

     Managerii instituției sunt persoanele care, folosindu-se de o serie de legi, principii, 

metode etc., în funcție de abilitățile personale și profesionale, conduc procesul către 

atingerea scopurilor urmărite [1]. 

    La diferite niveluri ierarhice ale unității de învățământ, managerul este implicat în 

formarea și afirmarea personalității cadrului didactic debutant. 

    Cum să formezi un pedagog debutant devine o problemă crucială. Managerul eficient 

nu trebuie să ocolească această problemă, ce se dovedește a fi dificilă. 

    Formarea inițială și continuă a pedagogului debutant trebuie să se realizeze în 

contextul unei strategii clare, transparente și flexibile. 



    Succesul în cariera didactică în mare măsură depinde de managerul unității de 

învățământ, de nivelul lui de pregătire, de capacitatea lui de a forma și afirma pedagogii 

debutanți, de a-i putea mobiliza la rezolvarea practică a problemelor ce stau în fața lor [2]. 

    Pornind de la problema de cercetare ce ține de impactul managerului unității de  

învățământ în formarea și afirmarea cadrului didactic debutant, am inițiat o activitate 

experimentală. 

    La etapa experimentului de constatare am urmărit scopul de a determina condițiile 

pedagogice create în unitățile de învățământ în vederea formării și afirmării cadrului 

didactic debutant de către managerul unității de învățământ.  

    Pentru a afla cauzele care conduc la unele dificultăți în formarea și afirmarea 

personalității pedagogului debutant am discutat cu cadrele didactice debutante (10 persoane) 

conform următoarelor întrebări: 

1. Simțiți nevoia de a vă forma și afirma ca personalitate în colectivul școlii? 

2. Numiți modalitățile prin intermediul cărora vă formați și vă afirmați ca cadru 

didactic. 

3. Aveți o programă individuală orientată la instruirea și autoinstruirea continuă? 

În rezultatul discuției am stabilit următoarele fapte: cadrele didactice au menționat 

sincer că simt mereu necesitatea acumulării cunoștințelor pentru a se forma și afirma în 

colectiv. Au nevoie de a-și forma cultura comunicării, competențele comunicative. Vorbind 

despre modalitățile prin intermediul cărora se formează și se afirmă cadrul didactic 

debutant, au pus accent pe orele metodice, seminarele metodologice, consiliile pedagogice, 

grupele de creație, în cadrul cărora se discută întrebări cu referire la noile orientări în 

educația și instruirea elevilor. 

     Din discuție am constatat că cadrele didactice debutante nu dispun de programe 

individuale orientate la formarea și afirmarea lor în colectiv. Respondenții au expus unele 

propuneri, care, în opinia lor, îi vor forma ca profesioniști: 

 ajutor metodic orientat spre însușirea strategiilor de predare; 

 organizarea seminarelor metodice, în cadrul cărora se va pune accent pe treininguri, 

situații pedagogice, mijloace și forme artistice de improvizare; 

 desfășurarea concursurilor, unde cadrele didactice vor fi capabile să prezinte 

programul individual cu referire la însușirea tehnicii predării. 

       Prin urmare, formarea și afirmarea personalității pedagogului debutant, nu are loc 

spontan și nici prin simpla acumulare de informații din domeniul psihopedagogic. În acest 

scop sunt necesare cunoștințe profesionale și experiență pedagogică. 

      Însușirea cunoștințelor necesare în activitatea pedagogică le oferă cadrelor didactice 

să soluționeze sarcinile pedagogice concrete.  

     A fost elaborat și desfășurat un program de antrenament și implementat în cadrul 

ședințelor special organizate cu cadrele didactice debutante. 



În continuare vom dezvălui modalitățile de desfășurare a ședințelor ce s-au promovat 

sub diverse forme: lecții, discuții, mese rotunde, dispute.  

     E știut faptul, că pentru ca un pedagog debutant să se formeze și să se afirme ca 

specialist profesionist în colectivul și în clasa de elevi, în primul rând, trebuie să dispună de 

o cultură a comunicării. 

    Formarea culturii comunicării necesită timp. Practica demonstrează că cea mai 

optimală modalitate pentru achiziționarea competențelor ce țin de comunicare sunt ședințele 

care pot fi desfășurate sub diverse forme, de asemenea cultura comunicării cadrului didactic 

debutant se formează în procesul activității profesionale zilnice. 

     Activitatea formativă  Aspectele teoretice ale culturii comunicării a fost desfășurată 

sub formă de masă rotundă.  Managerii s-au pregătit din timp. S-a accentuat faptul că 

comunicarea pedagogilor debutanți se poate realiza individual sau în grup. 

    S-au evidențiat deprinderile necesare unui pedagog debutant în procesul comunicării 

(după Dale Carnegie): 

 Obișnuința de a te adresa altei persoane, ce presupune capacitatea de a comunica cu 

cei din jur, de a-și exprima în mod inteligent impresiile, gândurile, ideile. Cea mai 

importantă cale de elaborare a limbajului și, în același timp, forma de bază a vorbirii 

este dialogul. 

 A învăța să asculți, să înțelegi și să te faci înțeles. Vorbind despre această deprindere, 

s-a menționat că una din piedicile esențiale în calea dialogului este faptul că știm 

foarte puțin să-i ascultăm pe alții. Ascultarea este condiția înțelegerii celuilalt. Ea 

întâmpină numeroase obstacole, care limitează receptivitatea noastră și care nu se 

află în exterior, ci cel mai adesea în propria noastră persoană. 

    A fost discutată și o așa deprindere, ca iscusința de a ascunde sau de a demonstra 

starea emoțională în procesul comunicării, comunicarea nu prin metode verbale, ci și prin 

componente neverbale, afectiv-emoționale. O privire absentă sau plină de interes, un zâmbet 

cald sau ironic, un gest de tandrețe sau unul de nerăbdare, completează mesajul verbal.  

În relațiile cu elevii fiecare gest este esențial. Vorbind de deprinderea ce ține de 

iscusința de a discuta cu interlocutorul, au fost scoase în vileag următoarele: 

 de a anunța prealabil interlocutorul de scopul întâlnirii; 

 determinarea scopului, reieșind din descrierea unei sau altei situații; 

 propunerea conștientă a activității active a interlocutorului. 

Activitatea cu subiectul Dezvoltarea capacităților comunicative ale cadrului didactic 

debutant a urmărit scopul de a asigura un stil corect de comunicare a învățătorului, 

respectând tactul pedagogic. S-a pus accent pe priceperile comunicative: 

- posedarea percepției sociale sau a citi pe față; 

- a înțelege, dar nu numai a vedea, adică a modela adecvat personalitatea persoanei, 

starea psihică după semnele exterioare; 



- a-și forma vorbirea sa optimal în plan psihologic, adică priceperea de a comunica 

verbal. 

De asemenea s-a accentuat funcția comunicativă, ca una dintre cele mai prioritare, ce 

presupune respectarea tactului pedagogic, utilizarea manierelor civilizate alese și a formelor 

de comunicare individuală sau colectivă, dirijarea propriei dispoziții și conduitei, aprecierea 

propriei activități, cucerirea autorității etc.  

   S-a finisat ședința cu discuția sfaturilor pentru învățătorii debutanți: 

1. În comunicare cu elevii învățătorul trebuie să reiasă din considerentele că școala este 

o parte a societății,  dar atitudinea cadrului didactic față de copii prezintă exprimarea 

cerințelor sociale.  

2. Pentru elevi cuvintele și faptele învățătorului trebuie să fie percepute ca manifestarea 

convingerilor lui proprii, dar nu ca îndeplinirea obligațiunilor. 

3. Pentru interacțiunea reciprocă cu elevii este necesar mai întâi de toate de apreciat 

adecvat persoana în cauză. O atenție deosebită trebuie de acordat priceperii de a 

conduce cu starea sa emoțională; procesului educașional îi sunt dăunătoare tonul 

exitat, emoțiile negative. 

4. Relațiile pedagogice judicioase se stabilesc pe respectul reciproc al învățătorului și 

elevilor. Trebuie de respectat personalitatea fiecărui elev, a-l înțelege pe fiecare, a 

crea condiții pentru autoconfirmarea lui. 

Activitatea cu subiectul Adaptarea cadrului didactic debutant s-a desfășurat sub 

formă de seminar metodic. Moto-ul acestui seminar a fost următorul „Un învățător rău 

învață adevărul, iar un învățător bun învață a-l căuta și a-l găsi‖.  

     În discuție au fost puse următoarele întrebări: 

 Adaptarea la activitatea pedagogică;  

 Imitarea modelelor pedagogice;  

 „Mărunțușurile pedagogice‖.  

Au dirijat cu acest seminar managerii școlari. Fiecare manager a pregătit câte o 

întrebare, apoi au urmat discuțiile. Discutând întrebarea ce ține de adaptarea pedagogilor 

debutanți, s-a accentuat că timpul necesar pentru adaptarea fiecărui pedagog concret este 

imposibil de-l determinat. În primul rând, el depinde de nivelul pregătirii tânărului 

specialist, de faptul cum el s-a inclus în colectivul pedagogic și, nu în ultimul rând, cum s-

au stabilit relațiile lui cu elevii și părinții. 

    Bogată în conținut și de real folos a fost comunicarea Imitarea modelelor 

pedagogice, unde s-au accentuat următoarele aspecte ce trebuiesc imitate: 

 Iscusința de a organiza munca elevilor la lecție, la diverse activități extrașcolare. 

 Utilizarea în munca cu elevii a diverselor forme de stimulare. 

 Formarea unui anumit tip de comportare a elevilor la lecții, activități extrașcolare. 

 Pregătirea în desfășurarea activităților educative comune. 



 Stilul comunicării pedagogului cu elevii, cu colegii, părinții. 

    Comunicarea ce ține de „Mărunțușurile pedagogice‖ a avut o orientare practică, unde 

s-au discutat diferite situații pedagogice ce țin de unele greșeli pe care le comit cadrele 

didactice debutante la începutul activității lor profesionale.  

La finele discuției s-a indicat faptul că nimeni în viață nu este asigurat de greșeli, în 

caz concret și învățătorul, cu atât mai mult cel începător. Fiecare greșeală îl costă scump atât 

pe învățător, cât și pe elev.  

    La sfârșitul activității cadrele didactice cuprinse în experiment au ajuns la concluzia: 

formarea și afirmarea pedagogului debutant cere timp. Dacă perioada de adaptare decurge 

cu succes, învățătorul are toate șansele să crească din punct de vedere profesional și să tindă 

spre măiestria pedagogică. 

   La activitatea cu subiectul Tactul pedagogic – garanția formării și afirmării 

pedagogului debutant, cadrele didactice au venit cu idei interesante cu referire la activitatea 

lor cotidiană. Toți erau conștienți de faptul că formarea și afirmarea pedagogului debutant se 

manifestă în conduita lui. 

    Din discuție s-a desprins ideea că tactul este o categorie morală, ce-i ajută 

pedagogului  să regleze relațiile reciproce dintre diferite persoane.Conduita tacticoasă cere 

ca în cele mai complicate situații dintre relațiile reciproce să fie respectul.  

    La activitatea respectivă s-a urmărit scopul de a determina motivele ce conduc la 

însușirea tactului pedagogic sau la manifestarea lipsei de tact. S-a subliniat faptul, că tactul 

se manifestă în primul rând în comunicare, însușirea lui contribuie la un nivel înalt de 

cultură generală a cadrului didactic, îi ajută să-și formeze normele morale de conduită.  

    Discuții aprinse s-au încins la întrebarea ce ține de tactul pedagogic în situații dificile. 

S-a subliniat faptul, că un învățător profesionist trebuie să stăpânească tactul pedagogic în 

permanență.  

În activitatea pedagogică sunt multe cazuri, când tactul cadrului didactic constituie 

principala condiție a succesului. S-a subliniat că în condiții deosebit de dificile sau chiar 

extremale, tactul pedagogic presupune o modalitate de adaptare – o tactică. 

     În finalul discuției la subiectul respectiv s-a menționat un moment important: tactul 

pedagogic se însușește, prezintă consecința perfecționării personale, spirituale și morale ale 

cadrului didactic.  

În acest scop pedagogul debutant trebuie să-și dezvolte deprinderile în rezultatul 

comportării:  

- să manifeste dragoste pentru elevi; 

- să poată motiva comportarea lor;  

- să se orienteze în orice situație; 

- să aleagă cele mai eficiente mijloace de influență; 

- să știe a comunica cu elevii în toate situațiile; 

- să poată analiza conflictele pedagogice. 



În rezultatul frecventării activităților formative, cadrele didactice debutante au ajuns 

la concluzia: un învățător poate fi competent și se poate forma și afirma în colectivul 

pedagogic, dacă își dezvoltă abilitățile necesare, tinde pe bună dreptate să devină 

profesionist.  

   În concluzie, în condiții special create se trezește interesul  pedagogilor debutanți, se 

formează responsabilitatea pentru autoinstruire, autoperfecționare continuă. Nimic nu te 

răsplătește mai mult, decât să asiști la performanța  unui cadru didactic debutant, care deține 

caracteristicile înnăscute ale unui pedagog consacrat și competent și care va deveni un 

învățător desăvârșit. 
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FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE PRIN PORTOFOLIU LA 

STUDENȚI DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI INCLUZIVE 

Tatiana Scripa, Catedra pedagogie și psihologie generală, UST 

Rezumat. Alcătuirea de portofolii individuale și de grup reprezintă o activitate importantă în instruire şi 

evaluare pentru toate disciplinele de studii, cât și de practică pedagogică  în condițiile educației inclizive. De 

asemenea, pentru student portofoliul reprezintă un instrument valoros de evaluare și autoevaluare  a 

competențelor de specialitate, psihopedagogice și manageriale, de motivare prin aprecierea rezultatelor 

obținute, cât și de planificare a procesului de instruire din pespectiva educației inclusive.  

Cuvinte-cheie: competențe, portofoliu individual, portofoliu de grup, educație incluzivă.  

Abstract. Individual and group portfolios development represents both an important activity in teaching and 

evaluation process for all subjects, and the pedagogical practice for the inclusive education. For the student, 

the portfolio is a valuable tool for evaluation and self-evaluation of such competencies as specialty 

competencies, psychopedagogical and managerial, motivation competencies for the assessment of the 

obtained results, and teaching process planning from inclusive education perspective. 

Key-words: competencies, individual portfolio, group portfolio, inclusive education. 

 

Educaţia incluzivă a devenit o prioritate în sistemul educaţional din Republica 

Moldova. În acest sens, formarea personalului didactic trebuie să cuprindă o pregătire 

complexă, conform politicilor educaţiei incluzive, priceperilor şi deprinderilor de aplicare a 

teoriilor curriculare și de instruire, de evaluare metodologică și didactică, pentru a forma 

competenţe care să le poată asigura o activitate eficientă profesională. 

Competenţele reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite 

prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea în diverse contexte a unor probleme 

caracteristice unui anumit domeniu [2, p. 37]. 



Sorin Cristea evidenţiază patru tipuri de competenţe generale:  

 competenţa politică, la nivelul finalităţilor macrostructurale (ideal pedagogic – 

scopuri pedagogice); 

 competenţa psihologică, la nivelul finalităţilor microstructurale (obiective pedagogice 

generale şi speciale, operaţionalizările în sensul individualizării activităţii de 

instruire);  

 competenţa ştiinţifică, asigurată prin calitatea proiectelor elaborate în cercetare; 

 competenţa socială, care vizează resursele de adaptare ale actorilor educaţiei la 

cerinţele comunităţii educative naţionale, teritoriale, locale, aflate în permanentă 

schimbare.     

        Cercetătorul Ioan Jinga analizează trei tipuri fundamentale de competenţe profesionale 

a educatorilor din învăţământ:  

     1. Competenţa de specialitate, care se compune din trei capacităţi principale:  

 cunoaşterea materiei;  

 capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică;  

 capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei 

domeniului (dar şi din domenii adiacente).  

       2. Competenţa psihopedagogică, care este rezultanta următoarelor cinci capacităţi:  

 capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile lor de vârstă 

şi individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative;  

 capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea 

de învăţare, în general, şi pentru învăţarea unei anumite discipline de studiu, în 

particular;  

 capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activităţi instructiv-educative (precizarea 

obiectivelor didactice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea strategiilor de 

instruire, crearea unor situaţii de învăţare adecvate, stabilirea corespunzătoare a 

formelor, metodelor şi instrumentelor de evaluare etc.);  

 capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea elevilor, 

precum şi şansele lor de reuşită;  

 capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie. 

     3. Competenţa psihosocială şi managerială:  

 capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii şi de a stabili 

responsabilităţi în grup;  

 capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în grupul de elevi şi de 

a soluţiona conflictele; 

 capacitatea de a-şi asuma răspunderea;  

 capacitatea de a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi motiva, de a lua decizii în 

funcţie de situaţie [3, p. 77-78].   



 O dimensiune a competenţei didactice, şi, anume, dimensiunea ei fundamentală este 

competenţă psihopedagogică. Aceasta are mai multe componente: 

 capacitatea de determinare a gradului de dificultate a unui conținut; 

 capacitatea de a face accesibilă informația transmisă; 

 empatie, capacitatea de înțelegere a disponibilităților interne ale fiecăruia; 

 creativitate în activitatea instructiv-educativă; 

 atitudine stimulativă, energică, ceativă; 

 tact pedagogic (organizarea conștientă, controlată, a propriului demers pedagogic și 

capacitatea de restructurare „rapidă‖ a acestuia, în funcție de variabilele noi survinite pe 

parcursul derulării procesului instructiv-formativ); 

 spirit metodic și clarviziune în activitate [4, p. 36]. 

Literatura de specialitate pune în evidenţă două grupuri de aptitudini ale profesorului: 

1) Aptitudini generale: temperamentul, caracterul, aptitudini de orientare – multitudinea de 

acţiuni orientate la situaţie, la cercetarea ei şi la planificarea activităţii ce urmează – asigură 

dezvoltarea potenţialului creativ, a progresului personal şi compensarea acelor neajunsuri ce 

defavorizează activitatea profesională (agresivitatea, conservatorismul, timiditatea, aroganţa 

şi egoismul).  

2) Aptitudini speciale – abilităţile profesionale care asigură succesul unei activităţi de 

învăţare.  

       Aptitudinile speciale reprezintă abilităţile de desfăşurare nemijlocită a activităţii 

profesionale. Ele sunt:  

• Constructive – capacitatea de proiectare a dezvoltarii copilului și de planificare a instruirii;  

• Organizatorice – capacitatea de a organiza activitatea personală şi activitatea elevului;  

• Comunicative – capacitatea de a stabili relaţii eficiente cu colectivul clasei şi cu fiecare 

elev în parte;  

• Reflexive – abilitatea de a analiza, de a aprecia activitatea pedagogică, acţiunile personale 

[5, p.167].  

Din perspectivă pedagogică și psihologică, competenţele profesionale ale personalităţii 

cadrului didactic din școala incluzivă includ următoarele tipuri de competențe: 

 profesionale și manageriale, care constituie cultura de specialitate, abilitatea cadrului 

didactic de a transmite un anumit volum de cunoştinţe şi capacitatea acestuia de a 

evalua corect pregătirea elevilor incluși în programe incluzive; 

 profilul psihomoral şi cultural format, ca rezultat al particularităţilor caracteriale, dar 

şi al experienţei culturale acumulate în domeniul educației incluzive; 

 experienţa profesională, care implică totalitatea cunoştinţelor de specialitate şi un 

orizont cultural larg ale educației incluzive existente; 

 componenta psihopedagogică și atitudinea pedagogică, expresie a unor însuşiri 

precum: umanismul şi dragostea faţă de copii, conştiinţa propriei responsabilităţi, 

interesul faţă de fiecare elev în parte și probeleme acestuia, cunoașterea și 



comunicarea eficientă cu familia pentru a monotoriza progresele elevului; interesul 

faţă de actualizarea continuă a propriei pregătiri profesionale; 

 aptitudinea pedagogică, care presupune ansamblul de însuşiri ale cadrului didactic, 

care mediază şi modelează conţinuturile învăţării în educația incluzivă.  

Dezvoltarea competențelor profesionale incluzive este necesară atât pentru activitatea 

profesională a fiecărui cadru didactic, cât și pentru devenirea unui bun specialist. În acest 

sens, portofoliul studentului este un instrument valoros de apreciere și evaluare a muncii 

cognitive şi creative a studentului, de reflecţie asupra realităţii personale și profesionale în 

educație în general, și în educația incluzivă în particular. Acesta este o mapă, dosar etc., în 

care se păstrează acte, hârtii de valoare, un set de documente eterogene și de lucrări 

independente ale studentului. Alcătuirea portofoliului reprezintă o activitate valorizată în 

mod deosebit în instruire şi evaluare, pentru toate disciplinele pedagogice, psihologice și de 

specialitate.  

Evaluarea finală a modulelor de pregătire iniţială şi suplimentară a studenţilor se 

realizează prin prezentarea unor portofolii individuale sau de grup, care pot conţine produse 

ale activităţii studentului, individuale sau în echipă, cuprinzând lucrări elaborate pentru 

toate disciplinele, practica pedagogică, pe toată perioada studiilor, rezultând o evaluare 

adecvată, axată pe obiective importante în formarea profesională: competenţe specifice, 

capacităţi, atitudini dezirabile în activitatea de instruire în conformitate cu obiectivele 

educației incluzive. 

Astfel, portofoliul reprezintă: 

 un instrument de evaluare;  

 oferă posibilitatea de a emite forme logice de gândire, judecăți de valoare care 

reflectă evoluţia cognitivă și profesională proprie; 

 reprezintă o colectie exhaustivă de informaţii despre progresul unui student, obţinut 

printr-o varietate de metode şi tehnici de autoevaluare și evaluare, tradiţionale şi 

alternative; 

 sintetizează activitatea studentului de-a lungul instruirii și stagiilor de practică; 

  reprezentă o forma de evaluare sumativă a achiziţiilor studentului şi a preocupărilor 

sale pe parcursul unei perioade deteminate. 

În cazul evaluării portofoliului de grup competenţele evaluate pot fi:  

- capacităţi de investigare şi generalizare a performanțelor în educația incluzivă;  

- de generalizare, sintetizare şi organizare a practicilor incluzive;  

- de utilizare a raţionamentelor, procedurilor, modelelor incluzive cu un mare grad de 

eficacitate;  

- de argumentare ştiinţifică a propriilor idei, concepţii, soluţii, studii de caz;  

- de autoevaluare;  

- reflecţii asupra rezultatelor, modului de lucru, de cooperare în cadrul echipei de 

învăţare;  



- de analiză critică a propriilor idei și concepții față de educația incluzivă;  

- de abordare a situațiilor de problemă în manieră flexibilă;  

- de dezvoltare a cadrului teoretico-metodologic, practic-aplicativ al problematicii de 

studiu ori de inovare în cadrul incluziunii;  

- de colaborare cu ceilalţi membri ai grupului în scopul realizării cu succes a educației 

incluzive;  

- de învăţare prin cooperare în cadrul echipei de studiu.  

Competenţe individuale care urmează a fi formate şi evaluate: 

 reflecții de muncă sistematică și organizată în cadrul politicilor educaționale 

incluzive; 

 luarea independentă a deciziilor ca rezultat al activităţii individuale a studentului; 

 competenţe de analiză, sinteză şi investigare în domeniul educației incluzive; 

 competenţe de proiectare și implemenare practică; 

 competenţe de creativitate; 

 atitudinea pozitivă faţă de politicile educaționale, de activitatea de cercetare şi de 

munca în echipă; 

  interesele cognitive, perseverență și motivaţie creatoare;  

 perseverenţa în activitatea de studiu, de cercetare; 

 utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; 

 corectitudinea, acurateţea ştiinţifică; 

 organizarea ideilor şi materialelor într-un raport. 

La nivel de autoevaluare, portofoliul permite dezvoltarea următoarelor competenţe: 

- evaluarea critică a propriilor prestaţii de instruire; 

- planificarea dezvoltării personale; 

- calitatea prezentării; 

- preocuparea de autoevaluare şi autoperfecţiune; 

- interacţiunea optimă cu alte persoane în baza domeniului de studiere și cercetare; 

- încrederea în sine, proiectarea carierei profesionale. 

Referitor la conţinutul portofoliului remarcăm că nu există o listă unică a 

denumirilor şi a cantităţii de unităţi necesare pentru includerea în portofoliu. Aceasta 

depinde întru totul atât de profesor, cât şi de solicitările studentului sau grupului. 

Experienţa arată că lista din care se pot alege unitățile componente rămâne deschisă, fiind 

completată după necesitate.  

Ca etape ale metodei portofoliului, se pot enumera: 

1. Stabilirea temelor de studiu de către profesor în colaborare cu studenţii.  

2. La nivel de grup, studenţii se împart în grupe de 4- 6 studenţi. În cadrul fiecărei 

grupe de lucru se stabilesc anumite roluri pentru fiecare membru, temele, 

subtemele, sarcinile de lucru și timpul necesar realizării fiecărei sarcini.  



3. Elaborarea lucrărilor portofoliului individual / de grup. Reprezintă o etapă de 

durată, fiind rezultatul activităţilor individuale şi de grup, de documentare 

ştiinţifică, de aplicare a metodologiei specifice cercetării ştiinţifice, redactării 

unor lucrări aplicative, de evaluare periodică a nivelului atins în realizarea 

portofoliului, a modului de respectare a termenelor şi atribuţiilor membrilor 

grupului, a modului de cooperare în scopul realizării unui produs. Pe parcurs, 

profesorul monitorizează activitatea studenţilor, acordând consultaţii.  

4. Evaluarea finală a portofoliului. Această etapă constă în: 

- prezentarea raportului activităţii studentului sau grupului; 

- o scurtă descriere a lucrărilor elaborate, cu accent pe contribuţiile aduse de 

grup asupra problemelor de studiu; 

- aprecieri generale asupra lucrărilor realizate, asupra modului de lucru şi 

interacţiune în cadrul grupei de studiu (realizate de către studenţi); 

- aprecieri ale profesorului asupra calităţii lucrărilor aplicative, eficienţei şi 

eficacităţii muncii în grup, îndeplinirii sarcinilor fiecărui membru conform 

atribuţiilor stabilite; 

- luarea unor decizii vizând aprofundarea, dezvoltarea unor problematici 

abordate, perfecţionarea muncii ştiinţifice în grup în scopul realizării unor 

portofolii tematice. 

După evaluarea portofoliului studentul / grupul identifică cu profesorul căile de 

îmbunătăţire a lucrului individual, progresele pe care fiecare student sau membru al 

grupului le-a realizat, elaborează obiectivele viitoare ale instruirii şi evaluării în baza 

realizărilor de până acum şi intereselor, competenţelor etc. 

În cadrul UST cursul de Educație incluzivă este implementat la toate specialitățile cu 

profil psihopedagogic ca disciplină obligatorie, orientat spre formarea cunoştinţelor şi 

competenţelor la studenţi, privind noţiunile fundamentale cu conţinut teoretic şi practic, cu 

referire la specificul persoanelor cu dizabilități, scopurile şi sarcinile educației incluzive. 

Competențele generale și finalitățile cursului de educație incluzivă include: 

- identificarea conceptelor de bază ale educației incluzive; 

- caracterizarea etapelor dezvoltării copiilor în diferite perioade de vîrstă, cât și a 

riscurilor, tendințelor anormale de dezvoltare; 

- identificarea elementelor specifice fiecărei categorii de copii cu CES din perspectiva 

intervenţiei psihopedagogice; 

- aplicarea diferitor modele de investigaţie  psihopedagogică a persoanelor cu CES; 

-  elaborarea prognosticului şi a reuşitei strategiilor psihopedagogice şi  educaţionale a 

copiilor cu CES; 

- identificarea modalităţilor de acţiune pentru optimizarea procesului de recuperare, 

adaptare şi integrare a copiilor cu CES în activităţi şcolare şi comunitare; 



-  realizarea cercetărilor ştiinţifice în problematica instruirii elevilor cu CES și 

publicarea lor; 

- conlucrarea eficientă în echipă privind diagnosticarea şi recuperarea persoanelor cu 

probleme de diferit tip; 

-  elaborea proiectelor ale activităţilor educative cu copiii cu CES pornind de la 

cunoaşterea trăsăturilor specifice și individuale ale fiecărui copil în parte; 

- cunoașterea nevoilor, riscurilor şi problemelor persoanelor cu dizabilităţi şi a 

familiilor lor, identificarea serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi. 

Studenții petrec stagiile de practică pedagogică în cadrul şcolilor incluzive, ceea ce 

contribuie semnificativ la formarea competențelor în domeniul vizat. La finele practicii 

pedagogice studentul sau grupul prezintă un portofoliu care include: 

 coperta; 

 cuprinsul cu titlul fiecărei componente (lucrări, materiale demonstrative, fişe) în 

concordanţă cu numărul corespunzător al paginii; 

 studii de caz; 

 eseuri; 

 plan educațional individualizat; 

 argumentaţia lucrărilor în susținerea practicilor incluzive; 

 mostre din activitatea studentului sau grupului care demonstrează implemenarea 

adecvată a strategiilor de înstruire pentru copiii cu CES; 

  reflecţii scrise asupra activităţii care au avut loc; 

 lucrările propriu-zise sau produsele activităţii studentului și al grupului; 

 autoevaluări individuale şi de grup; 

 proiecte de viitor în domeniul educației incluzive. 

Astfel, portofoliul constiuie o activitate complexă de evaluare şi de autoevaluare a 

rezultatelor intermediare şi sumative de activităţi cognitive și practice în domeniu educației 

incluzive, care contribuie esenţial la realizarea finalităţilor sistemului de educaţie şi 

procesului de învăţământ în conformitate cu obiectivele educaţiei incluzive. 
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SECVENȚE DIN EXPERIMENTUL DE CONSTATARE  

PRIVIND PROIECTAREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR  

ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT EXTRAȘCOLAR 
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Rezumat. În cadrul experimentului de constatare ne-am propus să investigăm opinia cadrelor didactice cu 

privire la problematica proiectării și organizării activităților în instituțiile de învățământ extrașcolar. Scopul 

experimentului pedagogic constă în evidențierea necesității și oportunității proiectării şi organizării 

activităţilor în instituția de învățământ extrașcolar, pentru implimentarea şi valorificarea Modelului 

pedagogic de conceptualizare, proiectare şi organizare a activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar. 

Abstract. During the experiment it was stated to know the teachers opinions according to the existing 

difficultis in planning the learning management in an extracurricular learning institution. The aim of the 

pedagogical experiment was to point out of the possible necessities and opportunities in organising and 

running extraccurricular learning activities for implementing and cheking: „The Pedagogical model of 

conceptualization, planning and organizing of the learning process in an extracurricular institution‖. 

 

În cadrul experimentului de constatare ne-am propus să investigăm opinia cadrelor 

didactice cu privire la problematica proiectării și organizării activităților în instituțiile de 

învățământ extrașcolar. 

Astfel, pentru realizarea experimentului de constatare am parcurs 3 etape: 

I. Determinarea premiselor și a contextului de realizare a experimentului 

pedagogic: 

- pornind de la actele legislative și normative ale Republicii Moldova, politicile 

educaționale și de la necesitatea elaborării și implementării modelului pedagogic de 

conceptualizare, proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ 

extrașcolar, se poate fundamenta baza teoretico-metodologică a elaborării proiectării 

de lungă durată/scurtă durată a activității cercului; 

- instituţiile extraşcolare sunt parte componentă a sistemului de învăţământ (Codul 

Educaţiei al Republicii Moldova); 

- reforma curriculară din domeniul educației la nivel național a creat premise și 

perspective pentru elaborarea fundamentelor psihopedagogice de conceptualizare, 

proiectare și organizare a activităților didactice și extradidactice; 

- necesitatea de a proiecta activitățile este cauzată de caracteristicile și specificul 

procesului educațional din instituțiile de tip extrașcolar, care este unul organizat, 

sistemic și este supus prevederilor următoarelor acte normative și legislative: 

 Codul Educației al Republicii Moldova; 

 Concepția învățământului extrașcolar; 

 Regulamentul-tip al instituției extrașcolare. 

 modelul pedagogic de conceptualizare, proiectare și organizare a activităților în  



instituția de învățământ extrașcolar trebuie să corespundă cerințelor psihopedagogice și 

specificului activităților realizate în mediul nonformal. 

II. Organizarea experimentului de constatare privind proiectarea și organizarea 

activităților în instituția de învățământ extrașcolar. 

 Scopul experimentului pedagogic constă în evidențierea necesității și oportunității 

proiectării şi organizării activităţilor în instituția de învățământ extrașcolar, pentru 

implimentarea şi valorificarea Modelului pedagogic de conceptualizare, proiectare şi 

organizare a activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar. Deasemenea, ne propunem 

elaborarea ulterioară a unui program de formare continuă care va avea drept scop inițierea 

cadrelor didactice din învățământul nonformal cu problematica și specificul proiectării și 

organizarii activităților didactice și extradidactice. 

Obiectivele experimentului de constatare sunt următoarele: 

1. Elaborarea și aplicarea chestionarului „Necesitatea şi oportunitatea proiectării şi 

organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar‖. 

2. Identificarea problemelor cu care se confruntă cadrele didactice cu privire la 

problematica şi specificul proiectării şi organizării activităţilor în învățământul 

extrașcolar. 

3. Realizarea investigației comparate a proiectarii și organizării activităților în instituția 

de tip nonformal. 

4. Evidențierea oportunităților oferite de utilizarea proiectării anuale a activității cercului 

pentru buna organizare și desfășurare a activităților. 

Metodele de cercetare utilizate în cadrul experimentului pedagogic de constatare: 

chestionarul, comparaţia, observaţia, analiza datelor din chestionar, reprezentarea grafică şi 

interpretarea calitativă a datelor. 

Cercetarea noastră a pornit de la următoarea ipoteză: dacă cadrele didactice din instituţiile 

de învățământ extrașcolar, vor elabora proiectarea de lungă durată/scurtă durată a activității 

cercului conform cerinţelor teoretico-metodologice ale ştiinţei pedagogice, atunci demersul 

educaţional organizat şi realizat în mediul nonformal va fi unul calitativ şi eficient. 

Metodologia cercetării. Experimentului pedagogic de constatare a fost realizat în perioada 

anilor 2017-2018 în baza următoarelor instituţii de învăţământ extraşcolar din municipiul 

Chişinău: 

- Centrul Educaţiei Estetice „Lăstărel‖ (sectorul Buiucani); 

- Centrul de Creaţie a Copiilor „Luceafărul‖ (sectorul Botanica); 

- Centrul de Creaţie Tehnică sectorul Buiucani; 

- Centrul de Creaţie Tehnică pentru Copii și Adolescenți „Politehnic‖ (sectorul Centru). 

Subiecţii antrenaţi în experimentul de constatare. Experimentul a fost organizat şi 

desfăşurat pe un eşantion experimental de 103 cadre didcatice / conducători de cerc de la 

diverse profiluri de activitate:    

 profilul artistic şi estetic (cercuri de pictură, sculptură, muzică, coregrafie etc.); 



 profilul ştiinţific (limbi stăine: engleza, franceza etc.); 

 profilul tehnic (aviomodelism, automodelism, radioelectronică, karting, prelucrarea 

artistică a lemnului etc.); 

 profilul ecologo-biologic (ecologie, ştiinţe ale naturii etc.). 

În continuare este important de subliniat că, subiecţii antrenaţi în experimentul 

pedagogic de constatare sunt absolvenţi nu numai a instituţiilor de învăţământ superior de 

profil pedagogic, dar şi a instituţiilor de alt profil, cum ar fi: Academia de Muzică, Teatru şi 

Arte Plastice, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport etc. 

III. Interpretarea datelor din chestionar. 

La această etapă, ne-am propus să analizăm partea introductivă „Date generale‖ din 

chestionarul „Necesitatea şi oportunitatea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia 

de învăţământ extraşcolar‖, aplicat în cadrul experimentului pedagogic. În continuare, 

pentru a avea o imagine mai clară despre cadrele didactice antrenate în experimentul de 

constatare în Tabelele (1.1, 1.2, 1.3) şi Graficele (1.1, 1.2, 1.3), vom prezenta distribuţia 

subiecţilor experimentali în baza următoarelor criterii: 

- vârsta (ani); 

- stagiul de activitate pedagogică (ani); 

- gradul didactic deţinut. 

Tabelul 1.1. Structura bazei experimentale după criteriul „vârsta” 

Baza 

experiment

ală 

Număr 

de 

subiecţ

i 

Vârsta (ani) 

18-25 ani 26-35 

ani 

36-45 ani 46-55 

ani 

56-65 ani peste 65 

ani 

Nr

. 

% Nr

. 

% Nr. % Nr

. 

% Nr

. 

% Nr. % 

CEE 

„Lăstărel‖ 
46 5 

10,8

7 
8 

17,

39 
7 

15,

22 
13 

28,

26 
7 

15,2

2 
6 

13,0

4 

CCC 

„Luceafăru

l‖ 

20 1 5,00 3 15 6 30 2 10 6 30 2 10 

CCT 

sectorul 

Buiucani 

17 0 0,00 2 
11,

76 
8 

47,

06 
3 

17,

65 
4 

23,5

3 
0 0,00 

CCT 

„Politehnic

‖ 

20 2 
10,0

0 
4 

20,

00 
4 

20,

00 
4 

20,

00 
6 

30,0

0 
0 0,00 

Total 
103 8 7,77 17 

16,

50 
25 

24,

27 
22 

21,

36 
23 

22,3

3 
8 7,77 



 

Graficul 1.1. Distribuţia subiecţilor experimentali după criteriul „vârsta” 

 

Astfel, efectuând o analiză comparată a cadrelor didactice, care a fost prezentată în Tabelul  

1.1 şi Graficul 1.1, putem constata că distribuţia pe vârste a subiecţilor chestionaţi este 

oarecum echilibrată pentru următoarele categorii de vârstă: 

 grupa 36-45 ani cu un procent de 24,27 % pentru 25 participanţi.  

 grupa 56-65 ani cu un procent de 22,33 % pentru 23 participanţi  

 grupa 46-55 ani cu un procent de 21,36 % pentru 22 participanţi. 

În categoria de vârstă 26-35 ani se încadrează 17 participanţi cu un procent de 16,50 %. Se 

observă un procent mai scăzut de 7,77 % (8participanţi) pentru categoriile de vârstă: 18-25 

de ani şi peste 65 de ani. Distribuţia subiecţilor experimentali pe diferite grupe de vârstă, ne-

a permis să conturăm o imagine mai clară cu privire la spectrul opiniilor respondenţilor la 

întrebările propuse în chestionar. 

Tabelul 1.2. Structura bazei experimentale după criteriul „stagiul de activitate 

pedagogică” 

Baza 

experimentală 

Număr  

de 

subiecţi 

Stagiul de activitate pedagogică (ani) 

între 2 şi 5 

ani 

între 5 şi 

10 ani 

între 10 şi 

15 ani 

între 15 şi 

20 ani 

peste 20 

ani 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

CEE 46 9 19,57 8 17,39 5 10,87 3 6,52 21 45,65 



„Lăstărel‖ 

CCC 

„Luceafărul‖ 
20 2 10,00 5 25,00 2 10,00 0 0,00 11 55,00 

CCT sectorul 

Buiucani 
17 3 17,65 4 23,53 3 17,65 0 0,00 7 41,18 

CCT 

„Politehnic‖ 
20 5 25,00 0 0,00 3 15,00 1 5,00 11 55,00 

Total 103 19 18,45 17 16,50 13 12,62 4 3,88 50 48,54 

 

 

Graficul 1.2. Distribuţia subiecţilor experimentali după criteriul „stagiul de activitate 

pedagogică” 

 

În ceea ce privește distribuția subiecţilor chestionaţi după criteriul „stagiul de 

activitate pedagogică‖, prezentată în Tabelul 1.2 şi Graficul 1.2, se observă cel mai mare 

procent de 48,54 % (50 participanţi), ceea ce indică că din numărul total de 103 respondenţi 

aproximativ jumătate se încdrează în categoria de personal didactic care deţin stagiu de 

activitate pedagogică peste 20 ani. Iar, cel mai scăzut procent de 3,88 % a fost distribuit 

pentru 4 participanţi, care au un stagiu de activitate pedagogică între 15 şi 20 ani. Cu un 

procent de 18,45 % se încadrează 19 participanţi care au acumulat o experienţă de activitate 

între 2 şi 5 ani, fiind urmaţi în scădere cu un procent de 16, 50 % pentru 17 participanţi cu 



stagiu între 5 şi 10 ani, respectiv cu un procent de 12,62 % pentru 13 participanţi cu stagiu 

între 10 şi 15 ani. Astfel, structurarea subiecţilor experimentali după stagiul de activitate 

pedagogică a scos în evidenţă ponderea relativ mare a cadrelor didactice cu o experienţă 

profesională peste 20 ani (48,54%) în raport cu celelalte grupe investigate. Acest fapt, va 

permite să evidenţiem un număr mai mare de opinii exprimate din perspectiva experienţei 

didactice acumulate.   

Tabelul 1.3. Structura bazei experimentale după criteriul „gradul didactic deţinut” 

Baza 

experimentală 

Număr  

de subiecţi 

Gradul didactic deţinut 

Fără grad 

didactic 

Grad didactic 

doi 

Grad didactic 

întâi 

Grad didactic 

superior 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

CEE 

„Lăstărel‖ 
46 23 50,00 14 30,43 9 19,57 0 0,00 

CCC 

„Luceafărul‖ 
20 7 35,00 12 60,00 1 5,00 0 0,00 

CCT sectorul 

Buiucani 
17 5 29,41 9 52,94 2 11,76 1 5,88 

CCT 

„Politehnic‖ 
20 9 45,00 8 40,00 2 10,00 1 5,00 

Total 103 44 42,72 43 41,75 14 13,59 2 1,94 

 

Graficul 1.3. Distribuţia subiecţilor experimentali după criteriul  

„gradul didactic deţinut” 



Din punct de vedere al distribuţiei după criteriul „gradul didactic deţinut‖ şi a 

reprezentării rezultatelor în Tabelul 1.3 şi Graficul 1.3, se constată că din totalul subiecţilor 

chestionaţi, 43 de cadre didactice cu un procent de 42,72 % nu deţin grad didactic. 

Deasemenea, se observă ponderea relativ mare pentru deţinătorii Gradului didactic doi cu un 

procent de 41,75 % (43 subiecţi) în raport cu deţinătorii Gradului didactic întâi şi superior, 

care sunt în scădere: 

 „Gradului didactic întâi” – cu un procent de 13,59 % pentru 14 participanţi; 

 „Gradului didactic superior” – cu un procent de 1,94 % pentru 2 participanţi.  

Deci, din numărul total de 103 subiecţi chestionaţi, constatăm că mai mult de 

jumătate 59 cadre didactice (57,28 %) deţin grade didactice, ceea ce indică un nivel ridicat 

al pregătirii psihopedagogice şi profesionale a lotului experimental. 

Descrierea experimentului pedagogic de constatare. La baza organizării şi realizării 

experimentului a fost utilizat chestionarul „Necesitatea şi oportunitatea proiectării şi 

organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar‖, care a fost elaborat din 10 

întrebări cu 2 variante de răspunsuri: 

a) Cu varianta de răspuns, unde se solicită încercuirea răspunsului pentru care optează 

cadrele didactice. 

b) Fără variantă de răspuns, care solicită opinia participanților la subiectul abordat. 

Prin acest chestionar, ne-am propus să cunoaştem opinia cadrelor didactice cu privire la 

oportunităţile oferite de acţiunea de proiectare şi organizare a activităţilor în instituţia de 

învăţământ extraşcolar. 

În ceea ce priveşte răspunsurile la întrebări, analiza comparată şi interpretarea 

rezultatelor din chestionar, ne-a permis să constatăm că majoritatea subiecţilor participanţi 

în experiment au completat cu responsabilitate chestionarul. 

Aşadar, întrebarea nr.1 „Ce înseamnă pentru dumneavoastră proiectarea 

pedagogică/didactică?” vizează explicaţia conceptului de proiectare pedagogică/didactică. 

Tabelul 1.4. Repartizarea subiecţilor experimentali în funcție de părerile acestora la 

întrebarea nr.1 

Baza 

experimenta

lă 

Număr  

de subiecţi 

 

Varianta de răspuns 

Răspunsuri 

formulate 

Încercări de 

răspuns 

Non-răspunsuri 

Nr. % Nr. % Nr. % 

CEE 

„Lăstărel‖ 
46 27 58,70 15 32,61 4 8,70 

CCC 

„Luceafărul

‖ 

20 11 55,00 9 45,00 0 0,00 

CCT 17 12 70,59 5 29,41 0 0,00 



sectorul 

Buiucani 

CCT 

„Politehnic‖ 
20 9 45,00 7 35,00 4 20,00 

Total 103 59 57,28 36 34,95 8 7,77 

 

 

Graficul 1.4. Distribuţia subiecţilor experimentali chestionaţi în funcţie de părerile 

acestora la întrebarea nr.1 

Analizând răspunsurile participanților și distribuția eșantionului prezentat în Tabelul 

1.4 și Graficul 1.4, constatăm un procent ridicat de 57,28 % în număr de 59 subiecţi care se 

încadrează în categoria „Răspunsuri formulate” şi un procent în scădere de 34,95 % în 

număr de 36 subiecţi care se încadrează în categoria „Încercări de răspuns”. Se observă cel 

mai scăzut nivel pentru categoria „Non-răspunsuri”, fiind identificate doar 8 răspunsuri cu 

un procent de 7,77 %. 

Din răspunsurile, prezentate de subiecții chestionați la întrebarea a întâia, am realizat 

o analiză de conţinut, identificând o serie de formulări comune (vezi Tabelul 1.5), prinre 

care evidenţiem: „o planificare a lecţiilor”, „un suport”, „planificarea 

acţiunilor/activităţilor”, „un demers complex şi sistematic de anticipare a desfăşurării 

activităţii instructiv-educative”, „activitatea de anticipare a ceea ce se doresc să realizez 

într-o perioadă de timp”, „o planificare anuală”,  etc. 

 



Tabelul 1.5. Opinia subiecţilor experimentali la întrebarea nr.1 

Baza 

experimentală 

Răspunsuri formulate 

CEE 

„Lăstărel‖ 

- o planificare a lecţiilor; un suport eficient în organizarea anului de   

învăţământ; acţiunea complexă de anticipare a rezultatelor unei activităţi cu 

finalitate formativă la diferite niveluri: termen,  lung, mediu, scurt; o posibilitate 

de a organiza profesional activitatea; o planificare anuală a orelor, temelor, 

materialelor necesare; un ajutor în proiectarea zilnică a activităţii; planificarea 

acţiunilor pentru anul de învăţământ; orientarea şi planificarea corectă a 

activităţilor şi evaluărilor şcolare; structurarea activităţii de predare/învăţare a 

unei limbi străine; suport de lucru; sistematizarea activităţilor într-un proiect 

anual; reprezintă o activitate permanentă, continuă, premergătoare demersului 

educativ; monitorizarea şi evaluarea activităţii didactice etc. 

CCC 

„Luceafărul‖ 

 

CCT sectorul 

Buiucani 

 

CCT 

„Politehnic‖ 

- planificarea activităţii cercului pe parcursul unui an de studii; un  

demers complex şi sistematic de anticipare a desfăşurării activităţii instructiv-

educative; programarea materiei de studii pe unităţi de timp, a sistemului de 

lecţii; un ajutor, suport pentru o activitate prodijioasă; organizarea procesului 

educaţional pentru un an de studii; proces de elaborare a acţiunilor propuse în 

cadrul activităţii de instruire, în vederea asigurării realizării acestora; strategia de 

instruire a elevilor pentru un an de studii; organizarea, elaborarea şi ghidarea 

procesului educaţional; organizarea strategiilor de predare; gestionarea corectă a 

temelor şi a timpului în activităţile cercului; determinarea obiectivelor şi a căilor 

de realizare a acestora; activitatea de anticipare a ceea ce se doresc să realizez 

într-o perioadă de timp; ajutor în organizarea procesului educaţional; planificarea 

procesului educativ cu posibilitatea de a selecta personal temele, metodele şi 

mijloacele de lucru; programarea activităţilor etc. 
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Rezumat. În toate timpurile este necesară educația prin valori chiar daca reprezentanța acestei nevoi este mai 

clară, mai fermă în intervalele crizelor sociale și morale. Astăzi, secolul XXI, suntem într-o perioadă când nu 

este suficient de a orienta acțiunea efectivă, organizată și controlată pentru formare, ci trebuie să integreze 

referiri la valori – componente asimilate unei călăuze a vieții într-un ritm accelerat de schimbări. Trecerea de 

la informațional la practic  prezintă necesitatea de a percepe sensul că înțelegerea logică face apel la 

explicația prin cauze și la argumente logice, valorizarea este un tip de înțelegere care privește așezarea 

lucrurilor într-o ordine a importanței din perspectiva semnificației lor pentru prezent și respectiv prospectiv. 

Este de ajuns să privim asupra acestui început de mileniu pentru a observa rolul din ce în ce mai mult îl 

deține informația, mass-media și, implicit, noua tehnologie a internetului. Dar, datorită afluxului de 

informație, a devenit mai dificilă estimarea valorii informației care ni se oferă și suntem confruntați cu 

trecerea de la viața reală la una abstractă și virtuală. Plecînd de la premisa că viitorul nu este un loc în care 

mergem ci este unul pe care îl creăm, trebuie să reconsiderăm rolul educației faţă de sfidările lansate de 

rapiditatea schimbărilor sociale şi educaţionale, în cât să promovăm valorile care să aducă doar beneficiu 

societății.     

Summary. In all times, value education is needed, even if the representation of this need is clearer, stronger 

in the intervals of social and moral crises. Today, in the 21st century, we are at a time when it is not enough 

to orient the effective action, organized and controlled for training, but must integrate references to values - 

components assimilated to a life guide in an accelerated rhythm of change. The shift from informational to 

practical shows the need to perceive the meaning that logical understanding calls for explanation by causes 

and logical arguments, valorisation is a type of understanding that regards the settlement of things in an order 

of importance from the perspective of their significance for the present and respectively prospective. It is 

enough to look at this beginning of the millennium to observe the role more and more it holds the 

information, the media and, implicitly, the new Internet technology. But, due to the influx of information, it 

has become more difficult to estimate the value of the information we are offered and we are faced with the 

transition from real life to abstract and virtual. Starting from the premise that the future is not a place to go, it 

is one that we create, we must reconsider the role of education in the defiance of the rapidity of social and 

educational changes, in promoting values that bring only the benefit of society. 

Cuvinte cheie: valoare, educație, perspectivă, educație prospectivă. 

        Tradițional, în condițiile în care schimbările se produceau lent, educația a reprezentat 

mecanismul de conservare și reproducere a trecutului. În secolul XXI, este din ce în ce mai 

evidentă necesitatea ca educația să anticipe viitorul, pregătind personalitatea pentru a se 

adapta la cerințele societății. 

        Ceea ce definește epoca noastră, susține Liviu Antonesei, [apud 10, p.147] este 

caracterul tot mai accelerat al schimbărilor, începând cu cele tehnologice și sfărșind cu cele 

economice, culturale și politice. În acest context, realizăm că educația se află în criză, mai 

ales din cauza caracterului său inserțial în raport cu evoluțiile din celelalte domenii ale 

comunitățiilor.  



       Trebuie conştientizat afirmația: „în timp de criză, oamenii se schimbă: unii devin mai 

responsabili şi se maturizează, iar alţii se tulbură şi se destabilizează. De aceea, educaţia în 

timp de criză trebuie să fie întărire spirituală a copiilor şi părinţilor pentru a nu pierde 

echilibrul şi speranţa. De fapt, educaţia modelează şi cultivă pe om nu numai profesional, ci 

şi spiritual. Din păcate, în concepţia lumii secularizate de astăzi, unii părinţi aşteaptă ca 

şcoala să ofere copiilor lor o educaţie, care să le permită să câştige cât mai mult, într-o 

perspectivă strict materialistă. Astfel, apare individul ‖emancipat„ care vrea să fie cineva 

prin ceea ce acumulează material, dar care nu acordă multă importanţă valorilor spirituale şi 

morale. În această perspectivă, omul educat numai ştiinţific poate ajunge să fie în acelaşi 

timp ‖savant şi sălbatic„. Însă o educaţie solidă poate învinge o criză economică.  

        Etimologic, cuvântul educaţie vine din latinescul ―duco-ere‖ care însemnă ―a scoate‖și 

din prepoziţia ―ed‖ (din), aşadar ―a scoate (pe cineva) dintr-o stare‖ [24]. Educaţia este 

aceea care îl scoate pe om din starea de natură cu care vine pe lume, pentru a-l ajuta să se 

ridice la starea de fiinţă culturală, creativă etc. Educaţia este o formă de ajutor pe care cei 

care dispun de o experienţă superioara o oferă semenilor lor care doresc să-şi însuşească 

această experienţă. 

        Educaţia este relaţia de acţiune mijlocită de valoare, fie că aceasta este educatorul ca 

ins creator sau este educatul consumator de valori cuprinse în intelectul său, în puterea sa de 

judecată, în trăirile, în emoţiile, sentimentele şi dorintele sale, în scopurile, opţiunile şi 

deciziile pe care şi le asumă pentru existenţa sa şi convieţuirea socială.  

Gabriel Albu susține, că educația presupune prețuire (reciprocă), apreciere pozitivă 

(reciprocă), susținerea trebuinței de autoactualizare [1, p.371]. 

         Educaţia a fost și este întotdeauna orientată valoric pozitiv, în măsura în care se referă 

la orice sprijin deliberat, conştient și sistematic acordat oamenilor în aceste direcţii. 

Indiferent de vârsta educatului, conținutul interesează prin dubla sa dimensiune, în primul 

rând, pentru valoarea de conținut în sine, iar, în al doilea rând, pentru valoarea lor 

metodologică sau strategică pe care o conține ( numeroase conținuturi prezinta relevanță 

limitată în timp, dar devine valoare instrumentală, fiind material prin care se exercită 

ansamblul funcțiilor și activităților psihice – memorie, atenție, limbaj, gândire etc.)      

         În acest context, rolurile sistemului educațional sunt diverse și importante în 

perspectivă. Termenul ‖perspectivă„ este explcat de dicționar ca ceea ce se întrevede ca 

posibil, realizabil în viitor; posibilitate de dezvoltare, de realizare în viitor a ceva sau a cuiva 

[23].  

          Nevoia omenirii este de a se dezvolta din punct de vedere intelectual și profesional. 

Nevoia de a studia la un nivel superior nu a existat dintotdeauna și la același nivel de 

intensitate, dorința de a se studia într-un mediu formal, instituțional, cu cadre didactice 

special pregătite, apare mult mai tărziu [20, p.96].  

Fiecare societate a încercat să-și dezvolte sistemul său de valori, să deschidă noi 

orizonturi ale cunoașterii, ale gândirii și ale acțiunii umane, dar fără o depășire a propriilor 



limite și a propriilor granițe impuse sau autoimpuse. În acest context, se impune luarea în 

considerare a tezei conform căreea, cunoașterea nu are granițe și doar o colaborare la nivel 

european sau chiar la nivel mondial poate conduce la satisfacerea necesităților de formare 

ale umanității, la dezvoltarea societății. 

Într-un context de învățământ orientat puternic pe pragmatism, pentru care cunoașterea 

înseamnă aplicare, utilizare, identificare și rezolvare de probleme, o cunoaștere teoretică 

disociată de capacitatea de a acționa și de a aplica, nu este de ajuns pentru a produce 

asimilarea de conoștințe. O astfel de filosofie, continuă autorul, este favorabilă dezvoltării 

unui învățământ aflat în contact strâns cu realitatea, a unui învățământ pus în serviciul 

promovării dezvoltării economic și social-culturale; a unui învățământ care urmează să 

joace un rol motor în transformarea socială. Un învățământ capabil să pregătească studenți 

de așa manieră încât să facă față problemelor practice cu care se vom confrunta mai târziu în 

viață, în activitatea lor profesională, probleme neprevăzute ale viitorului [18, p.6]. În 

continuare, autorul optează pentru, un sistem de instruire centrat pe mecanismele procesării 

informației în vederea construirii cunoașterii individuale axat pe strategii de gestionare a 

proceselor cognitive specifice transformării de informații, inclusiv de familiarizare a 

studenților cu strategii metagognitive (de cunoaștere a propriilor procese de prelucrare a 

informației și de autoreglare a acestora) capabile sa sporească sensibil performanțele 

învățării și să contribuie la dezvoltarea capacității de învățare [18, p.12].  

Ce a marcat sec. XXI a fost "Revolutia informationala", evoluția IT-ului care a 

schimbat din nou lumea. Secolul în care trăim este o explozie de informaţii care 

bombardează individul din orice direcţie, astfel că acesta se specializează în a recepta doar 

ce informaţii consideră a fi necesare. Contextul geopolitic actual începe să se schimbe din ce 

în ce mai mult şi are ca principală caracteristică instabilitatea. Iar informaţiile sunt cele care 

stau la baza acestor schimbări. Datorită afluxului de informație, a devenit mai dificilă 

estimarea valorii informației care ni se oferă și suntem confruntați cu trecerea de la viața 

reală la una abstractă și virtuală. 

 Accesului la informaţii dă naştere unei societăţi calitativ diferite care se confruntă cu 

probleme noi, precum supraîncărcarea informaţională şi necesitatea creării a noi forme de 

reglementare pentru a controla informaţiile ce se revarsă între persoane, companii sau ţări. 

În timp ce, prin tradiţie, economiile de piaţă au fost pregătite să rezolve problema sărăciei, 

informaţiile vor conduce, practic prin definiţie, la probleme legate de abundenţă şi la 

întrebări privind instrumentele care ar trebui inventate pentru a face faţă acestei abundenţe. 

Ar fi o eroare să abordăm societatea informaţională numai sub aspectul ei tehnologic şi să-l 

tratăm ca o simplă dezvoltare a tehnologiilor de informare şi comunicare. În această ordine 

de idei, o viziune holistică asupra societăţii informaţionale presupune evidenţierea unui şir 

întreg de aspecte. Unul din ele fiind prezentat de noi comportamente ale oamenilor şi 

grupurilor umane, modificându-le modul de a gândi, de a învăţa, de a lucra, de a coopera. 

Societatea informaţiei se dezvoltă pe baza unei noi culturi a informaţiei.  



Cadrele didactice sunt într-o situație dificilă, atât informația predată până acum, cât și 

cea apărută în ultimii ani este considerată foarte importantă de a fi transmisă, această situație 

bulversează în procesul de selecție. Pentru ca educația să fie sănătoasă, ar trebui să se 

găsească soluții pentru problematici precum: formarea inițială a cadrelor didactice, formarea 

continuă a cadrelor didactice, crearea unei rețele de pedagogi cu expertiză, care să ofere 

cadre pentru cercetarea și inovarea domenuilui științelor educației [apud 10, p.168]. Iar 

V.M.Cojocariu corelează pregătirea acestora cu ritmurile schimbărilor sociale 

supraaccelerate și cu posibilități umane de intervenție morală și profesională în ameliorarea 

crizei sociale și economice, dar mai ales educaționale [apud 10, p.169]. 

În opinia noastră, critica şi revizuirea permanentă a informaţiei este necesară pentru 

siguranţa că conţinutul curricular este adecvat destinaţiei. Există probabilitatea că acesta 

reprezintă valorile adulţilor, mai degrabă decât ale tinerilor, sau pe cele ale studenţilor dintr-

o generaţie trecută, decât pe cele ale studenţilor de azi. Din acestea, nu trebuie să deducem 

că valoarea motivaţională a unei materii pentru student (fie intrinsecă sau instrumentală) 

este acelaşi lucru cu faptul că studentul este conştient de valoarea ei, sau că este capabil să 

argumenteze valoarea acestui obiect de studiu. Toate acestea sunt elemente esenţiale ale 

educaţiei şi ale finalităţilor prevăzute de procesul educaţional.  

Totodată, societatea bazată pe cunoaştere reprezintă mai mult decât societatea 

informaţională, înglobând-o de fapt pe aceasta, fiind o etapă superioară a societăţii 

informaţionale. Cunoaşterea este concepută drept informaţie cu înţeles şi informaţie care 

acţionează. Prin urmare, societatea cunoaşterii nu este posibilă decât grefată pe societatea 

informaţională şi există într-o legătură indisolubilă cu ea. Avansul spre societatea 

informaţională bazată pe cunoaştere este considerat, pe plan mondial, ca o evoluţie necesară 

pentru asigurarea Dezvoltării Durabile [17, p. 31-43] în contextul „noii economii‖, fundată 

în principal, pe produse şi activităţi intelectual-intensive precum şi pentru realizarea unei 

civilizaţii socioumane avansate.   În lucrarea Pedagogie, G.Văideanu punctează: Într-o 

societate normală și dezvoltată, cultura și învățământul ca sistem de valori se situează, din 

punct de vedere moral și financiar, în centrul vieții sociale [apud 20, p.103].  

         Autorii M. Moraru, P. Popescu-Neveanu, V. Pavelcu, definesc noţiunea de valoare ca 

o însuşire, un criteriu, o reprezentare, un produs, în fond ca obiectivare a esenţei umane [14; 

15; 16]. 

       Valorile nu sunt direct observabile, ele conţin elemente cognitive, afective şi conative, 

nu operează independent de individ şi de câmpul social, se referă la standardele 

dezirabilului, sunt organizate ierarhic în sistemul personalităţii şi relevante pentru 

comportamentul real. 

         Există cel puţin trei sensuri diferite ale noţiunii de valoare. Un sens este raportat la: 

motivaţie - valoarea este apropiată de valenţă şi face trimitere la tot ce caută sau evită un 

anumit individ; alt sens este raportat la procesele sociale şi organizaţionale unde valoarea 



este echivalentă cu utilitatea socială; al treilea sens, ideologie în care valoarea este apropiată 

de un scop şi conduce la accentuarea semnificaţiei praxisului sau practicilor sociale [9]. 

          Sistemul educaţional care se întemeiază organic pe valori, este eficient și nu devine 

formă fără fond. Valorile înseamnă cheia de boltă a rostului pe lume al sistemelor 

educaţionale din diferite țări, care nu-şi diminuează rolul său în societate şi de care nici 

comunităţile cărora aparţin nu îndrăznesc să le minimizeze rolul. Aceste sisteme 

educaţionale – precum cel finlandez, de exemplu – cultivă şi transmit peste generaţii valori 

autentice. Nu dezvoltă frică, minciună, meschinărie, ipocrizie. Nu mor încet, surpate în sine, 

încremenite în proiect, depăşite de viaţa reală sau pregătind generații pentru prezent, uneori 

pentru trecut, sau axate doar pe asimilare de cunoștințe teoretice, pe reproducere.  

        Sistemul orientărilor valorice determină partea consistentă a direcţionării personalităţii 

şi alcătuieşte baza relaţiilor ei cu: lumea înconjurătoare, alţi oameni, sinele, baza concepţiei 

despre lume şi miezul motivaţiei vieţii active, baza concepţiei despre viaţă şi a „filosofiei 

vieţii‖ [21]. 

        Menirea valorilor umane rezidă în asigurarea unui ansamblu de standarde pentru a 

direcţiona eforturile noastre în satisfacerea necesităţilor şi pe căt este posibil de a ne 

amplifica autoestimarea, adică a ne face autoimaginea percepută de noi şi de alţii 

corespunzătoare definiţiilor, social şi instituţional originale, ale moralităţii şi competenţei. 

Valoarea este definită ca fiind o convingere de durată similară cu un anumit mod de 

comportament sau scop al existenţei. Asemănător cu oricare alt tip de convingere, valoarea 

are trei componente: cognitivă, afectivă şi comportamentală [22]. 

       Valorile unei națiuni sau comunități se regăsesc în curriculum care, prin obiectivele 

axate, își propune să educe astăzi pentru viitor. Școala trebuie să pregătească cetățeni care să 

cunoască și să respecte cultura în care s-au născut, să cunoască valorile naționale etc. În 

acest context Sorin Cristea susține că dimensiunea axiomatică promovată de paradigma 

curriculumului vizează: 

            a) definirea educației ca activitate psihosocială; 

            b) interdependența permanentă dintre dimensiunea obiectivă (funcție și structură de 

bază) – subiectivă a educației (finalitățile de sistem / ideal, scopuri generale, strategice și de 

proces / obiective: generale, specifice, concrete); 

            c) valorificarea tuturor conținuturilor generale ale educației (morale, intelectuale, 

tehnologice, estetice, psihofizice) și a formelor educației (formal, nonformală, informal); 

           d) raportarea permanentă la un context deschis ( sistem social, sistem de educație, 

sistem de învățământ, proces de învățământ, activități concrete, situații concrete [7. p.185 ]. 

În consecință, învățarea este subordonată, conceptual și metodologic, dar și normativ și 

practic, activității de educație, care are o sferă axiomatică și axiologică mai extinsă. 

         Dacă Sorin Cristea a evidențiat dimensiunea axiomatică a curriculumului, atunci 

Constantin Cucos se axează pe educație în general, unde susține că educația presupune 

afirmarea valorilor și nu a non valorilor… din perspectiva reglementărilor etice, sistemul 



nostru de învățământ este un primitivism fără margini [apud jurnalul.ro (24 iun.2014) 7, 

p.192]. C.Cucoș susține că, aplicarea cu tact și metodă a conceptelor, ideilor și normelor 

pedagogice în practica educațională generează personalitatea culturală [8, p.192].  Pentru a 

fi mai clar, C.Cucoș prezinta problema în volumul Educația axiologică. Problematica și 

forme de realizare. În privința axiologiei, autorul realizează o distincție între axiologia 

pedagogică (teorie a valorilor raportată la fenomenul educațional) și educația axiologică 

(orientare practică spre asimilare de valori). Prin educație se previne accesul nonvalorilor în 

sistemul de valori constante și fundamentale, care vor deveni convingeri nu doar 

reproduceri, ducând la o autonomie și competență axiologică [8, p.194]. 

         C.Cucoș propune experiențe, reflecții și soluții pentru dilemele omului responsabil, 

făcând recurs la amintiri, la gesture, la fapte, la dialoguri, la întâmplări personale sau ale 

unor personaje cunoscute. Semnificația acestora are adânci reverberații educaționale, mai cu 

seama asupra celor care sunt investiți cu competență de a asigura un context de învățare 

stimulativ. Educația întărește și sporește conduita noastră în orizontul valorilor [ op.cit. 

p.194]. 

         Valoarea caracterizează o persoană sau este o caracteristică pentru un grup şi 

influenţează selecţia modurilor, mijloacelor şi scopurilor disponibile ale acţiunii; orientarea 

spre valoare influenţează comportamentul cu privire la natură, la locul omului în ea, la 

relaţiile omului cu ceilalţi şi cum pot fi acestea legate de mediu şi de relaţiile interumane. 

        În lucrarea Educația, profesorul și vremurile (2009) Gabriel Albu prezintă o societate 

hipermodernă, caracterizată de ritmul alert, cu efectele asupra erodării calității relațiilor 

umane. Acestea, sustine autorul, au consecințe esențiale asupra sensului educației, menite să 

răspundă la provocări noi, cum ar fi imperialismului libidoului, a pierderii politeții, a 

recuperării fidelității, etc. În lumea hipermodernă, educația devine ―susținătoarea valorilor 

(pozitive) ale umanității, care au conservat – dintotdeauna – societatea, au onorat și vor 

onora ființa umană supremă, fiind vorba de valori precum: cinstea onestitatea, toleranța, 

libertatea, dreptatea, durabilitatea, generozitatea, respectful, spiritual științific, creația etc‖[ 

apud 10, p.119] . 

         Mai tirziu, în anul 2013 Gabriel Albu sintetizează un alt volum despre Relațiile 

interpersonale. Aspecte instituționale, psihologice și formativ – educative, volum axat pe 

relațiile interpersonale ca valoare. 

         În contextul viziunii asupra formării tinerelor generații, Gabriel Albu propune axarea 

pe copil, educație, cultură, modestie, învățătură, empatie, școală prietenoasă, libertate, 

responsabilitate, curaj, gândire constructivă, creativitate, respect, valori (morale, estetice, 

cognitive, religioase, juridice, economice), impact online, autocunoaștere, autocontrol, 

autoevaluare, compasiune, iubire [apud 10, p.126]. Iar Mușata Bocoș considera ca, dacă am 

fi conștienți că prin iubirea și respectul față de actul educațional am putea câștiga la nivel 

național, instituțional și personal foarte mult, atunci am putea observa că ar trebui să vorbim 

nu de orgolui, ci de încredere în domeniu și nu de modestie, ci despre smerenie pedagogică. 



Dacă ar exista toate acestea, atunci am putea considera că există viziuni mari, strategii pe 

termen lung, voci autentice ale domeniului, construcții temeinice [apud 10, p.168].  

         Problematica secolului XXI prezentată parțial mai sus, reflectă necesitatea axării pe 

valoarea modestiei, atât în orizontul cunoașterii, cât și în cel al comportamentului, al 

relațiilor cu colegii. 

        Unul din rolurile de bază a educației este transmiterea valorilor și tradițiilor de la o 

generație la alta. Este, în fapt, programarea culturală a viitoarelor generații. În acest sens, 

V.Capcelea susține că schimbările cardinale care s-au produs în societatea noastră, în ultimii 

douăzeci și doi de ani, au modificat substanțial programele de studii, s-a scimbat raportul 

dintre disciplinele de specialitate și cele de cultură generală, în detrimentul celor din urmă. 

Exempu prin Etică se permite de a însuși valori ca: umanismul, filantropia, respect față de 

părinți, cumsecădenia, ospitalitatea, recunoștința, pacea, etc. care ar ajuta la dezvoltarea unei 

comunicări eficiente între generații, la monitorizarea comportamentului propriu, capacitatea 

de a depăși greutățile, vocație de a face binele din bunăvoință [ 5, p.83].  

Sistemul de valori al unei persoane, după D.Antoci, poate servi la determinarea a ceea ce 

aceasta face sau la gradul de reușită al acesteia [2, p.23]. Respectiv, individul interiorizează 

norme specific mai multor grupuri, la care raportează cognitiv, evaluativ și afectiv, 

dezvoltând propriile valori individuale. O parte din acestea pot deveni valori comune pentru 

o parte din membrii unuia sau mai multor din grupurile de apartenență, transformându-se 

ulterior, din nou, către indivizi și manifestându-se prin indivizi și comportamente. Valorile 

devin astfel valori sociale [2, p.37]. 

        Un alt rol educația îl are de a antrena gândirea și dobândirea cunoștințelor și 

abilităților necesare pentru a fi cetățean al timpului său. 

         Rolul de supraveghere zilnică a copiiilor din sistemul preșcolar, primar, gimnazial și 

chiar liceal atunci când părinții sunt la muncă, pentru familiile în care ambii părinți au 

serviciu, este extrem de important să știe că copiii lor sunt supravegheați într-un sistem 

instituționalizat. 

         Rolul de îmblânzire socială se referă la copiii și adolescenții care trebuie să învețe să 

trăiască în comunități, să învețe și să respecte reguli, ierarhii și autorități. Sistemul de 

educație trebuie să transmită și aceste valori (conviețuirea, disciplina, respectarea regulilor, 

identitatea de grup etc). 

       Un alt rol important este pregătirea pentru piața muncii. Acesta este în primul rând 

rolul educației universitare, dar și, parțial, al învățământului liceal și profesional. 

        Educația națională se află într-o criză prelungită pentru că nu există o strategie pe 

termen lung a acesteia. Dezvoltând tipul de învățare (interactiv-creativ), cadrele didactice 

stimulează studenții să devină capabili să elaboreze proiecte personalizate de învățare, a-și 

asuma responsabilitatea desfășurării învățării, conștientizând, aplicănd, (auto)evaluând, 

gestionând și dobândind progresiv autonomie în propria formare [4]. Numai astfel educația 



va reuși să satisfacă nu numai cerințe de integrare socială ci și nevoile de progres ale 

societății.   

        În contextul dat, educatia secolului XXI este anticipativă, orientată spre viitor, această 

caracteristică este determinată de faptul că generația aflată în perioada de formare, va ajunge 

la vârsta maturității, de aceea formarea (în prezent) trebuie să se realizeze din perspectiva 

exigențelor viitoare.  

          În fond, după G.Berger, prin educaţie se urmăresc două mari scopuri: „Primul e, să 

dăm copilului cunoştinţe generale, de care va avea nevoie să se servească: aceasta este 

instrucţia. Celălalt e, să pregătim în copilul de azi pe omul de mâine şi aceasta este 

educaţia‖ [3, p.65].  

         În viziunea unor savanţi, evenimentul pedagogic al secolului, remarcă N.Silistraru, ar 

fi pedagogia prospectivă, pentru că actualul şi viitorul sistem de educaţie are următoarele 

caracteristici:  

- educaţia devine un proces care va însoţi omul pe tot parcursul existenţei sale 

active;  

- educaţia îşi va lasă amprenta asupra majorităţii funcţiilor vitale;  

- educaţia va deveni accesibilă unui număr din ce în ce mai mare de oameni care 

vor putea studia acasă prin mijloacele mass-media, la lucru prin „centrele 

multimedia‖, prin învăţământul la distanţă cu ajutorul computerelor cu funcţii 

didactice [ apud 12, p.100; 16].  

În condițiile societății contemporane, caracterizată prin accelerarea ritmurilor de 

evoluție a vietii socio-profesionale caracterul prospectiv al educației se accentuează.  

         În sens larg, Educația prospectivă prevede o nouă organizare valorică a aşteptărilor 

personalităţii, prin ierarhizarea valorică şi semnificativă a competenţelor care vor contribui 

la atingerea idealului educaţional [11, p.44 ]. 

         În sens restrâns, Educația prospectivă prezintă un proces organizat şi proiectat de 

dezvoltare a personalităţii pentru viitor din punct de vedere biologic, psihic şi social, de 

formare a conştiinţei şi comportamentului proactiv de integrare activă în viaţa socială în 

continuă schimbare. 

         Raporturile dintre educație și viitor generează mai multe categorii de schimbări, care 

privesc; 

a) rolurile pe care educația trebuie să le îndeplinească în viața socială - „viitorul educației'. 

b) dimensiunile, caracteristicile și modurile de realizare „educația în viitor„ 

c) realizarea ei astfel încât să răspundă unor cerințe viitoare „educația pentru viitor„. 

         Viitorul educației are în vedere schimbările posibile ale educației în etapele viitoare 

ale dezvoltării societății mai ales în ceea ce privește funcțiile pe care le îndeplinește precum 

și raporturile cu celelalte subsisteme sociale și cu societatea în ansamblul ei. Studiile de 

prospectare a viitorului estimează că educația va îndeplini un rol din ce în ce mai important 



în dezvoltarea societății, manifestîndu-se ca factor de progres prin formarea resurselor 

umane necesare tuturor activităților sociale.  

Evitarea situaţiei de stagnare, susține M-V Cojocariu, este determinată de ridicarea educaţiei 

la „realizarea unei personalităţi umane aptă de „a prevedea pentru a preveni‖, capabilă de a 

declanşa schimbarea pozitivă atât la nivelul propriului eu, cât şi în afara sa‖ [6, p.27]. 

Schimbarea poate fi concepută ca o reconstrucţie permanentă a existenţei şi experienţei 

viitoare, ceea ce îl face apt pe omul mileniului III să corespundă la un nivel superior 

expectanţelor sociale de înnoire şi îmbogăţire culturală.  

      Educația viitorului privește schimbările probabile ce se vor produce în domeniul 

principalelor componente ale educației: finalități, structuri, organizare, curriculum etc. 

        La început de mileniu în fața educației se pun probleme noi precum: 

- evoluții foarte rapide în toate domeniile: economic, politic, social, cultural; 

- schimbari politice și economice ca efecte ale valorilor democrației; 

- progrese ale științei și tehnicii care vor deschide perspective și exigențe noi față de 

pregătirea oamenilor; 

- efectele negative ale dezvoltării științei și tehnicii în planul deteriorării mediului care vor 

solicita măsuri corespunzatoare; 

- diferențe economice și culturale din ce în ce mai accentuate între state și regiuni ale lumii 

care vor putea fi rezolvate prin intervenții specifice ale domeniului educațional. 

         Educația pentru viitor privește educația prezentă, realizată din perspectiva unor cerințe 

viitoare, astfel încăt indivizii să se adapteze căt mai ușor și mai rapid la cerințele societății. 

Educația pentru viitor se construiește cu mijloacele prezentului. Valorile perene ale 

trecutului servesc  pentru construirea viitorului. Valorile servesc drept criteriu selectiv al 

acţiunilor. Pe de o parte, valorile suscită judecăţi, preferinţe şi alegeri, pe de altă parte, 

valorile constituie principii pentru decizii de comportament. 

         Educaţia, în această tratare, susţine N.Silistraru, este inseparabilă de evoluţia socială, 

fiind una din puterile ce condiţionează această evoluţie. De aceea, scopurile, conţinutul şi 

metodele educaţiei trebuie să fie dinamice, să corespundă necesităţilor schimbătoare ale 

societăţii. Această 

tratare a educaţiei ca interacţiune este mai modernă decât educaţia influentă [19, p.20-21].  

         Valorile cuprind conținutul educațional, fiecare mesaj didactic reprezintă o valoare 

legată de trecut, prezent sau viitor. Formularea obiectivelor pe de o parte anticipă finalități, 

iar acesta sunt exprimate în competențe. Competența prin structura sa pe lângă cunoștințe și 

aptitudini este evidențiată prin atitudini. Atitudinea, în sine, reprezintă o valoare.  

          Educația lipsită de material și orientarea sa valorică își pierde nu doar o parte 

consistentă și semnificativă din substanța conținuturilor deținute, dar își părăsește însuși 

sensul propriu, abandonează rostul învățării umane în contextul unui univers uman, care își 

dobândește identitatea prin dimensiunea morală. Necesitatea transmiterii valorilor prin 

educație, răspunde imperativului mai cuprinzător al învățării, tendința conform căruia 



individul se străduiește să fie în armonie cu legile și are în vedere că activitatea lui, să 

contrinuie atât la binele propriu cât și a altora. 

         Educația secolului XXI, conform problemelor existente, are funcția de a atenua 

efectele negative ale hipertehnologizării (autismul social, artificializarea vieții), 

hiperindividualismul (egocentrismul, conflictul), hiperconsumismul (zeificarea banilor, 

obezitatea), hiperconcurența (invidia, confruntarea), globalizarea (infantilismul, ștergerea 

identității culturale) și, totodată de valorificare a aspectelor pozitive, precum comunicarea 

interculturală, negocierea consensului, toleranța, accesul la alte valori ale umanității. 

Deducem că, trecutul învaţă rezistenţa la schimbare, prezentul şi viitorul cere înnoire 

permanentă [8, p.72], astfel conținutul educațional este foarte important în acest secol al 

schimbărilor. 

         În concluzie, plecînd de la premisa că viitorul nu este un loc în care mergem ci este 

unul pe care îl creăm, trebuie să reconsiderăm rolul pedagogilor din secolul XXI faţă de 

sfidările lansate de rapiditatea schimbărilor sociale şi educaţionale, în cât să promovăm 

valorile care să aducă doar beneficiu societății.     

        În perspectivă, nu putem evita cercetarea, analiza acestor structuri, mecanismele 

cognitive, sociale, axiologice și impactul lor asupra influențării profilului personalității și 

specificul comportamentului celor care consumă cea mai mare parte a timpului/a vieții lor 

oferta lumii digitale [10, p.121 ]. 

          Educația este o externalitate pozitivă, deoarece aduce beneficii nu doar părților direct 

implicate, precum furnizorilor de educație sau persoanelor educate, beneficiile educației se 

resimt și la nivelul altor părți, precum comunitățile în care trăiesc persoanele educate, se 

resimt prospectiv prin ‖direcţiile de dezvoltare a educaţiei sunt determinate de mutaţiile 

culturale şi progresele ştiinţifice, de schimbările economice, de problematica gestiunii 

resurselor naturale şi a valorificării mediului ecologic (problematica lumii contemporane), 

de schimbările social-politice, prin care sunt evidenţiate atât tendinţele viitoarei societăţi, cât 

şi punerea în lumină a faptelor purtătoare de viitor„ [13, p.83]. 
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COMUNICAREA PSIHOTERAPEUTICĂ 

Grigore Ţapu, dr., conf.univ.  

Facultatea Pedagogie, UST 

Abstract. This article analyze communication process realized in the therapeutic process from the 

perspective of use of word, but also of the linguistic pointers used preferentially in various psychotherapeutic 

models. 

 

Cuvântul are putere magică, el poate vindeca atunci când este spus unde, cum și de 

cine trebuie. Recunoscându-se astfel valoarea terapeutică el acționează ca o forță 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie


generatoare de schimbări. Puterea magică a cuvintelor depinde, în contextul procesului 

terapeutic de o multitudine de factori. Este necesar din start să fie luat în calcul faptul că în 

comunicarea terapeutică se utilizează, preponderent, limbajul natural. Dacă limbajul 

științific, este un limbaj obiectiv impersonal, atemporal, aspațial și amodal, apoi cel natural 

este unul mult mai direct și expresiv, mai plastic și mai concret. Tot odată el este mai 

confuz, mai particular și mai intuitiv. Practica comunicării prin intermediul limbajului 

natural este cea care impune măsuri suplimentare de redundanță, menită să limiteze 

perturbațiile legate de percepția și interpretarea mesajelor. Anume limbajului natural, 

utilizat în procesul psihoterapeutic i se „ datorează‖ numărul enorm de tehnici de 

comunicare eficientă descrise în literatura de specialitate. 

În 1985 J.K. Zeig, redactorul principal al Fondului Milton Ericson a organizat în orașul 

Phenix (SUA) o conferință cu tema „ Evoluția psihoterapiei‖. A fost una din primele 

conferințe de mare avenrgură, la care au participat 26 din cei mai cunoscuți psihoterapeuți. 

Vom menționa doar câteva nume ale participanților la conferință: A. Beck, A. Ellis, A. 

Lazarus, Z. Moreno, K. Witaker, P. Watzlawik, K. Madanes, I. Polster, V. Satir, R. May. 

La această conferință au fost reprezentate următoarele școli psihoterapeutice: 

biheviorală, cognitivă, ericsoniană, familială, gestaltistă, umanistă, rațional – emotivă, 

psihanalitică, rogersiană, analiza tranzacțională etc. 

Cuvântările participanților la conferință au confirmat sarcasmul lui M. Twen: „ Dacă 

ai la îndemână doar un singur instrument – ciocanul - celelalte obiecte ți se vor părea a fi 

cuie‖, cu alte cuvinte, fiecare reprezentant al unei anume școli psihoterapeutice a venit cu  „ 

ciocanul său‖. La întrebarea, de loc retorică – „ Psihoterapia – ce este aceasta?‖, întrebare 

care a servit și ca titlu pentru materialele publicate în baza conferinței, nu s-a ajuns la un 

numitor comun. Mai exact, nu s-a oferit vre-un răspuns concret și fără echivocuri la 

încercarea  de a defini termenul  de psihoterapie. Vom menționa doar faptul, că printre 

participanți, recunoscuți ca psihoterapeuți, o bună parte  (mai bine de jumătate) erau 

psihologi, și nu medici. Ce demonstrează această constatare? Că  psihoterapia nu reprezintă 

un monopol al medicilor. Dar și faptul  că  delimitarea  strictă  și reală a  domeniilor  

psihoterapiei  și  consilierii psihologice reprezintă  o tentație  sortită  eșecului, tentație 

perpetuată  la nesfârșit de către medicii,  instruiți  să  utilizeze bisturiul și pastila și ajunși să  

lucreze cu cuvântul. I. Dafinoiu, referindu-se la problema respectivă scrie că „ în fața 

persoanei care solicită ajutor, tehnicile și modelele de intervenție utilizate se înscriu pe un 

continuu, în care, practic este greu să diferențieze între psihoterapie și consiliere ‖ ori tocmai 

de aceea, în multe din sursele actuale dedicate acestor domenii, poate fi desprinsă formula 

integrală ‖consiliere-psihoterapie‖ de care ne-am condus în eseul de față.  

 Psihoterapia reprezintă o ocupație relativ idiosincrasică, demonstrând o mulțime de-a 

măști  [7,2006].Altfel spus, ea are, un caracter individual, condiționat de personalitatea celui 

care o aplică și o realizează în practica de zi cu zi. 



Fiecare psihoterapeut dispune de propriile unități de analiză, acestea fiind condiționate 

de pozițiile sale idiosincrasice. Ce poate considera în calitate de quark, sau unitate 

elementară a psihoterapiei un specialist? În funcție de pregătirea specialistului, de suportul 

teoretico- conceptual cu care acesta se asociază, aceste unități pot fi emoțiile, 

comportamentul, gândurile, relațiile, trecutul, prezentul sau viitorul. J. K. Zeig, analizând 

comunicarea psihoterapeutică a evidențiat un șir de elemente componente  ale comunicării , 

printre care: componenta senzorială, poziționarea, simbolismul, relațională, colectivă, 

contextuală, biologică, idiosincrasică. Toate aceste elemente, însă sunt explorate, în travaliul 

psihoterapeutic pe fundalul și prin intermediul comunicării care se realiyează, preponderent 

prin intermediul unor sau  altor  cuvinte[6,1985]. 

Psiho-terapiile, orientate spre aplicarea supozițiilor elaborate în baza modelului NLP 

utilizează ideea  de lucru cu „pointerii‖, adică cu cuvintele – indicatoare, fiind vorba, mai 

des, despre substantive, adjective și verbe. 

În eseul  de față, ne-am orientat spre analiza acelor cuvinte preferențiale care sunt 

utilizate de către diverși psihoterapeuți în procesul de comunicare cu persoanele consultate. 

„ Mai întâi a fost cuvântul…‖ ne sugerează evanghelistul Ioan. Iar printre primele 

cuvinte au fost cele care desemnează lucrurile (Les nomes du shoses); concomitent cu ele au 

apărut și cuvintele care desemnează diversele acțiuni cu respectivele  obiecte. Altfel spus, 

substantivele și verbele. Ne-am propus, în eseul  de față, să utilizăm termenul de „ pointeri‖ 

care, pe lângă semnificația de rasă de câine, o mai are și pe cea de indicator de programare. 

Substantivele, adjectivele, verbele sunt cei mai cunoscuți și răspândiți indicatori lingvistici. 

Iar un psihoterapeut independent de apartenența sa la o școală sau alta , utilizează mai 

frecvent, fără să conștientizeze un anume tip de pointeri: substantive, adjective sau verbe. 

De  obicei, menținerea  sau   întreținerea  unui   dialog terapeutic nu se  rezumă la un 

volum  strict, necesar de  quark-uri pentru  observarea problemei  persoanei consultate. 

Obiectivul principal al acestui ‖lucru‖ constă în clarificarea acestor indicatori în 

contextul comunicării terapeutice. Altfel spus, specialistul încearcă să stabilească de fiecare 

dată, ce înțelege persoana, asistată, prin cuvintele pe care le rostește în dialogul întreținut cu 

psihoterapeutul. Această întreținere mai adaugă un surplus de cuvinte la cele, care se produc 

în dialogul firesc dintre terapeut și client, a acelui  surplus, care  este cunoscut ca redundanța  

lingvistică. 

Redundanța înțeleasă ca un surplus de cuvinte, adăugate la un volum restrâns, la un 

minimum suficient și necesar pentru a informa sau explica anumite lucruri în dialogul 

terapeutic are menirea să dilueze consistența mesajului. O asemenea comunicare exhaustivă 

și uneori monocordă riscă să inducă o stare de somnolență la participanții actului terapeutic, 

să inhibe atenția și să reducă considerabil din eficiența comunicării terapeutice. 

De la  sine înțeles, redundanța  nu poate  fi evitată atunci, când specialistul  este  nevoit 

să  ofere  persoanei consultate  explicații  despre  natura  unor  fenomene  psihologice. Acest  



lucru , însă, necesită  o  anumită  cultură psihologică  elementară ,  de care  nu dispun 

tuturor categoriilor sociale din spațiul  ex-sovietic. 

Redundanța creează impresia adoptării și realizării din partea terapeutului a unui stil 

mobil, deschis de comunicare. Iar participanții la proces, identificându-se cu acest stil 

urmează să trăiască pe parcursul ședinței un confort emoțional empatic. În ce măsură o 

asemenea comunicare redundantă poate contribui la depășirea reală a unor probleme este 

dificil de stabilit. Tot odată, consumul extins de cuvinte conduce, inevitabil, la extinderea 

numărului de ședințe, necesare pentru realizarea obiectivelor terapeutice ce țin de abordarea 

unui sau altui caz concret. 

De regulă, dialogul terapeutic se desfășoară în funcție de preferințele teoretice dar și 

tehnologice ale specialistului. Actualmente, o parte din specialiști demonstrează fidelitatea 

unuia din modelele teoretico-aplicative cunoscute ( psihanalitic, umanist, gestaltist etc.). O 

altă parte – diverse tipuri de eclectism, în care se regăsesc elemente teoretico-aplicative 

preluate din diverse modele psihoterapeutice. Oricum, pentru toate formele de implicații 

terapeutice în calitate de unealtă principală rămâne cuvântul. Acesta de la urmă variază de la 

un model la altul: și în aspect de „ pointer‖ și în cel de consum/ redundanță. 

Or, tocmai pointerii nominalizați  lucrează, fie pentru o  redundanță excesivă în 

procesul de comunicare psihoterapeutică ( substantivele și adjectivele), fie pentru o entropie 

relativă (verbele). 

În comunicarea umană obiectele pol fi desemnate, în sensul cel mai larg al cuvântului, în 

două moduri complet diferite. Ele pot fi reprezentate prin ceva asemănător, de exemplu un 

desen sau pot fi desemnate printr-un ,,nume‖ scris  sau pronunțat , adică  printr-un  cuvânt. 

Aceste două tipuri de comunicare, o asemănare suficientă ca explicaţie şi un cuvânt, sunt 

echivalente ale conceptelor de comunicare analogică şi comunicare digitală. De fiecare dată 

când ne servim de cuvinte pentru a numi un lucru, revendicăm o relaţie cu caracter mai mult 

sau mai  puțin arbitrar. Cuvintele sunt semne arbitrare folosite conform sintaxei logice ale  

unei  limbi.  Un  cuvânt , care desemnează un lucru nu este  decât  o convenţie semantică a 

unei limbi date. În afara acestei convenţii, nu există nici o corelaţie între un cuvânt şi  un 

lucrul pe care el îl semnifică. După cum observă Batcson şi Jackson: nu există nimic "cinci 

form" în numărul cinci, nu există nimic "masiform" în cuvântul masă". 

În schimb, in comunicarea analogică, există ceva specific, asemănător, în ceea ce este 

folosit pentru a exprima un lucru. Comunicarea analogică are raporturi mai directe cu ceea 

ce exprimă. Exemplul următor poate face mai clară diferenţa dintre aceste două moduri de 

comunicare: degeaba am asculta o limbă străină, nu am putea-o înţelege, putem însă extrage 

destul de uşor o informaţie elementară  despre intențiile locuitorului din observarea 

limbajului nonverbal . Credem că această comunicare analogică îşi are originea  în perioade 

cu mult mai arhaice ale evoluţiei speței umane, având prin urmare o validitate cu mult mai 

generală decât comunicarea digitală, mult mai recentă şi mult mai abstractă. 



Ce este comunicarea analogică? Răspunsul este relativ simplu: practic orice 

comunicare non-verbală. Acest termen poate fi totuşi înşelător, adesea i se reduce sensul la 

mişcările corporale, la comportamentul cunoscut sub numele de kinestezie. După părerea 

noastră, ar trebui adăugate postura, gestualitatea, mimică, inflexiunile vocii, succesiunea, 

ritmul şi intonaţia cuvintelor şi orice altă manifestare nonverbală pe care o poate avea 

organismul, precum şi indicii cu valoare de comunicare ce nu lipsesc niciodată dintr-un 

context ce reprezintă teatrul unei interacţiuni. 

Omul este singurul organism capabil să utilizeze aceste două moduri de comunicare: 

digital şi analogic. Limbajul  digital are o importanţă deosebită pentru schimburile de 

informaţii la fel şi pentru transmiterea cunoştinţelor fără  de care  este imposibilă evoluția  

omului. Există însă un domeniu unde utilizăm, aproape exclusiv, comunicarea analogică, iar 

modificările sunt adesea minime în raport cu moştenirea analogică pe care ne-au transmis-o 

strămoşii noştri mamiferele. 

Prin urmare, fiecare  comunicare are două  aspecte: conținut și relație. Conținutul este, 

de regulă,  un atribut al comunicării digitale, relația  - a  celei analogice. Mijloacele  digitale  

de comunicare  asigură precizia și logica unui  mesaj  verbal transmis. Comunicarea  

digitală  nu posedă discriminanți, care să  indice, atunci  când sunt posibile două  sensuri  

contradictorii. Anume  acest lucru condiționează caracterul ambiguu  al comunicării 

analogice, sau/și  subînțelesuri ,- în consecință - atitudini  și relații, iar acestea devin,  cu 

mici  excepții, definitorii în procesul  terapeutic. Comunicarea  analogică și comunicarea  

digitală se  produc, la modul cel mai frecvent, concomitent. 

La nivelul simțului comun majoritatea persoanelor nu acordă atenție și nu 

conștientizează decât ceea ce spun și ceea ce aud, și neglijează aproape total modul în care 

spun. Neglijența sau indiferența față de limbajul pe care îl folosesc vine din credința 

tradițional-uzuală, că a vorbi este altceva decât a făptui. 

În societățile moderne se regăsesc două culte, care, trădează atitudinea față de limbaj și 

utilizarea acestui. Unul din acestea ține de obișnuința în speță a intelectualilor, - de a 

practica, - în limbaj abstracția. Celălalt comportă în sine oroarea față de abstracție, 

conducând către tot ceea ce este concret. În realitate, aceste două atitudini aparent separate 

nu fac altceva decât să oglindească două situații diferite  în procesul  de comunicare. 

Referindu-se la fenomenul ‖rostirii‖ C. Noica scria: ‖la limită, sensul de facultate de a vorbi 

a trimis până la fel de a vorbi...Rostul a devenit limbă,  vorbire, discurs, a urcat de la 

concretul gură la abstract.‖ Putem fi de acord cu faptul că a rosti ceva înseamnă a enunța un 

lucru și o punere în ordine a unui alt lucru [2,1996]. Acest fapt este însă valabil mai mult în 

opinia noastră pentru relația om – lumea fizică. În ceea ce ține de comunicarea despre sine 

cu sine, comunicarea legată de cunoașterea de sine, de propriile frământări aici lucrurile stau 

un pic altfel. Atunci când enunțăm un lucru – îl trecem, transformându-l prin limbaj din 

lumea fizică în lumea psihică. În cazul cunoașterii de sine, cunoașterii lumii psihice, 

psihicul transformă fenomenele psihice în  fenomene  la fel de psihice. 



A pune în ordine anumite lucruri prin intermediul cuvintelor în contextul psihismului 

reprezintă o ecuație cu multiple necunoscute. Psihismul e în stare doar să se 

oglindească/reprezinte pe sine - în sine și doar să se descrie pe sine[8,2002]. Nu face să ne 

așteptăm la o corespondență reală, univocă dintre gânduri experiență și comportament 

atunci când acest fenomen – psihismul – se descrie pe sine. Evident orice comunicare 

despre sine evocă, ‖un ceva anume‖ dar care de regulă urmează să fie ‖dezlegat‖ 

concretizat, etc. Anume de aceasta, sunt preocupate, nu în ultimul rând majoritatea 

psihoterapiilor. Cuvântul este pe de o parte unealta principală prin care se instrumentează 

procesul terapeutic, pe de alta el ține de acele clarificări care se produc în cadrul procesului 

nominalizat. Cuvintele nu sunt doar mijloace de comunicare,  ele participa nemijlocit la 

constituirea unor sau altor semnificații. Semnificația pe care o comunică oamenii  într-un act 

terapeutic niciodată nu este anterioară comunicării. 

Este necesar, de la bun început, să ne întrebăm prin intermediul cărui limbaj se 

desfășoară comunicarea terapeutică. În pofida discuțiilor prezente în literatura de 

specialitate cu privire la utilizarea sau neutilizarea limbajului științifico-conceptual, în 

procesul terapeutic participanții recurg la limbajul natural. Acesta, de regulă, recurge la 

masuri suplimentare de redundanță care să limiteze distorsiunile informației sau a mesajului 

în ansamblu. Este necesar să concretizăm termenul de redundanță, pentru a nu crea confuzii 

în înțelegerea ulterioară a subiectului abordat în acest eseu. 

În modelul elaborat de către Shannon Weayer redundanța reprezintă ceea ce este 

previzibil sau convențional într-un mesaj. Fiind un fenomen opus entropiei,  redundanța este 

rezultatul unei predictibilități înalte, iar entropia,- a uneia scăzute. Astfel, redundanța, 

inclusă în modelul menționat, este un cod al respectivei teorii a comunicării. În eseul  de 

față termenul de redundanță urmează să fie utilizat în calitate de cod al unui limbaj curent 

unde el are înțelesul de abundență inutilă sau de exces de expresii verbale sau de ‖imagini‖ 

(Dex). 

Or această ultimă accepțiune a  termenului de redundanță ne poate conduce la ideea de 

consum al cuvintelor în contextul comunicării psihoterapeutice, adică a volumului de 

cuvinte de care este nevoie pentru a realiza obiectivele, urmărite în cura unei sau altei 

ședințe psihoterapeutice. 

La modul general, redundanța, versus entropie, în comunicarea psihoterapeutică 

reprezintă o derivată a culturii psihologice și a reprezentărilor unei formațiuni sociale date. 

Nivelul sau gradul de ‖psihologizare‖ a persoanelor consultate condiționează 

volumul/consumul de cuvinte, necesare pentru a explica/clarifica acele conținuturi psihice 

care/sau servesc ca suport pentru apariția și perpetuarea unor sau altor probleme deranjante. 

Iar modelul comunicării elaborat de către H. Lasswell ne poate conduce spre circumscrierea 

unor variante mai mult sau mai puțin concrete de utilizare a limbajului adică a cuvintelor. 

Principalele elemente ale modelului lui H Lasswell sunt ‖cine‖, ‖spune ce‖, ‖prin ce canal‖, 

‖cui‖ [4,1948]. 



Primul element „cine-le‖ determină situațiile comunicării terapeutice prin 

personalitatea psihoterapeutului și modelul psihoterapeutic adoptat și realizat de către el. Nu 

are rost să trecem în revistă acele caracteristici ale personalității psihoterapeutului care sunt 

absolut necesare pentru suplinirea funcției respective. Este suficient să menționăm charisma 

specialistului, lipsa sau prezența acesteia. Pentru a realiza trucul cu frustrarea și simpatia de 

pe pozițiile gestalt- terapie este necesar un specialist de talia lui F. Perls, care să dețină o 

charismă deosebită. Pentru a asculta în varianta clasică a psihanalizei, s-ar potrivi oricine cât 

de cât pregătit în acest domeniu. Nu e același lucru în ‖ascultarea‖ rogersiană bazată pe 

empatie. A fi empatic înseamnă pentru noi a fi cât de cât carismatic. Modelul 

psihoterapeutic la rândul său impune anumite condiții – limitări în privința utilizării 

limbajului și – respectiv al consumului de cuvinte. 

Dualitatea menționată  desemnează opoziția dintre pauze (nume ale unor lucruri) și 

mișcări dinamice (verbe) ale unor evenimente. Este vorba în esență despre două aspecte 

fundamentale ale unei propoziții: denotație și exprimare (vocabular și limbă exprimată), mai 

explicit numirea unor lucruri și exprimarea unor sensuri [5,1991]. 

Anume cadrul psihoterapeutic care se sprijină esențialmente pe comunicare este 

aidoma unei suprafețe de oglindă cu tendință permanentă a părților implicate în procesul 

nominalizat de a pătrunde dincolo de suprafața respectivă. A pătrunde ‖dincolo‖ nu 

înseamnă altceva decât de a trece de la denoție la exprimarea unor sensuri fără a face 

referință la manifestări și semnificații. Este acel nivel al comunicării în care limba nu are 

legătură cu ceea ce denotă, ci cu ceea ce ea exprimă, adică cu un anume sens. Există în 

vorbirea actorilor sociali cuvinte cheie care fac aluzie la deplasarea menționată, cel mai 

cunoscut fiind „aceasta‖, „acesta‖ ...asociate cu ‖referință la‖, sau ‖aceasta înseamnă că..‖ 

etc. 

La nivelul simțului comun marea majoritate a oamenilor nu dau atenție decăt la ceea 

ce spun sau aud și nu conștientizează aproape total modul în care spun sau înțeleg cele 

auzite. Ne întrebăm dacă acest fenomen se înscrie într-o formulă a unei neglijențe absolută 

față de modul de utilizare a limbii. Răspunsul ‖da‖ este valabil în opinia noastră în cazurile 

și formulărilor incorecte a unor enunțuri, discursuri, etc. Există o explicație universală al 

acestei altitudini față de folosirea limbii. Independent de felul cum este construit un mesaj, 

sensul lui până la urmă, ajunge să fie înțeles de către cel cui este adresat fie cu ajutorul unor 

‖completări‖ fie cu suportul altor mijloace de comunicare. A vorbi nu înseamnă a acționa. 

Mesajul oricând poate fi schimbat sau anulat, efectul real rămânând neschimbat. În cazul 

acțiunii ordinea operațiunilor este foarte importantă, aceasta contribuind la atingerea 

scopului scontat. 

Dincolo de atitudinea neglijentă față de utilizarea limbii se regăsește o omniprezență a 

nivelului redus de conștientizare a modului ‖cum‖ se pronunță sau cum se sonorizează 

enunțurile rostite. Este vorba despre acel aspect căruia îi revine un loc de frunte în 

abordările conceptuale ale semiologiei, psihanalizei structuraliste a lui J. Lacan, dar și ale 



NLP-ului. E mai important să reținem că toate psihoterapiile indiferent de suportul 

conceptual, din care ele se alimentează, utilizează în calitate de instrument esențial sau în 

calitate de instrument auxiliar, - cuvântul. Chiar și în acele cazuri când urmăresc în calitate 

de obiectiv major schimbarea persoanelor prin intermediul unor acțiuni. Nu putem nega 

faptul că în viața persoanelor antrenate într-un proces de consiliere/psihoterapie există 

cuvinte (gânduri, idei) de care acestea sunt deseori afectate, dar și fapte (lucruri reale, fizice) 

înserate într-un șir de acțiuni. Or anume această dualitate - cuvinte și lucruri – generează 

deseori diverse disocieri – nevrotice sau chiar psihotice la anumite persoane. La nivel de 

limbă există pe de o parte – ‖Les nomes du choses‖ (numele lucrurilor, altfel spus 

substantivele) și adjective, pe de alta – verbe; primele numesc lucrurile și traduc starea 

acestor lucruri, cele de la urmă exprimă dinamica lucrurilor, trecutul, prezentul și viitorul 

făcând trimitere la diverse evenimente. În șirul verbelor cel mai cel mai des  este utilizat 

verbul ‖a fi‖. Cunoscutul personaj al romanului lui Lewis Carroll Humpty Dumpty 

evidenția două categorii de cuvinte ‖bune‖ (prietenoase) și cuvinte ‖rele‖(ostile). Unele 

cuvinte în aprecierea respectivului personaj sunt foarte ostile, printre acestea numărându-se 

în primul rând verbele. Ele sunt foarte orgolioase. Adjectivele și substantivele spre 

deosebire de verbe sunt mult mai simple. Anume ele sunt disponibile pentru orice gen de 

manipulări lingvistice. Acest lucru este caracteristic, mai mult sau mai puțin, majorității 

absolute a psihoterapiilor. Astfel, cunoscutul  sociolog Philip G. Zimbardo abordează  

psihoterapia  în lucrarea lui psihoterapia este abordată din perspectiva manipulărilor sociale 

sau/și interpersonale, menite să-i influențeze pe indivizii asistați de psihoterapeuți. Spre 

exemplu, utilizarea unui anume limbaj asociat sistemului reprezentativ, urmărește din 

perspectiva NLP-ului sincronizarea locutorilor în cadrul comunicării terapeutice, lucru care 

nu este altceva decât o simplă manipulare[5,1991]. 

Revenind la sens, considerăm că este necesar să relevăm locul și rolul lui în 

desfășurarea procesului terapeutic. Pe de o parte, cei care ajung să solicite serviciile unui 

psihoterapeut se află deseori în căutarea unui sau a unor sensuri în comunicarea cu el. În 

acest context termenul respectiv este de regulă asociat celui ‖de rost‖ fiind vorba de rostul 

unor lucruri, rostul vieții, pentru persoana dată etc. 

. În contextul unei comunicări terapeutice reale termenul menționat mai exact, 

procesul de căutare a acestuia, se regăsește în majoritatea absolută a modelelor terapeutice 

contemporane. Practic orice specialist transmite în cadrul ședințelor terapeutice mesaje ceea 

ce nu înseamnă deloc că ele sun percepute adecvat sau în genere percepute și sesizate de 

către persoana asistată. Este necesar să înțelegem că orice intervenție prihoterapeutică poate 

să contribuie, în cel mai rău caz, la descoperirea unor sau altor sensuri de către persoanele 

asistate de către un specialist. Prin urmare misiunea adevărată a unui specialist constă în 

construirea unor provocări la adresa persoanelor consulate urmărind  în calitate de efect 

descoperirile de către ele a unor sau altor sensuri. Iar acestea de la urmă nu sunt altceva 



decât cunoscute ca insighturi. Apariția lor este unul din cele mai pregnante indicii al reușitei 

curei terapeutice. 

Descoperirea sau producerea sensurilor la care aspiră specialiștii în procesul 

comunicării psihoterapeutice se datorează impactului dintre aspectele denotate și cele 

expresive ale mesajelor. Sensurile particulare sau comune se produc în contextul 

comunicării mutuale grație intersectării dintre ceea ce în semiologie este cunoscut ca 

semnificat și semnificant. De la sine înțeles semnificatul sau semnificanții prin caracterul lor 

mai exhaustivi decât semnificații sunt apți de a schimba semnificația semnificaților și de a 

produce sensuri uneori absolut surprinzătoare și neobișnuite pentru actorii actului 

psihoterapeutic. Pe lângă acestea mai există și alte sensuri într-un fel sau altul implicate în 

procesul terapeutic. Ne referim aici la ceea ce poartă numele de simț comun și bunul simț. 

Apropo în alte limbi ele se regăsesc în paradigmele de ‖sens comun și bun sens‖. Bunul 

simț este o construcție verbală pentru a descrie ceea ce este considerat ca fiind larg acceptat 

de majoritatea oamenilor. Bunul simț fiind amplasat în timp condiționează direcția unui 

traseu ales de către individ, respectarea acestui traseu care este sau trebuie să fie un acord 

comun într-o norma generală. Traseismul normativ, unanim acceptat asigură o mai reușită 

adaptare a individului la ambientul său social dar și o predictibilitate a comportamentului 

acestuia pentru cei din preajmă. Bunului simț îi revine rolul de a semnifica nicidecum cel de 

a genera sensuri. Lui ii revine funcția de construi principii în baza căruia este posibil doar 

un singur și un anume sens și nu multe altele. Acest unic sens nu trebuie căutat, la el 

individul trebuie să revină. Apelul la bunul simț reprezintă o modalitate de intervenție 

terapeutică din cele mai frecvente într-un șir de psihoterapii. 

Vom ilustra această afirmație aducând în calitate de exemplu un episod dintr-o ședință 

terapeutică susținută de cunoscutul psihoterapeut M Ericson. Relatând un caz al ... unei 

paciente ce suferă de enureză  în fața unui grup de studenți, îi provoacă la o eventuală 

căutare de soluții  a tratării respectivei enureze [3,1994]. Propunerile parvenite din partea 

persoanelor asistente la acest seminar prevedeau tratamente de durată și ca urmare a unei 

comunicări redundante și de durată. 

Comunicarea reală realizată de către M Ericson sa rezumat la simpla analogie cu învățarea 

caracterelor alfabetului și cu uitarea acestora ( la nivel conștient dar cu păstrarea lor la nivel 

inconștient). De la această analogie M. Ericson a invocat o experiență la fel de  universală 

de întrerupere a procesului de urinare, la apariția unor persoane străine, făcând astfel o 

trimitere la bunul simț. De exemplele,  legate de invocarea bunului simț abundă multe din 

cazurile asistate de către M.Ericson. Nu poate fi pus la îndoială faptul că asemenea tehnici 

de lucru acced mai degrabă spre polul intropic și nu spre cel redundant, nefiind necesare 

prea mult explicații și cuvinte pentru a aduce la cunoștința persoanelor asistate soluții 

eficiente pentru rezolvarea problemelor cu care ele se confruntă. În aspect funcțional/ 

neuronal analogiile, utilizate de către M. Ericson, sunt atribuite imanent cursului analogic. 

Percepția la fel și insighturile realizate de către sistemul funcțional/ analogic au 



preponderent un caracter sintetic generalizat. Acestea având ca suport mecanismul 

identificării unor conținuturi psihice între ele, la nivel de comunicare, nu se necesită un 

consum prea mare de cuvinte, ca în cazul unor analize interminabile prezente în psihoterapia 

psihanalitică[3,1994]. 

Simțul comun este, o funcție, o capacitate de identificare care face ca diversitatea să i-

a o formă comună. Pe când bunul simț are capacitatea de a prezice cutare sau cutare efecte 

ale unor acțiuni, simțul comun are menirea de a recunoaște și identifica. Simțului comun îi 

revine rolul de a integra funcționarea diverselor organe la nivelul acelei instanțe care se 

numește Eu. Anume Eul este cel care percepe memoriza, cunoaște etc. Toate împreună în 

limitele unei limbi, comune pentru anumite culturi, culoarea verde spre exemplu e verde 

pentru toți vorbitorii de limbă română. 

În baza simțului comun care guvernează comunicarea cotidiană are loc pe de o parte 

integrarea și subordonarea multiplelor formațiuni psihice ale individului pe interior, dar pe 

lângă această integrare pe interior are loc concomitent și integrarea pe exterior. Altfel, are 

loc adaptarea, ajustarea individului la ceea ce este comun pentru reprezentanții unei sau altei 

culturi. Or tocmai în aceste procese de integrare au loc diverse distorsiuni, de colaje și de 

contravesre. Toate împreună sau în parte servind ca surse pentru apariția problemelor de 

ordin psihologic sau psihopatologic. 

Majoritatea psihoterapiilor sunt orientate spre explorarea lumii lăuntrice ale 

persoanelor asistate. Implicarea specialiștilor din domeniul vizat în procesul de adaptare 

reală a individului la mediu, la simțul comun este puțin posibil, deoarece asta ar necesita o 

prezență nemijlocită în viața de zi cu zi a celui asistat. 

Cu ce probleme legate de procesul de integrare a indivizilor se confruntă specialiștii? 

În primul rând cu cele legate de neintegrare a unor senzații, emoții, gânduri, idei etc. La 

nivelul simțului bun există emoții multiple și în egală măsură valoarea contraexistentă 

comună. Exist însă numeroase persoane care obișnuiesc grație unor factori sau circumstanțe 

să se regăsească uneori sub umbrela unei singure emoții. O emoție instaurată exhaustiv în 

psihicului individului nu mai admite apariția și trăirea autentică a altor emoții. Spre exemplu 

persoana marcată de tristețe nu e în stare chiar dacă e cazul să se bucure cu adevărat. 

Neintegrarea sau integrarea doar parțială poate fi valabilă și pentru alte formațiuni: senzații, 

reprezentări, idei. Ce reprezintă în această ordine de idei gândirea convergentă. Ca atare o 

neintegrare a unor gânduri sau modalități de a gândi diversificat. Una din cele mai 

cunoscute psihoterapii orientare spre integrarea plenară a percepțiilor a experiențelor din 

trecut, a idelor, valorilor, atitudinilor, la nivelul Eului este gestaltterapia. Conștientizarea și 

concentrarea asupra prezentului real ca concept central al gestaltterapiei determină 

modalitățile de intervenție a specialistului în actul terapeutic, ca urmare și a celor de 

comunicare. Dialogul se desfășoară aidoma unui interviu, întrebarea pusă având un caracter 

succint vizează stările, trăirile și acțiunile curente ale celor implicați în travaliul 

prihoterapeutic. În aceste întrebări în care prevalează întrebările ce faci?, ce simți? 



Persoanele sunt direcționate spre o conștientizare continuă în prezent la nivel de corp 

senzații, emoții, acțiuni. La realizarea obiectivului menționat contribuie și întrebările cum 

faci ceea ce faci? Cum simți ceea ce simți? 

Evident atunci când dialogul este dominat de verbe conținutul de cuvinte este foarte 

redus; întrebările menționate anterior urmăresc perpetuarea continuității conștiinței, 

focalizarea individului pe fluxul scontat al esenței experienței lor trăite în prezent. Ele 

urmăresc aducerea individului la o excitare naturală și renunțarea la verbalizări și 

interpretări. În consecință conștientizarea și integrarea conținuturilor psihic sortește 

capacitatea de a trăi pe deplin conform principiului „aici și acum‖. 

Sensul personal aidoma paradoxului este unul singular. Nu în zădar se vorbește despre 

unii indivizi, că au o gândire paradoxală, iar sensurile pe care le evocă sunt puțin accesibile 

pentru cei din jur. Sensul/paradoxul singular reprezintă par excelence un produs al 

inconștientului. Atunci când el se regăsește între două conținuturi ale conștiinței el vine în 

contradicție cu bunul simț, iar atunci când se află în ‖spatele„ conștiinței el se opune 

sensului comun [6,1985]. Concretizările respective urmează să fie luate în calcul la etapa 

selecției metodelor de intervenție în situațiile problematice ale persoanelor consultate. 

Există în prezent un număr enorm de metode și tehnici psihoterapeutice. Toate ele pot fi 

reduse, în funcție de cultura, nivelul de instruire, inteligența persoanelor consultate la trei 

grupe mari: metode axate pe sugestii, metode raționale și metode dialectice. De la sine 

înțeles metodele ce fac parte din primul grup sunt mai potrivite pentru oamenii simpli. 

Problemele lor ‖gravitează‖ în jurul situației familiale, acele legate de sănătate și relații cu 

cei apropiați. Aceste probleme se rezumă la simptome verbale gen ‖mă îngrijorează...‖, ‖mă 

neliniștește...‖, etc. Ei nu se află în căutarea și descoperirea unor sensuri/paradoxuri. 

Travaliul terapeutic prin urmare trebuie să se regăsească în diapazonul bunului simț – simțul 

comun. Comunicarea în asemenea cazuri poate fi una succintă îmbrăcând forma unor 

îndemnuri, provocări, fiind vorba în acest context de mobilizarea/utilizarea unor verbe. Este 

spre exemplu cazul lui M. Ericson, cu bătrâna de la azil care se tot pregătește de moarte. La 

întrebarea ‖Ce i-a plăcut să facă în mod special în copilărie? a răspuns: să împletească cu 

acele...‖ [3,1994].  Psihoterapeutul i-a propus să ‖îmbrace‖ cu pulovere împletite de la 

consorții din respectiva instituție. Odată angajată în această ocupație, dar având și 

recunoașterea din partea celor din preajmă ea a abandonat ideile și așteptările sumbre de 

moarte. În terapia lui K. Rogers sugestiile ocupă, în opinia noastră, un loc de frunte, chiar 

dacă termenul respectiv nu este prezent în limbajul conceptual respectiv. Empatia, abordarea 

empatetică a clientului suport pe care se sprijină construcția teoretică și aplicată a terapii lui 

K. Rogers, nu este altceva decât o sursă de alimentare/încărcare a ‖abaterilor‖ clientului. Iar 

aceasta ne conduce de fiecare dată spre idea de metode bazate pe sugestie. În terapiile 

existențial umaniste,  lucrul cunoscut, persistă ideea de ‖mărturisire‖ sau ‖spovedanie‖, 

aceasta la rândul ei fiind posibilă pentru diverse comentarii, analize și interpretări verbale. 



Comunicarea psihoterapeutică abundă de nostalgii sau regrete/dezamăgiri, așteptări 

nefondate, reminiscențe, criptomnezii, etc. pe fundal unei redundanțe pregnante. Un 

specialist trebuie să conștientizeze că asemenea persoane au nevoie de a fi ascultate, 

‖înțelese, recunoscute și confirmate‖ în ceea ce ele gândesc, trăiesc, acționează, aspiră, etc. 

Problema lor majoră ține de, adecvanța conținutelor menționate la aceleași ‖bun simț‖ și 

‖simț comun‖. ‖Sunt la fel ca și ceilalți‖, ‖sunt în rând cu lumea‖, ‖el, soțul, ea, soția, sunt 

doar mică parte din acele gânduri/obsesii de care este dominată mintea persoanelor în cauză. 

Suspiciunile cu privire la un eventual decalaj tocmai le creează îngrijorarea și neliniștea care 

au fost deja menționate. Rolul psihoterapeutului constă în aceste cazuri de ai explica 

persoanei consultate că bunul simț la fel ca și simțul comun (nu neapărat instrumentând 

paradigmele respective), nu reprezintă spațiu,  culoare împrejmuite cu stegulețe pentru 

hăituirea lupilor. Bunul simț și simțul comun nu se rezumă la cultura unei familii, unei 

comunități sau a unei instituții. Tehnicile utilizate în această ordine de idei, pot fi lesne 

asociate ideii de reframing . Situația terapeutică se complică atunci când se pune problema 

unei relații dificile. Este necesar și util în asemenea cazuri să se lucreze cu cei doi (sau mai 

mulți), implicați în relația dificilă. Cu regret doar unul din doi este de regulă motivat să se 

prezinte la ședințele specialistului. Comunicarea realizată în acest context de integrare a 

unor conținuturi psihice se poate rezuma la metafore, aluzii, analogii etc. reducând astfel 

fluxul de cuvinte. Spre exemplu metafora ‖la început a fost cuvântul ‖ poate stârni la nivelul 

creierului analogic al persoanei consultate o mulțime de semnificații. Metafora în cauză 

urmată de concretizarea ‖cuvântul rostit‖ îl poate provoca pe individ la un proces de 

chibzuire/conștientizare a vocii celui apropiat și a propriei voci. Acelei voci care trădează 

multe și diverse trăiri pe care individul nu le conștientizează. Este vorba despre 

conștientizarea aspectelor acustice ale vocii, reacțiilor emoționale a calităților manifeste ale 

vocii, etc. Anume prin voce se creează fundaluri optime sau enificiente pentru o comunicare 

sau pentru un sistem relațional. În consecință integrarea acestor conținuturi conștientizate în 

tezaurul său experiențial al individului. Reintegrarea presupune integrarea conținuturilor 

psihice dezintegrate sau disociate dintr-o optică psihanalitică. Este cazul unor formațiuni 

(trăiri, gânduri, intenții) aparente sau contradictorii. Cel mai cunoscut exemplu fiind cel al 

urei și dragostei. De obicei unul din acestea este conștientizat, regăsindu-se în prim planul 

manifestărilor individului, celălalt – refulat și conservat, în inconștient. Fapt care nu-l 

împiedică să se facă prezent în limbajele non-verbale și paraverbale. Anume în asemenea 

dileme, cel mai des  se ‖împotmolesc‖ persoanele de toate vârstele. Oamenii ajung să se 

împotmolească în propriile gânduri devenite obsesive sau propriile trăiri, îndeosebi în 

incapacitatea de a lua decizii, uneori cu anii. Pot fi nominalizate cel puțin două psihoterapii 

orientate spre integrarea contrariilor: terapia analitică C. G. Jung și Gestalt terapia lui F. 

Perls, axată pe lucrul cu polaritățile. Un exemplu elocvent de ‖lucru‖ cu polaritățile îl 

regăsim în ședințele terapeutice desfășurare de către F. Perls. 



În ședințele dedicate terapiei de cuplu F. Perls abordează ‖împotmolirea‖ partenerilor 

în relația de cuplu. Impasul unei relații se poate datora ‖preipitării‖ partenerilor într-un 

anume scenariu. Dominare – supunere (top dog, underdog) reprezintă una din cele mai 

frecvente polarități în care oscilează relația unui cuplu. Provocând-ui la manifestări 

paraverbale și nonverbale specialistul îi poate ajuta pe cei doi să conștientizeze poziția 

(topdog, underdog) ocupată de fiecare partener în cuplu, ca mai apoi să se ajungă la altă 

polaritate: plângere – revendicare. Orice plângere a unui partener ascunde o anume 

revendicare acest lucru fiind valabil și pentru o revendicare care camuflează o plângere. 

Conștientizarea nu urmărește eliminarea respectivelor polarități ci integrarea lor astfel ca 

persoana să învețe să se regăsească în funcție de caz într-o stare sau alta, stări asociate unei 

sau altui elemente al polarității. Altfel spus orice trebuie să învețe să domine acolo unde are 

împuternicirile și aptitudinea necesară pentru a face față așteptărilor relației de topdog și 

dimpotrivă de a se supune, subordona atunci când e gazul, chiar și în cuplu. Este important 

ca cei consultați să înțeleagă că astfel de contrarii - polarități nu reprezintă contradicții 

ireconciliabile ci sunt diferențe care pot forma și completa un gestalt. Comunicarea din 

partea psihoterapeutului se rezumă la îndemnul de a face altceva, de a prelua un rol opozant 

celui obișnuit și de a experimenta cu el. Tehnicile potrivite pentru o asemenea terapie sunt 

‖inversarea rolurilor‖ și experimentarea. Iar conștientizarea ca proces se produce pe 

parcursul experimentării de către persoanele asistate. Nu doar conștientizarea ci și 

acumulare/integrare de experiențe cândva dobândite, dar uitate cu timpul. 
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Rezumat. Formarea culturii ecologice a cetăţenilor se prezintă actualmente ca un obiectiv imperativ global. 

Procesul educaţiei ecologice este un proces complex şi continuu pe tot parcursul vieţii. Vârsta şcolară mică 

este o perioadă foarte importantă în sensibilizarea copiilor la problemele de mediu şi formarea fundamentelor 

tuturor componentelor structurale ale culturii ecologice. 

Summary. Formation of ecological culture of citizens is currently being presented as a global imperative. 

The process of ecological education is a complex and continuous process throughout life. Little school age is 

a very important period in raising children to environmental issues and the formation of foundations all the 

structural components of ecological culture. 

  

Natura planetei Pămînt este leagănul şi sursa vital necesară omenirii pentru existenţa 

şi dezvoltarea sa. Pe tot parcursul evoluţiei sale istorice omul a coexistat într-o armonie 

echilibrată cu mediul, corelînd şi subordonînd viaţa şi activitatea sa legilor naturii.  

Actualmente, modul de viaţă şi activitate a omului, consumul enorm de resurse naturale, 

poluarea aerului, apei, solului la nivel global provoacă schimbări esenţiale în echilibrul 

coexistenţei armonioase dintre comunitatea umană şi mediu. 

Despre actualitatea preocupărilor de problemele de mediu şi educaţiei ecologice ca 

proces orientat de formare a culturii ecologice a personalităţii ne vorbesc numeroasele 

manifestări ce sau produs la nivel internaţional şi naţional în ultimele decenii după cum 

urmează: 

 1968, Întrunirea Experţilor UNESCO pe tema „Biosfera şi omul‖ de la Paris 

 1970, Conferinţa Internaţională despre problemele protecţiei mediului de la Nevada  

 1975, lansarea primului Program Internaţional de Educaţie ecologică de către 

Organizatia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – UNESCO, în 

colaborare cu UNEP – Programul Naţiunilor unite Pentru Mediu 

 1977, Conferinţa Interguvernamentală cu privire la educaţia ecologică de la Tbilisi 

 1992, Conferinţa Internaţională ONU despre Mediu şi dezvoltare durabilă de la Rio-

de-Janeiro 

 2003, Fundaţia Europeană de Educaţie şi Cultură ecologică 

 2007, Întrunirea Miniştrilor educaţiei şi mediului ai statelor Uniunii Europene [3]. 

În Republica Moldova problemele de mediu şi educaţie ecologică în ultimii ani se 

află în câmpul unei atenţii sporite din partea statului, comunităţii, ştiinţei şi şcolii. Începutul 

secolului XXI este marcat prin evenimente şi adoptarea mai multor  documente  în domeniu 

dat. Să trecem în revistă unele din ele: 

 2001, este adoptată Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova în care sunt 

precăutate şi aspecte ale educaţie şi instruirii ecologice 

 2008, a fost elaborat Curriculum de educaţie ecologică 



 2014, a fost aduptată Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 

 2015, a fost reactualizat Curriculum la educaţia ecologică şi recomandat la disciplina 

opţională Educaţia ecologică în clasele I-XII 

 2006 -2010, este editată Enciclopedia ecologică de către Dediu I. 

 2013, apare primul în Moldova Atlas zoologic alcătuit de Cozari T. 

 2015, este  editată Cartea Roşie a Republicii Moldova. 

Variatele probleme de ordin ecologic, conturate în ultimele decenii, ne fac să retrăim 

o stare de alarmă, deoarece afectează grav prezentul şi viitorul întregii omeniri, provocând 

nişte modificări ale nediului periculoase pentru sănătatea şi viaţa oamenilor. Comunitatea 

umană urmează în cel mai apropiat timp să schibe radical atitudunea sa faţă de mediu, să 

stopeze distrugerea şi consumul neechilibrat şi risipitor al resurselor naturale, să reducă la 

minim poluarea mediului. Din consumator „fără saţ‖ al bunurilor naturii omul urmează să se 

transforme într-un „gospodar‖ chibzuit în unica şi irepetabila sa casa cu numele Terra. 

Conştientizarea faptului, că atitudinea noastră actuală faţă de mediul în care trăim 

afectează grav condiţiile de viaţă a comunităţii de azi şi a viitoarelor generaţii, punînd sub 

pericol existenţa şi supraveţuirea omenirii pe planetă, se conturează ca un obiectiv strategic 

global. Fiecare om şi societatea în ansamblu, numai schimbînd atitudinea sa faţă de natură, 

va reuşi să asigure o coexistenţă şi o coevoluţie reciproc benefică a comunităţii şi mediului 

ambiant.  

Starea ecologică actuală şi prognozele specialiştilor în domeniu pentru viitorul 

apropiat cer schimbări urgente, radicale şi chiar revoluţionare în mentalitatea umană, 

schimbări, ce vizează activitatea economică, utilizarea tehnologiilor, consumul de resurse 

naturale, minimizarea efectelor de poluare a mediului, atît la nivel de comunitate, cît şi la 

nivelul vieţii cotidiene a fiecărui individ. Pentru conservarea mediului e necesară o 

reconceptualizare şi reconstruire a tuturor formelor de activitate umană, ţinînd cont de 

posibilităţile reale ale planetei de a asigura condiţii favorabile pentru existenţa şi dezvoltarea 

comunităţii umane în perspectiva apropiată şi cea îndepărtată. 

Noua mentalitate ecologică preconizează o relaţie responsabilă a omului cu natura, o 

relaţie ce desemnează înţelegerea legilor naturii, respectarea normelor etice şi juridice în 

domeniul protecţiei mediului, activism în studierea şi ocrotirea naturii, în propagarea ideilor 

despre folosirea chibzuită şi raţională a resurselor naturale, în lupta împotriva a tot ce 

afectează distrugător mediul. 

Una din condiţiile primordiale ale dezvoltării durabile a omenirii şi naturii este 

alfabetizarea ecologică generală a populaţiei în cadrul unui proces de educaţie ecologică 

continuă pe tot parcursul vieţii, orientat spre formarea unui nivel de cultură ecologică a 

personalităţii, necesar pentru rezolvarea cît mai eficientă a multiplelor probleme de mediu. 

Fenomenul culturii ecologice şi diverse aspecte ale educaţie ecologice au fost 

studiate de mai mulţi savanţi de peste hotare (С.Н. Глазачев, С.Д.Дерябо, Б.Т.Лихачѐв, 



И.Т.Суравегина, В.Л.Товбина, В.А.Ясвин) şi din Moldova (E.Buzinschi, G. Chirică, 

S.Cojocaru, I.Dediu, S.Gînju L.Saranciuc-Gordea, A.Teleman, L.Ursu). 

Conceptul de cultură ecologică a apărut relativ nu demult, fapt ce explică multiplele 

tratări şi definiri pe care le întâlnim în literatura ştiinţifică. Fenomenul culturii ecologice 

este cercetat în filisofie, sociologie, psihologie, pedagogie şi alte ştiinţe, ce demonstrează 

valoarea şi complexitatea fenomenului dat. 

În conceperea lui  Б.Т.Лихачѐв „esenţa culturii ecologice poate fi precăutată ca o 

integritate organică a conştiinţei ecologice dezvoltate, stări emoţional-psihice şi activitate 

utilitar-practică volitivă în corelare cu realizările ştiinţei‖ [4]. 

Товбина В.Л. menţionează că ―… cultura ecologică constitue o parte organică, 

idenspensabilă a culturii, care reflectă acele aspecte ale gândirii şi activităţii omului, care se 

referă la mediul natural‖ [6, p.256]. 

E bine cunoscut faptul că „ ...orice schimbare de mentalitate se produce efectiv şi 

global prin acţiunea transformatoare a educaţiei‖ [1,p.6]. 

Procesul de formare şi dezvoltare a culturii ecologice nu este un proces simplu şi 

uşor de realizat. Formarea atitudinii conştiente şi responsabile faţă de mediul ambiant este 

un proces complex şi de lungă durată. Iată de ce educaţia ecologică e binevenit să înceapă 

din cea mai fragedă copilărie. 

Kinga Ollerer meţionează că „Scopul principal al educaţiei ecologice este facilitarea 

dobândirii unor cunoştinţe care să permită înţelegerea problemelor de mediu în profunzimea 

şi complexitatea lor, conducând în final la luarea deciziilor pe baza unei conştiinţe 

ecologice, precum şi la promovarea oportunităţilor de a avea experienţe directe cu mediul 

natural‖ [2, p. 25]. 

După cum afirmă Симонова Л.П. procesul de formare a culturii ecologice „ ... este 

un proces complex, care în mare măsură depinde de particularităţile de vârstă şi 

posibilităţile elevilor‖ [5, p.12].  

Începând la vârsta preşcolară prin sensibilizarea la mediul înconjurător al copiilor în 

cadrul educaţiei în familie şi activităţilor educative la grădiniţă, procesul de formare a 

culturii ecologice continuă la vârsta şcolară mică prin sistemul de educaţie ecologică realizat 

la şcoală şi în afara ei.  

Este unanim recunoscut, că şcoala primară constitue o etapă importantă în 

dezvoltarea personalităţii, în formarea culturii ecologice, a relaţiilor multiaspectuale ale 

elevului cu mediul natural şi social [5, p. 14]. 

La vârsta şcolară mică copilul parcurge o cale enormă în dezvoltarea individualităţii 

sale. Particularităţile etative şi procesul istructiv-educativ şcolar asigură nişte premize 

optime pentru dezvoltarea la micii elevi a conştiinţei şi comportării ecologice. Elevul de 

vârstă şcolară mică este un copil curios, care activ cunoaşte lumea înconjurătoare, 

manifestîndu-se ca subiect al descoperirii obiectelor, fenomenelor şi proceselor din natura 

cel înconjoară zi de zi. 



Drept scop al educaţiei ecologice a elevilor de vârstă şcolară mică, mai mulţi autori 

determină formarea atitudinii cognitiv-ştiinţifice, moral-emotive, activ-participative a 

copilului faţă de mediu, sănătate, în baza cunoaşterii senzoriale şi emoţionale a mediului 

natural şi social al omului. În accepţiunea mai multor savanţi şi pedagogi (А.Н.Захлебный, 

И.Д.Зверев, Л.П.Симонова, И.Т.Суравегина, И.В.Цветкова) cultura ecologice include 

următoarele componente: 

1) componenta cognitivă, ce reflectă nivelul de dezvoltare al cunoştinţelor şi al 

interesului elevilor pentru problemele de mediu, însuşirea caracteristicilor obiectelor 

şi fenomenelor naturii, a varietăţii lumii animale şi vegetale, a dependenţelor 

esenţiale din natură. 

2) componenta emoţional-axiologică, ce desemnează sentimentele, atitudinile elevilor 

faţă de natură, nivelul de sensibilizare şi conştientizare a necesităţii ocrotirii 

mediului, trecerea de la viziunea utilitară la conceperea naturii ca valoare supremă. 

3) componenta normativă, ce include însuşirea normelor şi regulilor eticii ecologice, 

formarea atitudinii responsabile de mediu, a poziţiei de dezaprobare a oricărei acţiuni 

sau fapte ce provoacă efecte periculoase asupra mediului. 

4) componenta acţional-comportamentală, care determină o capacitate durabilă a 

personalităţii de a subordona toate aspectele vieţii şi activităţii sale legilor 

coexistenţei armonioase cu mediul înconjurător. 

Formarea culturii ecologice la elevii claselor primare se realizează prin diverse 

conţinuturi şi forme organizaţionale  ale instruirii şi educaţiei:  

 în cadrul orelor de studiu la disciplina Ştiinţe 

 în cadrul orelor de studiere a celorlalte discipline şcolare (matematica, limba 

şi literatura maternă, arta plastică, tehnologia, muzica, cultura fizică) 

 în cadrul orelor de dirigenţie cu tematică ecologică 

 prin toate activităţile extracurriculare şi extraşcolare cu conţinut ecologic: 

excursii în natură, trasee ecologice, concursuri şi victorine despre natură, 

ecoproiecte, serbări şi practici  de ingrijire a mediului. 

În cadrul unei chestionăti realizate cu pedagogii şcolii primare am urmărit scopul de 

a depista nivelul de concepere de către învăţători a importanţei şi particularităţilor educaţiei 

ecologice a elevilor la etapa contemporană. Au fost chestionate 24 de cadre didactice 

implicate într-un program de formare continuă realizat de Institutul de perfecţionare a 

cadrelor din oraşul Tiraspol.  

Analiza rezultatelor demonstrează că toţi pedagogii (100%) recunosc importanţa 

imperativă a educaţiei ecologice a elevilor claselor primare, menţionînd drept obiectiv 

principal sensibilizarea copiilor la problemele de mediu, cunoaşterea elevilor cu varietatea 

florei şi faunei, necesitatea ocrotirii naturii, formarea la şcolari a responsabilităţii şi 

atitudinii grijulii faţă de natură. 



Respondenţii au ierhahizat formele de organizare a educatiei ecologice aplicate de ei 

în practica şcolară în dependenţă de faptul cât de des sunt utilizate şi ponderea conţinutului 

ecologic. Rezultatele pe eşantionul respectiv pot fi prezentate în modul următor: 

1) pe primul loc pedagogii au plasat orele de studiu la disciplina „Окружающий 

мир‖ (24 de respondenţi - 100%); 

2) pe locul 2 se situiază excursiile şi drumeţiile  în natură (20 de respondenţi 80%);  

3) pe locul 3 şi 4 respectiv învăţătorii au menţionat activităţile extracurriculare pe 

teme ecologice (12 respondenţi – 50%) şi orele de dirigenţie cu subiecte ecologice (9 

respondenţi – 38%); 

4) pe locul 5 se află proiectele ecologice şi orele de studiu la celelalte disciplini 

şcolare (câte 6 alegeri – 25%).  

Am solicitat opinia învăţătorilor şi la aspectul cum diverse forme de realizare a 

educaţiei ecologice contribuie la formarea la elevi a componentelor culturii ecologice. 

Rezultatele le prezentăm în tabelul 1. 

Tabelul 1. Influenţa formelor de educaţie 

 asupra formării componentelor culturii ecologice la elevi 

№ 

d/o 

Formele educaţiei 

ecologice 

componenta 

cognitivă 

componenta 

emoţional-

axiologică 

componenta 

normativă 

componenta 

acţional-

comportamentală 

1 orele de studiu la 

disciplina 

„Окружающий мир‖ 

+++ +++ +++ + 

2 excursiile şi drumeţiile  

în natură 

+++ +++ +++ ++ 

3 activităţile 

extracurriculare pe teme 

ecologice (victorine, 

concursuri, matenee) 

+++ ++ ++ ++ 

4 orele de dirigenţie cu 

subiecte ecologice 

+++ +++ +++ + 

5 proiectele ecologice +++ +++ +++ +++ 

6 orele de studiu la 

celelalte disciplini 

şcolare 

++ ++ + + 

(Notă: prin (+++) e notată influenţa puternică, (++) – influenţa medie şi prin  (+) – influenţa minimă) 

Făcând reper pe opiniile exspuse de către pedagogi, putem concluziona că: 

 în practica şcolii primare contemporane continuă să persiste accentul pe formarea 

componentei cognitive a culturii ecologice, predomină activităţi ce asigură în mare 

măsură doar însuşirea unui volum de cunoştinţe despre natură; 



 la nivel mediu în câmpul atenţiei se află formarea componentelor  emoţional-

axiologică şi normativă a culturii ecologice; 

 la nivel minim sunt prezente activităţile educaţionale ce antrenează componenta 

acţional-comportamentală. 

Aspectele menţionate explică într-o anumită măsură discrepanţa deseori observată 

dintre nivelul de cunoştinţe de mediu şi modul de comportare al copiilor în natură, 

manifestarea indiferenţei şi chear a cruzimii faţă de plante, insecte.  

Se conturează necesitatea unor modificări în practica şcolară de educaţie ecologică a 

micilor elevi. Şcoala primară urmează, prin utilizarea strategiilor moderne de educaţie 

ecologică, să asigure condiţii optimale pentru dezvoltarea unei generaţii de cerăţeni cu o 

sensibilitate de mediu înaltă, cu o atitudine responsabilă şi pozitivă faţă de natură, capabili 

să menţină un mediu propice vieţii.   

 

Bibliografie 

1. Butnari N. Noile educaţii: Suport de curs. Chişinău: CEP USM, 2017. 123 p. 

http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1569/ 

Suport_Butnari.pdf. 

2. Ollerer K. Educaţia ecologică – între necesitate şi oportunitate. Calitatea vieţii, XXIII, 

nr.1, 2012, p. 25-44. http://www.revistacalitateavietii.ro/2012/CV-1-2012/02.pdf 

3. Ursu L., Saranciuc-Gordea L., Gînju S., Rusuleac T., Teleman A. Sinteze 

EcoEducaţionale. Retrospectivă, actualitate şi perspectivă a Educaţie Ecologice. 

Aplicaţii inter/transdisciplinare. Coordonator Ursu L. – Chişinău, 2010. 

http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/142/Ursu%2C%20Ludmil

a%20-%20Sinteze%20Ecoeducationale.pdf. 

4. Лихачев Б.Т. Философия воспитания: спец. курс М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. 335 с. 

5. Симонова Л.П. Экологическое образование в начальной школе: Учебное пособие 

для студ. сред. пед. учеб. заведений. М.: «Академия», 2000. 160 с. 

6. Товбина В.Л. Экологическая культура: понятие и проблемы становления 

//Учѐные зап. Рос. Гос. гидрометеоролог. ун-та. – 2006. - №2. 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/2-27.pdf 

 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2012/CV-1-2012/02.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/2-27.pdf


 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМПАТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ксения Банул, докторант 

Тираспольский Государственный университет 

Резюме. статья посвящена проблеме формирования эмпатической коммуникативной компетенции у 

будущих медицинских работников. Показано, что эмпатическая коммуникативная компетенция 

является профессионально значимым качеством, т. к. профессиональная деятельность медработника 

предполагает интенсивное общение: с больными, их родственниками, медицинским персоналом. 

Рассмотрены педагогические условия формирования эмпатической коммуникативной компетенции у 

будущих медицинских работников. Наличие развитой эмпатической коммуникативной компетенции 

у медицинских работников делает специалиста более успешным и востребованным. 

Abstract. the Article is devoted to the problem of formation of empathic communicative competence of 

future medical workers. It shows that the empathic communicative competence is a professionally significant 

quality, because the professional activity of a health worker involves intensive communication: with patients, 

their relatives and medical staff. The article considers pedagogical conditions of formation of empathic 

communicative competence of future medical workers. The presence of a developed empathic 

communicative competence of medical professionals makes the specialist more successful and in demand. 

 

На современном этапе общество предъявляет все больше требований к уровню 

профессионального качества специалиста медицинской сферы. Особую актуальность 

приобретает проблема профессиональной подготовки кадров, способных эффективно 

решать профессиональные задачи. Образовательный процесс играет важную роль в 

формировании компетенций, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная успешность медицинского работника зависит от уровня 

знаний и навыков, которыми он обладает, но столь же важно наличие определенных 

личностных характеристик, умение общаться, достигать взаимопонимания, 

устанавливать контакт с людьми. Душевное равновесие медработника, его спокойная 

доброжелательность, эмоциональная стабильность вызывают у пациента чувство 

надежности, способствуют установлению доверительных отношений и определяет 

продуктивность общения. Коммуникативная компетентность представляет собой 

уровень сформированности опыта межличностного общения, взаимодействие с 

окружающими, который необходим для социализации и функционирования в данном 

обществе. Для медицинского работника коммуникативная компетентность является 

профессионально значимым качеством, т. к. профессиональная деятельность 

медработника предполагает интенсивное общение: с больными, их родственниками, 

медицинским персоналом.  

Одним из наиболее важных компонентов коммуникативной компетенции 

медицинского работника является эмпатия. Эмпатия – это восприятие внутреннего 



мира другого человека, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков [2]. 

Эмпатия обеспечивает адекватную коммуникацию в системе взаимоотношений 

медицинского работника с пациентом. Это проявляется в способности специалиста к 

сочувствию, сопереживанию, состраданию, психологической включенности в 

переживания и эмоциональное состояние пациента. Эмпатия помогает установить 

психологический контакт с пациентом, получить более полную и точную 

информацию о нем, о его состоянии, вселить веру в выздоровление [1].  

Многими исследователями было отмечено, что в обществе сложилась ситуация, 

когда медицина утратила свой гуманистический смысл и содержание [4]. Также в 

литературе указывается, что в наше время становятся очевидны дегуманизация 

медицины, деперсонализация больных, снижение авторитета медицинского 

работника [5]. Следовательно, можно заключить, что в систему медицинского 

образования недостаточно внедрены идеи гуманизации. Коммуникативная 

компетентность является предпосылкой для развития таких качеств личности, как 

направленность на общение, интерес к людям, рефлексия и эмпатия. Биологическое, 

психологическое и социальное развитие, которое проходят учащиеся за период 

обучения, включено в формирование будущего медработника, и будет определять 

качество работы и взаимоотношения в профессии на период практической 

деятельности специалиста [3]. Общие и профессиональные компетенции учащихся 

медицинского колледжа имеют свою специфику, что предполагает выделение особых 

педагогических условий для процесса формирования эмпатической коммуникативной 

компетенции: 

1. Предоставление учебным заведением образовательного модуля по 

выбору, кружка и внеклассных мероприятий. 

2. Личностно ориентированный подход в учебно-воспитательном процессе. 

3. Применение методов обучения, направленных на развитие 

коммуникативной компетенции. 

Перед преподавателями учебных дисциплин в медицинском колледже стоит 

задача формирования нравственно и духовно развитой личности будущего 

специалиста. Активное включение учащихся медицинского колледжа в учебно-

воспитательную деятельность создает условия для самореализации, успешности 

взаимодействия учащихся с одногруппниками и преподавателями. Упражнения в 

форме тренингов направлены на совершенствование техники речи, вербальных и 

невербальных способов общения, рефлексии, навыков эмпатического слушания. 

Методы, способствующие самоубеждению, самопоощрению, самовнушению 

способствуют развитию у учащихся навыков саморегуляции своего психического 

состояния. Использование метода проектов, круглых столов, диалоговых лекций, 

конференций, деловых игр обеспечивают развитие у учащихся умения 



аргументировать, защищать свою точку зрения в споре, убеждать, принимать 

позицию другого.  

Такой подход предполагает использование на занятиях помимо основного 

содержания обучения упражнений разных типов, стимулирующих учащихся к 

высказыванию своего мнения по вопросам морально-этической направленности, 

оценке поведения медработников в реальной ситуации или в ходе решения 

ситуативных задач. Так изучая тему «Типы повязок и способы их наложения» на 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» учащимся предлагается 

разыграть ситуацию. Группа учащихся делится на пациентов, медработников и 

экспертов, которые оценивают профессиональное поведение медработника по 

следующим критериям: «коммуникабельность», «уверенность», «убедительность», 

«внимательность к пациенту», «доверительность». Занятие заключается 

коллективным обсуждением поведения медработника в разных ситуациях. Учащиеся 

активно высказывали свое мнение, приводят примеры различных жизненных 

ситуаций, дают оценку поведения медработника. Таким образом мы формируем 

коммуникативную модель общения будущего медработника с пациентом. Данные 

задания не только формируют коммуникативную эмпатическую компетенцию 

будущих медицинских работников, но и способность быстро принимать решение в 

различных ситуациях, систематизацию и обобщение знаний учебной дисциплины. 

Эти умения специалиста признаются особо значимыми для всех специалистов 

медицинской сферы. 

Преподавателям каждой учебной дисциплины рекомендуется: 

- проведение лекций с обязательным установлением обратной связи; 

- развитие коммуникативной компетентности учащихся в ходе занятий; 

- участие обучающихся во внеурочной деятельности; 

- использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий целью формирования профессиональной коммуникативной 

компетенции у будущих медицинских работников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для эффективной работы, 

будущему медицинскому работнику необходимы такие качества, как развитые 

коммуникативные навыки, умение убеждать, эмпатийность. Именно поэтому так 

важна целенаправленная работа по формированию профессиональной 

коммуникативной компетентности будущих медицинских работников посредством 

использования на учебных занятиях приемов и методов развивающих 

коммуникативные навыки общения. По мнению большинства исследователей, 

наличие развитой коммуникативной компетенции делает специалиста более 

успешным и востребованным. В целом ряде профессий она является качеством 

присущим успешному профессионалу.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К 

РОДИТЕЛЬСТВУ КАК РЕСУРС ИХ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

Надежда Овчеренко, доктор педагогики, конференциар университар 

Тираспольский государственный университет 

Rezumat. Articolul actualizează problema crizei spirituale a tineretului studios. Sînt analizate abordările 

teoretice și practice pentru pregătirea psihologică și pedagogică a studenților - viitori profesori, capabili să 

realizeze în școala primară formarea viitorilor  părinți. Sînt evedenţiate criteriile de pregătire a viitorilor 

învăţători spre realizarea sarcinii formării elevilor claselor primare pentru rolul parental: motivație - valoare, 

conținut, activitate, reflectivă.  

Cuvinte cheie: valori spirituale și morale, parentalitate, structura pregătirii cadrelor didactice pentru 

realizarea educației viitorii părinți în școala primară, cursul Pedagogia parentalității. 

Annotation. The article actualizes the problem of the spiritual crisis of student youth. Theoretical and 

practical approaches to the psychological and pedagogical preparation of students - future teachers for 

activities aimed at educating younger schoolchildren - future parents are considered. The criteria of the 

future teacher's readiness for the realization of the education of younger schoolchildren-future parents-are 

presented: motivation-value, content, activity, reflective. 

Key words: spiritual and moral values, parenthood, teacher's readiness structure for the realization of the 

upbringing of younger schoolchildren-future parents, the course Pedagogy of Parenthood. 

 

В современном обществе наблюдается кризис семейных ценностей, снижение 

значимости родительство и нравственности. Разрушение базовых фундаментальных 

духовно-нравственных ценностей сопровождается формированием новых 

ориентиров, не связанных с ответственным родительством, позитивным отношением 

к роли матери и отца. Отношение к родительству формируется в семье и обществе. 

Моделью ей служат традиционные и модернизированные формы семейных 

отношений.  

Попытка создания образовательной модели психолого-педагогической 

подготовки молодѐжи к родительству на пороге XXI века актуальная как никогда. 



Несмотря на то, что каждое поколение получает готовый образ семьи, в которой сам 

созревает, необходимость формирования сознательного исполнения родительского 

долга очевидна. Ибо через семью личность вписывается в интересы общества и своей 

страны. Не только теоретическая неопределѐнность, но и вал практических факторов, 

отрицательно влияющих на создание семьи, достигли своего апогея. 

К вопросу актуальности тесно примыкает и проблема анализа современных 

негативных процессов. Существующая модель родительства далека от идеала, но 

наша задача ограничиться анализом факторов, стоящих на пути к реализации 

личности в качестве родителя, как в условиях полной, так и неполной семей. 

Проблема подготовки молодежи к будущему родительству заключается в том, что по 

сути понятия родительства носит общий и абстрактный характер, а его выявление 

простирается в области частной и конкретной. Потому диагностика возможна только 

на уровне персональных опросов, с проверкой практического применения теории 

каждым из индивидов и выявлением разницы между идеальной и реальной 

составляющими образовательной модели [4]. 

До настоящего периода ничего не предвещало, что семья не будет развиваться 

по возрастающей линии от строя первобытного до современности. И, видимо, нельзя 

однозначно утверждать, как в девятнадцатом веке, что она слепо следует за формой 

собственности, материальным прогрессом и государственным попечением. Как и 

всякая часть социальной сферы, она обладает относительной самостоятельностью 

развития [3].  

Исходя из понятия нравственного идеала для личности, состоящего из разума, 

красоты и доброты, следует отметить даже его мобильность. Под составными частями 

идеала подразумевается отличающиеся от прошлого определения. А с понятием 

идеала тесно связана социальная модель семьи и родительства. Казалось бы, высокая 

степень технико-экономического прогресса должна была укрепить и поднять на 

высший уровень институт семьи, но сегодня наблюдается разрыв и даже – движение 

вспять. Вместо семьи возник «договорный союз», вместо чувственных отношений – 

рассудочный расчѐт, взамен родительского долга – ношение титулов отца-матери, и 

так далее. Одних только названий брака появилось множество. Гражданский брак, 

гостевой брак, договорной брак, ювенальный брак, шведская семья – дополнили 

собою традиционные браки. Зачастую браки по любви супругов и в скрытой форме 

браки по расчѐту сменяют откровенные и циничные формы брачных отношений. 

Необходимость теоретического осмысления духовного кризиса молодежи 

заключается, на наш взгляд, в том, что он носит системный характер, о чем 

свидетельствует распространение его не только в отдельно взятом регионе, но и во 

всем мире. Проведенные исследования свидетельствуют об увеличении процента 

молодых людей, которые отмечают, что не хотят верить «ни во что», не признают 

духовные принципы как основные принципы жизни, не желают иметь традиционную 



модель семьи; увеличивается процент молодежи, склонных отрицать родительство 

как ценность и ориентированных на брак без детей. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет заключить, что 

результатом готовности студентов – будущих учителей начальных классов к 

реализации воспитания у младших школьников позитивного отношения к 

родительству является психолого-педагогическая компетентность будущих педагогов 

[Овчарова Р.В. [5], Михеева [6], Смирнова Е.Г. [7] и др.].  

Мы осознаем, что достаточно сложно осуществить подготовку будущих 

педагогов, если родительство не станет ценностно-значимым в личностном 

становлении будущих специалистов. В связи с этим, нами разработано и реализуется 

программно-методическое обеспечение психолого-педагогической подготовки 

студентов к родительству, способных воспитывать будущего ответственного 

родителя в условиях начальной школы. 

В моделировании процесса подготовки будущего учителя к реализации   

воспитания у младших школьников позитивного отношения к родительству 

принципиально важной являлась разработка личностного блока, включающего 

характеристику личностно-профессиональных качеств, духовно-культурных 

ценностей студенческой молодежи и структурных компонентов исследуемой 

готовности.  

Мы опирались на полученные в ходе исследования выводы о том, что 

структура готовности студентов к реализации воспитания у младших школьников 

позитивного отношения к родительству представлена единством критериев. Речь идет 

о таких критериев как: мотивационно-ценностного, содержательного, 

деятельностного, рефлексивного. Их наличие обеспечивает результативность 

подготовки будущих учителей к реализации воспитания будущего ответственного 

родителя как часть духовно-культурного воспитания младших школьников. 

Мотивационно-ценностный критерий готовности студентов к реализации 

воспитания будущего ответственного родителя предполагает наличие у учителя 

начальных классов мотивационно-ценностного отношения к семейным ценностям и 

своей профессиональной деятельности в целом, выполняя активизирующую 

функцию, стимулируя развитие профессионально значимых качеств, теоретических и 

практических умений и навыков. 

Содержательный критерий предполагает наличие философских, психолого-

педагогических знаний в области родительства; понимание важности достижения 

высокого образовательного уровня, постоянное совершенствование педагогического 

мастерства в области реализации воспитания будущего ответственного родителя как 

часть духовно-культурного воспитания младших школьников 

Рефлексивный критерий подготовки будущего современного учителя к 

реализации воспитания у младших школьников ответственного отношения к 



родительству предполагает наличие у студента гуманистической направленности 

личности личностных качеств, таких, как эмпатия, коммуникативность, отзывчивость, 

соучастие, умение сопереживать и «со радоваться» (А. Г. Асмолов); умений 

анализировать и прогнозировать ситуацию. 

Практический критерий структуры готовности студентов – будущих учителей 

начальных классов к реализации воспитания у младших школьников позитивного 

отношения к родительству предполагает наличие мобилизационных, развивающих, 

организаторских, исследовательских, коммуникативных, рефлексивных умений и 

навыков, помогающих будущему учителю реализовывать задачи воспитания 

ответственного родителя в младшей школе; способность к самостоятельной 

творческой деятельности. 

В рамках программы разработан курс «Педагогика родительства», 

направленный на знакомство студентов с традиционной и инновационной 

парадигмами организации воспитания у школьников позитивного отношения к 

родительству. Целью дисциплины является ознакомление студентов с традиционной 

и инновационной парадигмами организации процесса формирования будущего 

ответственного родителя в условиях начальной школы.  

Теоретическая часть курса направлена на изучение содержательных подходов к 

проблеме воспитания школьников для роли родителя. Студенты анализируют 

понятия «родительство», «материнство», «отцовство», «семейные ценности», 

«детско-родительские отношения», «сознательное родительство», «ответственное 

родительство», «нравственность», «духовность», «культура родительских чувств», 

«родительские права и обязанности»,  и др. в трудах Богачѐва Н.В., Кузнецов Л.И., 

Глезнева О.В., Девятых С.Ю., Ермихина М.О., Мальтинникова Н.П., Нестерова Е.А., 

Овчарова Р.В., Овчеренко Н.А.,Смирнова Е.Г. и др.  

Вопросы формирования у школьников ответственного отношения к 

родительству рассматриваются в научных роботах С. Акуниной (формирование у 

молодежи духовно-нравственных ценностей во взаимодействии семьи и школы); И. 

Шкрябко (формирование готовности учащихся к семейной жизни и ответственному 

родительству); Т. Суботиной (формирование семейных ценностей у школьников); Л. 

Повалий (формирование у молодежи ответственного родительства как семейной 

ценности) и др. 

Выявляется взаимосвязь воспитания у младших школьников позитивного 

отношения к родительству с формированием их ценностных ориентаций в работах  

В.И Андреева, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова и др.  

В рамках теоретического модуля студенты также анализируют понятие 

«сущности готовности будущего учителя» к воспитанию у младших школьников 

позитивного отношения к родительству младших школьников; выявляют 



структурные компоненты данной готовности: педагогическую направленность и 

педагогическую компетентность в сфере воспитания школьников для роли родителя.  

Педагогическую направленность личности в сфере воспитания будущего 

ответственного родителя в условиях начальной школы мы понимаем как систему 

эмоционально-ценностных отношений, зависящих от степени развития духовно-

нравственной сферы личности будущего учителя и задающих иерархическую 

структуру доминирующих мотивов, побуждающих его к педагогической 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию школьников. 

Педагогическую компетентность в сфере воспитания у младших школьников 

позитивного отношения к родительству – как совокупность компетенций, 

необходимых будущему учителю для осуществления соответствующей деятельности. 

Практическая часть ориентирована на деятельностное освоение современных 

инновационных форм, методов духовно-культурного воспитания школьников. В 

рамках практических занятий используются такие формы, как «мозговой штурм», 

деловые и ролевые игры, дебаты, дискуссии, кейс-методы и др.  

Методы игрового моделирования среди методов подготовки студентов в 

данном курсе занимают одно из ведущих мест. Организуются деловые игры, дающие 

возможность проигрывать сложные ситуации, возникающие у будущих педагогов в 

общении со школьниками и их родителями в процессе реализации воспитания у 

младших школьников позитивного отношения к родительству, обучающие принятию 

решения путем имитации реальной деятельности и реального поведения в 

соответствующих ситуациях.  

В отличие от традиционных методов обучения, деловые и ролевые игры 

обладают определенными преимуществами, характеризующими их как методы 

активного обучения.  

Во-первых, моделируемые профессиональные отношения обеспечивают 

неизбежность вхождения студентов в имитируемую профессиональную среду 

взаимодействия со школьниками. Являясь субъектом профессиональных отношений, 

студенты приобретают умения и навыки планирования своей деятельности и 

прогнозирования ее результатов с учетом духовно-культурных ценностей 

современных школьников, учатся поддерживать атмосферу общения, адекватно 

выражать свои чувства и эмоциональное состояние, овладевают широким спектром 

коммуникативных приемов.  

Во-вторых, эмоционально-творческий, поисковый характер игр способствует 

оптимизации профессионального общения студентов, учит выявлять свои недостатки 

во взаимодействии со школьниками и принимать меры по их устранению. Деловая 

игра как метод включает в себя и другие методы активного обучения. Например, в 

процессе ее подготовки и обсуждения результатов использовались методы дискуссии, 

анализа конкретных ситуаций, игровые упражнения, способствующие активизации и 



результативности процесса подготовки студентов к реализации воспитания у 

младших школьников позитивного отношения к родительству. Парадокс деловых игр 

заключается в том, что сама игра и ее содержание могут значить меньше, чем тот 

результат, который дает разбор поведения и деятельности участников во время игры. 

В рамках практической подготовки студентов педагогических факультетов к 

реализации воспитания у младших школьников позитивного отношения к 

родительству планируются выездные тематические занятия в детских садах. В 

проектах, разработанных студентами после организации поездок, прослеживается, в 

том числе, и эмоциональная составляющая проведенных занятий.  

В эссе, написанных студентами по окончании курса, отмечается, что «… 

становится очевидным, что ценности моего поколения, отрицающие родительство как 

ценность, духовность, нравственность и другие, психологические и социальные 

феномены, противоречат исконным семейным ценностным ориентациям и традициям 

более старшего поколения, мировоззрение которых основывалось на принципах 

духовности, на нормах морали и нравственности, о чем также свидетельствует 

мощный пласт проанализированной нами духовно-философской литературы». 

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика современных 

представлений молодежи о родительстве позволяет, с одной стороны, открыто 

обсуждать различные проблемы подготовки студентов педагогических факультетов к 

реализации воспитания у младших школьников позитивного отношения к 

родительству, а с другой – говорит о наличии множества заблуждений в данной сфере 

и необходимости научного построенного просвещения, которое приведет к 

развенчанию многих легенд и мифов о непрестижности родительсва и расшатыванию 

стереотипов, сложившихся в этой сфере человеческого бытия. 

Соответственно, данные результаты обусловливают необходимость 

формирования у студентов – педагогов научной базы в данной сфере, а также 

специфических компетентностей в процессе обучение в вузе через использование 

проблемно ориентированных занятий в рамках специального курса «Педагогика 

родительства». Такая работа будет способствовать психолого-педагогической 

подготовке молодежи к родительству как ресурс их духовного развития. 
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Rezumat. Studiul prezintă o nouă viziune asupra problemei educaţiei morale a personalităţii copiilor prin 

reorientarea procesului educaţional la activitatea pedagogică preventivă. Pedagogia preventivă este știința 

asistenței pedagogice și a sprijinului copiilor care întâmpină dificultăţi de comportament, predispuşi la 

încălcarea normelor şi regulilor sociale. Activitatea pedagogică preventivă permite să observăm premisele 

comportamentului deviant, să identificăm cauzele și efectele acestora, oferind modalități de a le preîntâmpina 

și de a le depăși. Elementele structurale și etapele educației morale ale personalităţii copilului se disting în 

condițiile activității pedagogice preventive. Studiul dezvăluie conceptele de pedagogie preventivă, activitate 

preventivă, educație morală. 

Summary. The study presents a new vision on the moral education of children's personality by reorienting 

the educational process to preventive pedagogical activity. Preventive pedagogy is the science of 

pedagogical assistance and support for children experiencing behavioral difficulties, predisposed to breaking 

social norms and rules. Preventive pedagogical activity allows us to observe the premises of deviant 

behavior, to identify their causes and effects, and to provide ways to prevent and overcome them. The 

structural elements and stages of the moral education of the child's personality are distinguished in the 

conditions of preventive pedagogical activity. The study reveals the concepts of preventive pedagogy, 

preventive activity, moral education. 

 

Современные социально-экономические изменения в жизни общества, 

неблагоприятные экологические условия, экспансия радио и телевидения, усиление 

воздействия на ребенка компьютерных средств информации оказывают 

отрицательное влияние на его психику, вызывая тревожность, нервозность и 

неустойчивость в поведении, обусловливая ранимость ребенка, создают дискомфорт в 

школе и дома. Это осложняет упреждающую адаптацию детей к изменяющимся 

условиям жизни и деятельности. К тревожным состояниям приводят также 

затруднения в усвоении образовательных программ начальной и средней школы. 



Упущения в воспитательной работе в дошкольный и школьный периоды жизни 

ребенка влекут за собой отрицательные последствия в его поведении и учебе.  

Существовавшая ранее карательная профилактика отклоняющегося поведения 

детей, основанная на мерах социального контроля и устрашения последствиями 

нарушенных норм и правил поведения и деятельности, должна быть заменена 

сознательной, охранно-защитной профилактикой и предупреждением возникновения 

негативных проявлений в поведении и деятельности школьников. Важно, чтобы 

ребенок осознавал, что нарушение норм и правил поведения и деятельности вызывает 

порицание и моральное неодобрение окружающих людей. Сегодня ребенку 

необходима своевременная помощь в трудных ситуациях. Для этого нужна особая 

педагогика помощи и поддержки ребенка, предупреждающая любые отклонения в 

процессе его жизнедеятельности, что обусловливает возникновение новых 

направлений в психолого-педагогической науке. Одно из направлений — 

превентивная педагогика, ее целью является формирование у школьников 

устойчивости к асоциальным проявлениям в обществе, предупреждение нарушений 

моральных и правовых норм поведения. 

Превентивная педагогика является наукой педагогической заботы и поддержки 

ребенка, наукой доброты и справедливости, которая позволяет замечать предпосылки 

отклоняющегося поведения, выявлять их причины и следствия, а также предлагает 

способы их предупреждения и преодоления. Тем самым мы можем говорить о 

превентивной деятельности учителя, воспитателя. 

Превентивная деятельность как научная проблема находится в стадии 

становления. Ее практическое решение имеет определенные трудности и 

противоречия. Во-первых, это связано с повышенной напряженностью общественной 

и школьной жизни, широким спектром отрицательных факторов, влияющих на 

социализацию, воспитание и поведение детей. Во-вторых, превентивной работе со 

школьниками уделяется недостаточное внимание со стороны государственных и 

общественных организаций. В-третьих, трудности обусловлены слабой разработкой 

методики организации превентивной работы с учащимися. В-четвертых, снижается 

воспитательная функция обучения, обедняется воспитательная работа в школе после 

уроков: секции, кружки становятся недоступными для детей. Вне школы дети часто 

предоставлены сами себе. Их воспитывают и обучают жизни улица, нездоровая 

компания, друзья. В сложившихся условиях важно осуществлять переориентацию 

воспитательного процесса на развитие гуманных отношений между его участниками; 

не на словах, а на деле применять личностно ориентированный подход к воспитанию 

и обучению каждого школьника. 

Превентивная деятельность органически связана с процессом нравственного 

воспитания. В результате осознания личностью нравных норм и ценностей 

формируется нравственное отношение к окружающей действительности и 



нравственное поведение. Эффективно организованный процесс нравственного 

воспитания выступает средством предупреждения отклоняющегося поведения 

личности. Он включает в себя и элементы превенции, которые являются условием 

реализации превентивной деятельности. Этот процесс обеспечивает нравственное 

формирование личности ребенка. Превентивная деятельность также направлена на 

предупреждение отклонений в нравственном формировании личности. 

Нравственное воспитание — это такое педагогическое взаимодействие, при 

котором происходят качественные изменения в сознании личности, в системе ее 

нравственных ценностей. Исследования показывают, что чем выше уровень 

нравственного осознания личностью общественных отношений, моральных 

ценностей, тем выше и уровень ее ответственности в выполнении морального долга, 

соблюдении норм и правил поведения. Нравственное воспитание и превентивная 

деятельность ориентируют человека на осознание долга, своих обязанностей, 

понимание социальной значимости нравственных норм, взаимоотношений между 

людьми и способов самореализации, не осложняющих ситуацию для окружающих 

людей. В процессе нравственного воспитания происходит осмысление нравственных 

норм и правил поведения в жизни и деятельности, вырабатывается устойчивое 

неприятие негативных поступков и поведения. 

Нравственное воспитание — это целенаправленный, заранее спланированный и 

организованный процесс взаимодействия взрослого с ребенком. В результате этого 

взаимодействия выявляются педагогические условия, способствующие превращению 

управляемых воспитательных воздействий в самоуправляемые и саморегулируемые 

процессы, обеспечивающие формирование сознания и поведения школьника в 

соответствии с нравственным идеалом. Этот процесс содействует приобщению 

школьника к существующим моральным нормам, принципам, ценностям, упреждает 

его от их нарушения. 

В структуру процесса нравственного воспитания включаются знания 

нравственных нормах и основных мыслительных операциях (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение); нравственные понятия, убеждения, суждения о нравственных 

нормах; умения и навыки материализации сформированного сознания, представлений 

о нравственных нормах в поведении ребенка; потребность реализации нравственной 

позиции ребенка, а также оценка нравственных норм и правил. Мотивация 

нравственного поведения будет успешной, если процесс нравственного воспитания 

протекает параллельно с процессом нравственного самовоспитания, если личность 

ребенка находится в непрерывной субъектной позиции по отношению превентивной 

деятельности. 

Процесс нравственного воспитания личности в условиях превентивной 

деятельности проходит через различные, относительно самостоятельные в 

онтогенетическом плане этапы: 



- овладение моральными принципами и нормами в соответствии с требованиями 

социальной среды, народными, семейными и бытовыми традициями; формирование 

элементарных практических умений и навыков морального проявления личности; 

- овладение моральными и правовыми нормами; формирование оценочных 

суждений; 

- формирование взглядов и убеждений, мотивов совершения моральных 

действий и поступков; 

- формирование нравственной системы ценностей личности, умений, навыков и 

привычек их морального проявления; 

- формирование моральных качеств личности, ее моральной позиции. 

Выделение этих этапов нельзя абсолютизировать, т. к. процесс нравственного 

воспитания охватывает индивидуальные и возрастные особенности детей и взрослых, 

взаимодействующих с ними и организующих воспитательный процесс, специфику 

социальной макро- и микросреды. 

В содержательном плане процесс нравственного воспитания имеет три 

ключевых структурных компонента: моральные ценности, моральные качества и 

моральную позицию. Их формирование является основной целью превентивной 

деятельности. 

Проблема формирования нравственных ценностей личности имеет 

непреходящее значение. Они являются компонентом сознания, которое лежит в 

основе нравственной культуры и выступает условием проявления нравственной 

позиции человека. Их содержание составляют общечеловеческие ценности, нормы и 

принципы морали, красота человеческих отношений, характер отношений человека к 

себе, к другим людям, к обществу в целом. 

Нравственные ценности имеют комплексный характер в ценностной системе 

личности и мотивируют ее поведение. В индивидуальном сознании они являются 

«мостом» между взглядами, убеждениями и отношениями личности. Нравственные 

ценности влияют на самооценку личности, позволяющую сопоставить свои успехи в 

развитии со сформированным идеалом. Они активизируют личность и лежат в основе 

гуманизации отношений в различных социальных общностях. 

Нравственные ценности отличаются динамичностью и эмоциональной 

насыщенностью. Это и определяет необходимость создания условий, 

обеспечивающих их непрерывную актуализацию, поддержку, утверждение и 

реализацию. 

Анализ сущности нравственных ценностей позволяет рассматривать их как 

единую систему, в которой выделяется несколько относительно самостоятельных 

компонентов: знания, потребности, оценочные суждения. 

Знания о нравственных нормах, принципах, качествах, сущности! нравственного 

поведения являются первым элементом в системе нравственных ценностей. 



Исследования показывают, что для школьников, предрасположенных к отклонениям 

в поведении, характерна размытость! нравственных ориентации. Они искаженно 

понимают смысл таких нравственных понятий, как добро и зло, справедливость и 

честь, долг и достоинство, свобода и ответственность. Значительная часть 

опрошенных! школьников считают, что достоинство — это умение поставить себя на 

первое место; свобода — не признавать никаких общественных норм и правил 

поведения; дружба — это защита «своих» и т. д. В процессе исследования было также 

установлено, что подростки смешивают многие понятия, среди которых можно 

назвать настойчивость и упрямство, смелость и лихачество и т. п. 

Процесс усвоения нравственных ценностей личностью осуществляется 

поэтапно, а именно: 

-усвоение информации о существовании ценностей и создание условий для их 

реализации; активная деятельность, связанная с принятием и отрицанием ценностей; 

- включение конкретной ценности в личностно признаваемую систему 

нравственных ценностей; 

- качественные изменения личности, происходящие в результате принятия или 

отрицания соответствующих нравственных ценностей. 

Особое место в этом отношении занимают взгляды школьников на нормы и 

правила морального поведения, а затем формирование соответствующих убеждений. 

Исследователи (М. Блатт, Л. Кольберг, И. Царик  и др.) показали, что 

систематическое включение детей в область суждений о моральных ценностях на 

ступень выше их собственной позволяет им постепенно проникнуться 

привлекательностью этих суждений, что может послужить для них стимулом к 

выработке необходимых убеждений, предупреждению и предохранению от 

негативных действий и поступков. [2, c. 23] 

Не менее важно целенаправленное формирование у детей потребности в 

проявлении своих убеждений, согласование мотивов и целей нравственного 

поведения, понимание значимости соответствующих принципов и норм. Наш опыт 

показывает, что только систематическая работа с учащимися может способствовать 

формированию нравственных убеждений. Приведем пример из школьной практики. 

Учительница К. предложила детям написать изложение по рассказу, который 

был у них в учебнике. Прочитав два раза текст, она сказала: «Я сейчас должна уйти на 

десять минут, но я полагаю, что вы люди честные и подсматривать в учебник не 

будете», — и ушла из класса. Через десять минут, придя в класс, учительница стала 

выяснять у школьников, не соблазнился ли  кто-то из них подсмотреть текст в 

учебнике. Через какое-время учительница увидела, что тянется вверх рука маленького 

Пети, признался, что не удержался и посмотрел в учебник. Учительница улыбнулась 

и сказала: «Конечно, Петя, нехорошо, что ты не удержался соблазна обратиться к 

учебнику. Я знаю, что трудно быть стойким и тогда, когда учитель за тобой не 



наблюдает. Но очень важно, что ты оказался честным человеком, ты сознался в своей 

ошибке и в будущем такого не совершишь». Этот пример иллюстрирует тактику 

формирования школьников нравственного сознания, потребности в честном 

выполнении своих обязанностей. Существенной в процессе нравственного 

воспитания является оценка нравственных знаний на основе сравнения и обобщения 

фактов. Многие школьники (35,6 %) затрудняются в оценке своих нравственных 

знаний, сформированности убеждений в необходимости поступать нравственно во 

всех случаях жизни. В реальном воспитательном процессе включение научных 

представлений о нравственных знаниях, умениях и навыках в психологическую 

структуру личности происходит далеко не всегда. Научные знания для подростков 

нередко остаются просто учебной информацией и не превращаются в убеждения. В 

таких случаях школьник не всегда поступает в соответствии с нравственными 

нормами, что иногда приводит к отклонению в поведении. Для нравственного 

воспитания личности не менее важны ее опыт творческой деятельности и 

нравственные ценностные отношения. [2, c. 67] 

Одним из компонентов нравственного воспитания в условиях превенции 

является сформированность моральных качеств личности школьников. Моральные 

качества являются показателем моральной устойчивости личности, ее 

целенаправленности и неподверженности асоциальным процессам. 

Охарактеризуем качества личности, которые лежат в основе нраственной 

культуры и являются ключевым компонентом процесса, формирующего личность 

школьника. Главными из них являются гуманные качества личности: человеколюбие, 

добродетельность, доброта, благородство, великодушие, внимание к людям, забота, 

сострадание, отзывчивость, милосердие, деликатность, тактичность, уважение к 

другим, благодушие, доверчивость, чувство солидарности, честность, 

принципиальность, справедливость, дисциплинированность, долг, уверенность в себе, 

самоотверженность, скромность, простота, самокритичность и др. Формирование 

этих личностных качеств обусловливает самое важное и обобщающее нравственное 

качество — человечность. 

Формирование человечности у школьника требует материализации ценностной 

системы путем преодоления внутренних и внешних противоречий в развитии 

личности, объединения усилий макро- и микросреды  в единую систему, обеспечения 

нравственного воспитания и самовоспитания личности как единого непрерывного 

процесса. 

Материализация ценностной системы школьника связана с формированием 

нравственных качеств и потребностей личности. 

Основным компонентом нравственного воспитания является развитие 

нравственной позиции школьника. Это результат воспитания и показатель степени 

сформированности нравственной культуры. Основываясь на мировоззрении 



личности, на сформированных нравственных чувствах, нравственных качествах и 

потребностях, нравственная позиция личности является результатом овладения 

«определенной системой действий и поступков, выраженных в нормах и правилах 

поведения, в нравственных идеях, которые становятся руководящими в отношениях 

школьников друг к другу, к взрослым, к самим себе» [1, с. 37]. Существенное место в 

этом процессе занимает непрерывное утверждение личной позиции школьника в 

условиях переживания положительных эмоций. 

В связи с этим необходимо учитывать, в какой степени превентивная 

деятельность обеспечивает внутреннюю переработку внешней информации. 

Созданию оптимальных условий формирования моральной позиции ученика 

способствует периодический анализ культуры морального сознания и культуры 

морального поведения личности. 

На нравственную позицию школьника оказывают влияние характер 

превентивной деятельности, гуманизация взаимоотношений в ученическом 

коллективе, степень овладения практическими умениями и навыками, выражающими 

моральную культуру личности. Для выявления сущности нравственной позиции 

школьника необходимо знать направленность его личности, структуру 

мотивационной сферы, конкретные отрицательные проявления, место и роль 

самовоспитания. 
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