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MECANISME ALE COMUNICĂRII PERSUASIVE ÎN CONTEXT ŞCOLAR 

Adăscăliţei Andra-Mirabela, doctorand 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ 

Ȋn societatea actuală traversăm o etapă în care comunicarea se dovedeşte a fi un 

determinant al relaţionării între persoane. Mai mult, în context şcolar, fenomenul 

comunicaţional este centrat pe două axe principale: transmiterea cunoştinţelor 

specifice disciplinelor şi dezvoltarea unor comportamente dezirabile ale elevilor. Atât 

în analiza conceptuală, cât şi în exemplele cu impact instrumental, Claude Levi-

Strauss ne oferă argumente sensibile pentru imaginarea unui posibil model al 

comunicării. Chiar dacă aceste coordonate se desfăşoară mai degrabă la un nivel 

implicit decât explicit, regăsim un model al sistemului de atitudini care poate fi uşor 

şi cu folos translatat într-un model al fenomenului comunicaţional. Ȋn realitate - 

spune autorul -, sistemul atitudinilor elementare cuprinde cel puţin patru termeni: o 

atitudine de afecţiune, de tandreţe şi de spontaneitate; o atitudine care rezultă din 

schimbul reciproc de prestaţii şi contraprestaţii; iar pe deasupra acestor relaţii 

bilaterale mai cuprinde două relaţii unilaterale, una corespunzând atitudinii 

creditorului, cealaltă, aceleia a debitorului. Altfel spus: mutualitatea (=); 

reciprocitatea (+/-); dreptul (+) şi obligaţia (– ) [apud 9, p. 31]. Este evident 

echilibrul pe care Claude Levi-Strauss îl propune ca privind natura relaţiilor de 

comunicare  în cadrul modelelor deja consacrate [ibidem, p. 9]. Practic, procesele de 

interacţiune sunt procese de comunicare, actorii sociali acţionând unul asupra altuia 

prin transferul de informaţii. Ch. R. Berger şi M. Burgoon consideră că un act 

comunicativ, fie el verbal sau nonverbal, odată receptat de celălalt, îi va afecta 

percepţiile, atitudinile, credinţele şi motivaţiile …Este axiomatic faptul că procesele 

influenţei sociale şi comunicarea sunt strâns legate [apud 7, p. 74]. 

Se poate vorbi de o gamă variată a tipologiilor comunicării. În lucrarea de faţă 

vom aborda comunicarea persuasivă. După R. H. Gaas şi J.S. Seiter, persuasiunea 

presupune una sau mai multe persoane implicate în activitatea de creare, 

intensificare, modificare sau suprimare a părerilor, atitudinilor, intenţiilor, 

motivaţiilor şi/sau comportamentelor în cadrul restricţiilor unui anumit context de 

comunicare [4, p. 54]. Persuasiunea în context educaţional trebuie privită ca 

activitate sau proces şi nu doar în termeni de produs sau rezultat, fără a neglija însă 

efectele pe care le poate avea. Ȋn literatura de specialitate se consideră că majoritatea 

comunicărilor interumane implică cel puţin potenţialul de a influenţa ca, de exemplu, 

de a crea, modifica sau intensifica sau elimina opinii, atitudini, intenţii, motivaţii şi 

comportamente. Aproape toate comunicările umane au un potenţial persuasiv. De 
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aceea, este important cât de persuasivă este o comunicare, nu dacă acea comunicare 

este sau nu persuasivă [4, p. 54]. 

Cercetările arată că pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă devin mai 

sofisticaţi din punct de vedere cognitiv şi sunt astfel mai capabili să vadă lumea din 

perspectiva persoanei pe care încearcă să o convingă [ibidem, p. 112]. Copiii tind să 

fie mai vulnerabili la trucurile persuasive deoarece le lipseşte capacitatea de a 

înţelege natura şi intenţia tentativelor de convingere. 

Comunicarea persuasivă nu este o problemă de moment ci poate avea loc în 

timp. Referitor la această perspectivă face trimitere teoria judecăţii sociale conform 

căreia poziţiile-ancoră trebuie modificate treptat. Ȋn cadru educaţional comunicarea 

persuasivă are drept note distinctive faptul că este influenţată în forme, conţinuturi şi 

mijloace de scopurile specifice acestui palier. Comunicarea persuasivă se înscrie în 

comunicarea educaţională, ambele putând fi considerate forme specializate ale 

fenomenului extrem de complex şi dinamic al comunicării umane. Orice proces de 

succes al comunicării didactice ar trebui să înceapă cu clarificarea a ceea ce profesorii 

doresc să obţină de la elevii lor, încercând să răspundă unor întrebări importante: Ce 

obţin de la elevii mei? Ce cred că aşteaptă de la mine elevii mei? Care este minimul 

pe care îl aştept şi accept de la ei? Ce probleme şi dificultăţi ar putea apărea în timpul 

comunicării mele? Cum voi putea rezolva aceste probleme cu elevii prin comunicare? 

[1, p.146-147]. 

Schimbul informaţional reprezintă circulaţia ideilor prin informaţia codificată 

cognitiv, cel interpersonal reprezentând circulaţia stărilor afectiv-emoţionale 

codificate afectiv şi se realizează prin discursul informativ şi vorbirea persuasivă. Ȋn 

linii generale discursul persuasiv se caracterizează prin: claritate – calitate ce redă 

abilitatea de a folosi termeni şi expresii scurte, familiare; vivacitate – ceea ce 

presupune utilizarea unor verbe active, imagistice şi figuri de stil; adecvare – ce redă 

capacitatea de a îmbina aspectele formale cu cele informale, de a evita termenii 

excesiv de ermetici sau expresiile ofensive; adresabilitate – cu privire la folosirea 

pronumelor personale şi la personalizarea discursului şcolar; forţă – ceea ce 

presupune a căuta în permanenţă elemente de atractivitate şi interes; expresivitate – 

prin adaptarea şi reglarea volumului vocii în funcţie de ambianţă şi necesitatea 

sublinierii unei idei; ritm – prin evitarea unei vorbiri prea rapide care împiedică 

receptarea corectă a ideilor, ori prea monotone care distrage atenţia ascultătorului şi 

favorizează căderea în capcana gândurilor proprii; intensitate – care presupune 

utilizarea intonaţiei ca pe un adevărat comutator de sens, ceea ce nuanţează vorbirea 

conferindu-i farmec şi stil; puritate – prin evitarea nazalizării excesive a vocii, a 
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răguşelii şi a bâlbelor care atrag atenţia asupra caracteristicilor vocii şi distrag 

interesul dinspre ceea ce se comunică; reglabilitate – ceea ce presupune că, atunci 

când e nevoie şi posibil, să se creeze pauze între părţile discursului (expunerii) pentru 

a lăsa elevilor timp de gândire ori pentru formularea opiniilor proprii; interactivitate – 

care înseamnă menţinerea unui contact vizual viu cu auditoriul, folosirea unor 

expresii faciale care să releve deschis sentimentele, adoptarea unei conduite mimico-

gestuale naturale [2, p. 71-73]. 

Câteva aserţiuni despre comunicare formulate de autorul A. Neculau se aplică şi 

discursului profesor-elev. Influenţa contextuală facilitează un anumit tip de 

comunicare, determină construirea unui anumit tip de discurs, delimitează marja de 

reflecţie, oferă repere şi consemne pentru decizii. Discursul este totdeauna situat în 

timp şi spaţiu, presupune raporturi concrete, interacţiuni. Semnificaţiile transmise 

prin discurs îi apropie pe indivizi, le oferă semne de recunoaştere. Ei stabilesc 

legături, îţi amintesc, construiesc imagini, spun şi fac să se spună, rezumă, în câteva 

cuvinte sau propoziţii un clişeu, o etichetă [8, p. 315]. 

Oricare ar fi tipologia strategiilor de persuadare, alegerea şi eficienţa lor depinde 

de o serie de  factori precum caracteristicile mesajului care trebuie transmis, ale 

sursei, ale receptorului, ale canalului de comunicare utilizat dar şi ale contextului 

social ( Petty şi Cacioppo, 1986). Ȋn sfera relaţiilor profesor-elev şi elev-elev 

comunicarea persuasivă se poate desfăşura în ambele sensuri. Eficacitatea 

comunicării persuasive elev-profesor depinde atât de mecanismele psihologice 

interne ale persuasiunii cât şi de mecanismele externe ale comunicării [1, p. 147]. Ȋn 

viziunea autorilor Miller şi Read (1991), gradul de persuasiune nu depinde atât de 

mult de sexul cuiva, cât de obiectivele, planurile, resursele şi credinţele sale [4, p. 

116]. 

Autorul R. Cialdini propune şase principii ale persuasiunii: principiul 

reciprocităţii, principiul angajamentului, principiul validării sociale, principiul 

atractivităţii, principiul autorităţii şi principiul rarităţii. Mecanismele 

comportamentale puse în mişcare de aceste principii permit declanşarea actului de 

complezenţă fără exercitarea de presiuni şi, de multe ori, fără ca manipularea să 

devină evidentă [5, p. 51]. Elevii sunt predispuşi să urmeze sugestia unui profesor 

(sau a unui coleg) dacă acesta li s e pare un expert credibil într-un anumit domeniu 

(principiul autorităţii), dacă îl consideră un apropiat de încredere (principiul 

atractivităţii), au senzaţia că îi datorează ceva (principiul reciprocităţii) şi dacă 

urmându-l sunt consecvenţi cu credinţele sau promisiunile lor anterioare (principiul 

angajamentului/consecvenţei). Sunt tentaţi să facă alegeri pe care le consideră 
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populare (principiul validării sociale/consensului) şi dacă le vor aduce o resursă 

preţioasă (principiul rarităţii). În continuare vom analiza principiile persuasiunii: 

1.Ȋn contextul comunicării didactice argumentul autorităţii cadrului didactic este un 

mecanism important pentru a atinge persuasiunea care îl determină pe profesor să-şi 

impună ideile în mintea elevului pentru că este considerat o autoritate („magister 

dixit‖), care adesea determină ca elevii să accepte o schimbare de comportament 

pentru că astfel li s-a cerut de către profesor sau aşa este stipulat în manual sau în curs 

ci nu pentru că cerinţa a fost justificată sau înţeleasă în plinătatea validităţii şi 

necesităţii sale[1, p. 147]. Prin discursul persuasiv, profesorul reuşeşte să stabilească 

cu elevii o relaţie care nu riscă să cadă în niciuna dintre extreme: excesul de autoritate 

sau de familiaritate, oricare dintre ele fiind dăunătoare. Dimpotrivă, distanţarea 

permite profesorului să-şi menţină o stare de disponibilitate faţă de fiecare elev, în 

timp ce apropierea îl asigură pentru a înţelege empatic doleanţele şi trăirile elevilor 

[2, p. 73]. 

2. Principiul atractivităţii reprezintă un alt aspect de care depinde eficienţa 

comunicării persuasive. Ȋn multe cazuri de comunicare directă, receptorii observă şi 

consideră apariţia sursei ca fiind plăcută sau neplăcută şi îşi formează impresiile chiar 

înainte ca sursa să emită mesaje verbale [1, p. 147]. Prin ţinuta sa, apariţia fizică 

atitudinea pe care o adoptă, profesorul devine o imagine pozitivă sau negativă pentru 

educabili.  

3. R. Cialdini afirmă că „regula reciprocităţii‖ este un instrument foarte puternic 

pentru obţinerea conformităţii, motiv pentru care este dificil de reacţionat împotriva 

propriei persoane. Conform autorului, la prima vedere, avem doar două opţiuni: fie 

să cedăm, fie să refuzăm şi să suferim consecinţele asupra sentimentelor de dreptate 

şi de obligaţie adânc întipărite în noi, însă acestea nu sunt singurele opţiuni. Soluţia 

pe care o propune R. Cialdini este că trebuie să acceptăm propunerile dezirabile ale 

altora, dar să le vedem drept  ceea ce sunt, nu ce sunt prezentate a fi. Astfel, atunci 

când profesorul comunică unui elev o notă mai mare decât cea pe care o merită, 

acesta acceptă favorul, recunoscând însă obligaţia de a-l returna în viitor, prin 

pregătire temeinică. 

4. Psihologii au înţeles puterea principiului consecvenţei în direcţionarea activităţii 

umane. Teoreticieni remarcabili ca Leon Festinger, Fritz Hieder şi Theodore 

Newcomb au văzut în nevoia de consecvenţă o forţă motivatoare centrală a 

comportamentului nostru. Impulsul de a fi (şi a părea) consecvent constituie o armă 

de influenţare socială extrem de puternică, făcându-ne adesea să acţionăm în moduri 

care sunt clar contrare intereselor noastre [3, p. 54]. Conform principiului 
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angajamentului şi al consecvenţei elevii vor simţi nevoia de a da curs unei solicitări 

din partea profesorului dacă vor considera că aceasta este în concordanţă cu 

angajamentele pe care şi le-au asumat anterior în prezenţa cadrului didactic. 

5. Atât contextul global, ideologic, cât şi cel imediat, situaţional, pot construi, 

împreună, o ţesătură de dispoziţii, prevederi, recomandări, indicatori, reţete, semne, 

amprente, simboluri care-l sechestrează pe individ, acoperindu-l cu o plasă 

psihosocială care-l constrânge să gândească, să simtă şi să acţioneze în conformitate 

cu imaginile-simbol, normele, soluţiile şi ritualurile autorizate. El învaţă astfel să se 

supună standardelor majorităţii, să nu devieze de la normele comune, să respecte 

convenţiile care asigură „integrarea în colectiv‖, adică alinierea care furnizează 

confort fizic şi psihic [8, p. 325]. Acest principiu se regăseşte şi în mediul 

educaţional, unde tendinţa de a presupune că o acţiune este corectă în măsura în care 

o fac şi alţii este exploatată în diverse moduri. 

6. Potrivit principiului rarităţii, indivizii înclină să acorde mai multă valoare 

oportunităţilor, resurselor, atunci când acestea sunt mai puţin disponibile. Ȋn cazul în 

care există mai puţine resurse sau mai puţin timp pentru a le obţine există tendinţa de 

a le dori mai mult. Cadrul didactic care doreşte ca elevii să se documenteze asupra 

unei anumite teme îi poate motiva dacă solicită prezentarea proiectului „doar în ora 

viitoare‖. 

Ȋn orice comunicare, vorbitorii urmăresc, în acelaşi timp, scopuri primare şi 

scopuri secundare. Scopurile primare sunt cele specifice comunicării, cum ar fi 

obţinerea unor informaţii, crearea unui feedback, emiterea unei solicitări. Scopurile 

secundare  sunt, dimpotrivă, mai generale: dorinţa de a face o bună impresie, 

menţinerea unei relaţii pozitive cu receptorul/ascultătorul, dovedirea sprijinului faţă 

de acesta din urmă. Capacitatea de a elabora mesaje care să urmărească multiple 

scopuri e o parte importantă a competenţei sociale [apud 7, p. 79-80]. Pentru a fi 

persuasivi trebuie să ţinem cont de următoarele patru elemente-cheie [apud 6, p. 16]: 

1)Setarea credibilităţii: devenim mai convingători, dacă posedăm cunoştinţe în 

domeniu şi demonstrăm competenţă în subiectele la care ne referim, dacă avem 

reputaţia unei persoane de încredere care se preocupă de binele celorlalţi; 2)Stabilirea 

unui teren comun: prezentăm beneficiile, argumentăm că ceea ce vrem să spunem 

este limpede şi coerent, descoperim lucruri de care elevii sunt cointeresaţi, suntem 

deschişi la dialog, le ascultăm ideile şi preocupările, arătăm că ne interesează cei 

cărora ne adresăm, că opiniile şi acţiunile lor sunt importante pentru noi; 3)Oferirea 

unor dovezi vii: aducem argumente solide, ne exprimăm explicit, inteligibil, pe 

înţelesul tuturor, dar referindu-ne mai mult la fapte şi întâmplări şi mai puţin la cifre 
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şi informaţii, demonstrăm că suntem sinceri  şi că ne asumăm întru totul punctul de 

vedere pe care îl susţinem, iar ideile pe care le vehiculăm sunt fundamentate şi bine 

structurate, ne gândim la analogii care să transforme ideile în ceva tangibil; 

4)Crearea unei conexiuni emoţionale: manifestăm entuziasm, pasiune, bucurie, 

folosindu-ne propriile emoţii în rezonanţă cu emoţiile celorlalţi. Levell şi Galle 

(1998) defineşte caracterul de interacţiune al comunicării ca o întâlnire a minţilor în 

scopul de a transmite informaţii, de a forma convingeri, de a da naştere unor emoţii 

sau de a induce comportamente [apud 11, p. 227]. 

În concluzie, comunicarea în context şcolar devine persuasivă atunci când 

profesorul cunoaşte climatul educaţional, elevii, modalităţile de insuflare a unor 

valori care vor conduce la schimbări atitudinale şi comportamentale care să permită o 

dezvoltare armonioasă a educabililor.  
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OPORTUNITĂŢI ALE IMPLEMENTĂRII  PROGRAMELOR DE 

EDUCAŢIE VOCAŢIONALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Adăscăliţei Cristian, doctorand  

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ 

Ȋn învăţământul preuniversitar actual ne gândim intens la faptul că este de 

datoria noastră, a profesorilor, să pregătim tineri capabili, oneşti, integri care să 

asigure dezvoltarea societăţii în spiritul propulsării unor valori demne de invidiat. 

Acest lucru se realizează prin întregul arsenal de activităţi şcolare şi extraşcolare care 

contribuie gradual la modelarea personalităţii elevilor. 

Ȋn diferite etape ale şcolarităţii ne axăm pe promovarea unui învăţământ orientat 

pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, 

cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în 

profesie şi în societate [6], prin generaţiile de elevi care se succed contribuind la  

formarea personalităţii autonome, ca dimensiune a idealului educaţional.  

Dintre diferitele dimensiuni ale educaţiei pe care şcoala le propune (intelectuală, 

estetică, morală, tehnologică, etc.) educaţia vocaţională ocupă un statut deosebit, ea 

fiind realizată prin caracterul nemijlocit al diferitelor discipline, prin activităţi cu 

specific vocaţional sau prin consilierea educaţională şi vocaţională realizată de 

diriginţi, profesori, consilieri şcolari. 

Ȋn acest context, constatăm în ultima perioada creşterea importanţei acestei 

educaţii, prin multitudinea eforturilor şi a proiectelor, programelor care se desfăşoară 

în sfera educaţională şi nu numai. 

Promovând ideea realizării vocaţionale individuale, D. Super, cunoscut 

specialist în problemă, remarca trei etape ale dezvoltării profesionale: prevocaţională, 

vocaţională şi postvocaţională. Profesia, după părerea lui, este nu numai un mijloc de 

a-ţi câştiga existenţa, dar şi un mod de viaţă, un rol social [2, p. 12]. 

Astfel, în documentele de politică curicularră acest aspect este promovat de 

principiul relevanţei şi racordării la social, inclusiv inserţia profesională, care are 

drept implicaţii la nivelul construcţiei curriculumului naţional accentul pe ceea ce 

trebuie să ştie şi să facă o persoană la finalizarea unui proces de învăţare, în vederea 

unei facile inserţii sociale şi profesionale, în acord cu Cadrul naţional şi european al 

calificărilor.  La nivelul proceselor de predare-învăţare-evaluare, se subliniază faptul 

că acestea trebuie să pornească de la aspecte relevante pentru dezvoltarea personală 

a elevului şi pentru inserţia sa în viaţa socială şi profesională. De asemenea, trebuie 

să valorifice contextele care leagă activitatea şcolară de viaţa cotidiană [7, p. 19]. 
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Modalităţile de realizare a educaţiei vocaţionale actuale, în concordanţă cu 

specificul contextului social, presupun şi apelul la diferite instituţii şi surse de 

informare.  

Sursele care conţin informaţii despre profesii, ocupaţii pot fi grupate în 

următoarele categorii [8]: 

 educaţionale: conţin informaţii despre tendinţele pe piaţa educaţională şi 

reţeaua instituţiilor de învăţământ. Din această categorie fac parte: instituţii 

(Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Inspectoratul Școlar Judeţean, 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională) şi surse (Standarde de 

pregătire profesională, târguri educaţionale, Ziua Porţilor deschise, platforme 

educaţionale, Curriculum pentru educaţie tehnologică). 

 vocaţionale: conţin informaţii despre ocupaţii (Standardele Ocupaţionale, 

Profilurile ocupaţionale, târguri de job-uri). 

 de carieră: conţin informaţii despre gestiunea propriei cariere, materiale 

destinate autoformării abilităţilor de comunicare în carieră (materiale 

promoţionale ale diferitelor instituţii de învăţământ, firme; site-uri web, fişe de 

post). 

Deși cariera și dezvoltarea academică au fost adesea luate în considerare separat, au 

fost făcute apeluri pentru a se recunoaște articulațiile lor comune.  În concordanță cu 

astfel de apeluri, perspectivele teoretice care articulează aceste procese au fost 

avansate.  

Atât literatura privind cariera, cât și cea academică s-au deplasat de la 

perspectiva inițială, concepând calea educațională și calitatea predării, ca bază pentru 

dobândirea de abilități și susținerea rezultatelor profesionale mai târzii prin cariere și 

procese academice pe tot parcursul vieții [ 5]. 

Logica internă a procesului de educaţie vocaţională în diverse etape ale 

dezvoltării personalităţii se articulează conform autoarei O. Dandara pe patru 

obiective-cadru [2, p. 14]: 

1- cunoaşterea potenţialului individual al persoanei. Compatibilitatea dintre persoană 

şi mediul de activitate profesională reprezintă condiţia de bază a constituirii unei 

cariere de succes. Activităţile care au scopul de a identifica potenţialul individual sunt 

orientate spre cunoaşterea: 

 tipului de personalitate; 

 dimensiunilor de personalitate; 

 particularităţilor proceselor cognitive; 

 intereselor, aspiraţiilor profesionale; 
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 aptitudinilor şi capacităţilor; 

 sistemului de atitudini şi valori. 

2 - informarea: despre piaţa muncii şi cerinţele profesiei, oportunităţile sistemului 

educaţional, reperele legislative ale angajării şi posibilităţile legale de evoluţie în 

carieră. 

3- formarea sistemului de atitudini, valori şi competenţe care facilitează integrarea 

profesională; 

4- promovarea potenţialului individual sau marketing-ul vocaţional (întocmirea unui 

CV, identificarea unor oportunităţi pentru formarea profesională etc.) 

Cercetările în domeniu au stabilit că unul dintre principalele scopuri ale 

educaţiei  este de a pregăti tinerii pentru viitoarele profesii, căci elevii care sunt 

capabili să interiorizeze legătura între şcoală şi muncă se află într-o poziţie mai 

bună pentru a se implica în şcoală şi  a-şi dezvolta abilităţile de bază [ 4]. 

După cum remarcă autorul C. Cucoş, orientarea se face nu numai pornind de la 

aptitudini, ci şi de la atitudini, valori pragmatice, sfidări ale producţiei contemporane; 

profesiunile-ţintă vor fi multiforme, polivalente, se va lucra în echipe de profesori 

într-o viziune interdisciplinară, vor fi antrenaţi în acest proces şi alţi factori ai 

educaţiei precum părinţii, comunitatea locală, reprezentanţi ai patronatelor , ai 

asociaţiilor profesionale.  

O condiţie importantă în ce priveşte pertinenţa orientării constă în cunoaşterea 

profundă a opţiunilor elevilor; acestea trebuie să fie realiste, adecvate timpului şi 

spaţiului comunitar, liber exprimate şi nu supuse unor constrângeri (parentale, 

sociale, economice) [3, p. 108].  

Pornind de la teoriile în domeniu (Super D.E., Holland John L., Jigău M., Jurcău 

N., Tomşa Gh.) care evidenţiază rolul cadrelor didactice şi al părinţilor în cadrul 

procesului decizional privind cariera, se poate spune că educaţia vocaţională se 

realizează de timpuriu, devenind tot mai complexă pe măsură ce copiii şi adolescenţii 

sunt încurajaţi să exploreze piaţa muncii.   

Specialiştii în domeniul carierei au subliniat faptul că rolurile de adolescent în 

timpul liber şi de adolescent-elev, care au cel mai mare impact în adolescenţă, le 

oferă multe ocazii de a se pregăti pentru piaţa muncii [ 1, p. 140]. 

Ȋn concluzie, pentru sporirea procesului educaţional este indicat să se implice 

toţi factorii meniţi să contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor iar educaţia 

vocaţională să întregească tabloul „devenirii fiinţei umane‖. 
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SELECTAREA CONȚINUTURILOR CURRICULARE LA ISTORIA 

ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ ÎN CONTEXTUL STUDIERII 

SPECIFICULUI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC  

DIN PRIMA JUMĂTATE A SEC. AL XIX - LEA  

Memoria istoriei cuprinde în ea seva înțelepciunii. Trecutul poporului român a 

arătat că măreția sa nu poate sta nici în contopiri, nici în asupriri pe seama altor 

popoare. Au înțeles că cărturarii neamului nostru încă din secolele al XVII-lea și al  

XVIII - lea  că a ne sălta în rândul țărilor libere și bogate, nici spadele nu ne ajung și 

nici bogățiile nu sunt fără sfârșit în pământul țării, iar de râvnit, din fire românul nu 

va râvni la bogățiile din afară. El a muncit cinstit în toate epocile de existență a sa și a 

cucerit culmile doar prim munca sa, doar prin eforturile depuse în vederea instruirii 

sale. Istoria învățământului în Țările Române înscrie o multitudine de izvoare după 

anii o mie cinci sute, Școli și gânditori umaniști care vorbesc despre aportul lor la 

clădirea culturii europene. 

Tema axată pe selectarea conținuturilor curriculare la Istoria românilor și 

universală în contextul  studierii specificului învățământului românesc din prima 

jumătate a sec. al XIX-lea reprezintă un interes deosebit pentru teoreticienii și 

practicienii sistemului educațional, deoarece secolul al  XIX-lea ocupă un loc aparte 

în istoria învățământului românesc, prin școala de limba română, prin afluența de 

manuale diversificate pe specialități, prin natura școlilor, de la cele elementare până 

la cele superioare, universitare, prin multiplicarea lor, prin programe, cadre, nivel de 

pregătire, număr de elevi, prin prezența manifestă a rezultatelor școlii în evoluția 

societății. Fără a face abstracție la condițiile social-economice și politice înfruntate cu 

deosebire de masele populare, de jaful și exploatarea datorate oprimatorilor dinăuntru 

și din afară, acesta este veacul marilor începuturi și al temeliilor de granit ale 

învățământului românesc, sau mai precis spus, ale învățământului românesc modern. 

Evoluția învățământului în ceea ce privește mai ales la jumătatea sec. al XIX-lea 

este abordată excelent și de oamenii timpului, care au avut grija de a lăsa umaniștilor  

o valoroasă comoară de date.   

Astfel se impun și: ilustrul Gheorghe Asachi, care tipărește în anul 1841 la Iași 

‖Relație de starea învățăturilor publice în Moldova pe anul școlar 1839-1840‖,Th. 

Codrescu, care traduce și publică la Iași lucrarea lui Novel și Chapsal „Mică 

gramatică franceză pentru învățătura tinerimii Moldo-române‖ [1, p.136]. 

Ceban Tatiana, masterandă, spec. Management educațional, UST 

Ovcerenco Nadejda, dr., conf. univ., UST  
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În august 1846 Dimitrie Pop publică la Iași lucrarea pedagogică ‖Povățuitorul 

educației copiilor de amândouă sexele‖. Ea constituie prima lucrare din literatura 

pedagogică românească, care tratează problema educației copiilor în familie, 

începând de la naștere și continuând în școală. 

Deoarece problema pregătirii cadrelor didactice în vederea înțelegerii active în 

procesul educației este destul de evidentă, Ion Drezoianu publică la București în anul 

1848 lucrarea ‖Învățătorul primar, sau povețe și sfaturi pentru a pregăti pe învățătorii 

primari la cariera lor și a-i călăuzi la lucrarea funcțiunii lor‖. 

În iunie 1835 Gheorghe Asachi redactează la Iași un faimos ‖Reglement al 

școlilor publice din Principatul Moldovei, sub auspiciile prea înălțatului domn Mihail 

Sturza Voievod‖ întocmit de Epitropia Învățăturilor Publice, publicat mai apoi de V. 

Urechia [2, p.389-421]. 

Evenimentul care, mai mult ca oricare altul din veacul al XIX-lea, a marcat 

cuceririle școlii românești din primele decenii și a arătat cu o evidență nemaiîntâlnită 

pe ce baricadă se situau ctitorii școlii, dascălii, oamenii de cultură ai țării, a fost 

revoluția de la 1848. 

Înflăcăratul pașoptist C.D. Aricescu (1825-1886) avea drept crezământ 

următoarele:‖Prin știință și educație, legea poporului va face ca oamenii să ajungă 

visul de aur al poeților, făcând ca libertatea asupra tiraniei‖. 

Una din comportamentele afirmării culturii în general și ale învățământului în 

special, în cele trei țări române, a constituit-o neîndoios transferul reciproc de valori 

intelectuale, sinteza spirituală, osmoza calitativă de mințile luminate din Transilvania, 

Țara Românească și Moldova. Acest proces, incipient pentru școală în primele 

decenii ale veacului, va fi în plenitudinea sa în preajma și imediat după revoluția de la 

1848. 

Îngemănarea învățământului și a școlii românești din cele trei țări române este 

însoțită de cerința firească de a rândui alături de cititorii munteni, și pe cei moldoveni 

și transilvăneni. Mesagerii școlii românești din prima jumătate a secolului al XIX-lea 

s-au aflat în toate cele trei țări românești, prinși în preocupări fundamentale comune, 

pretutindeni unde masele poporului român se aflau sub robie feudală și jug străin. 

Numeroasa gamă de lucruri apărute de-a lungul istoriei este rezultatul cercetării a 

numeroase documente, mai ales a fondului de documente și manuscrise aflate în 

depozitele Arhivelor și bibliotecilor, activitate desfășurată timp de mai mulți ani. 

Majoritatea cercetătorilor au pornit de la ipoteza că învățământul în Țara 

Românească trebuie să fie o veche realitate, că are începuturi îndepărtate și că el a 

existat nu numai la orașe, ci și mediul rural. E necesară abordarea acestei probleme, 
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deoarece unele articole apărute în ultimul timp au făcut greșeală de a afirma că un 

învățământ  românesc n-avem decât de la venirea în țară a lui Gheorghe Lazăr. Din 

documente rezultă că încă din vremuri îndepărtate am avut o școală românească nu 

numai la orașe, ci și la sate.   

Tot pe bază de documente inedite dovedim relațiile dintre Țara Românească și 

Transilvania, prezența tinerilor transilvăneni în școlile de peste munți, sprijinul 

acordat de Țara Românească dezvoltării școlilor din străinătate, participarea masivă a 

cadrelor didactice la revoluția de la 1848, etc. 

Destul de valoroasă este lucrarea autorilor Mihai Bordeianu și Petru Vladcovski 

‖Învățătorul românesc în date‖, care apare după ce, în 1971, s-a publicat la Editura 

Enciclopedică Română ‖Istoria României în date” și după cercetările întreprinse, mai 

ales în ultimii 15 ani, în domeniul istoriografiei românești și al istoriei culturii și 

învățământului.  

Autorii au avut în vedere interesul tot mai accentuat al publicului românesc 

pentru astfel de lucruri de referință și, o încercare sintetică, de o asemenea întindere, 

referitoare la învățământul românesc în date este pur și simplu extraordinară. 

Lucrarea nominalizată oferă o imagine clară și amplă a acestui aspect al culturii 

românești - evoluția de-a lungul secolelor a învățământului la români și a legăturii 

sale organice cu evoluția culturii naționale ne oferă rapid aflarea celor mai importante 

date și a unui îndreptar cronologic al faptelor, precum și explicarea succintă a lor. 

De asemenea, destul de prețioasă poate fi considerată lucrarea „Ctitori de școală 

românească‖- lucrarea de omagiu pentru cititori de școală românească ai secolului 

trecut, a autorilor Titu Georgescu și Emil Bâldescu, lucrare de folos pentru toți cei 

care vor ști și a vorbi adevăruri și tării de la preacinstiții înaintași ai neamului nostru. 

Înmănuncherea pentru un veac a făurarilor școlii noastre dezvăluie cititorilor 

izvoarele din care s-a înălțat școala românească și filonul nobil al culturii, mereu 

îmbogățit, precum și patriotismul semănat în inimile și mințile poporului, prin școală 

și prin carte, cu tot ce avea mai înălțător, mai uman, prin grăiri ale celor care au 

ctitorit și statornicit acest învățământ, prin evocarea vieții și obolului de muncă ale 

acestora și completările bibliografice, cartea este altceva decât o istorie a pedagogiei. 

Scopul studiului de faţă îl reprezintă cercetarea nivelelor și formelor 

învăţământului românesc în prima jumătate a sec. al XIX-lea, pentru a determina 

tematica unităților de studiu la Istoria românilor și universală în clasa a VII-a. Pentru 

realizarea scopului propus vom precăuta următoarele obiective:  

 Cercetarea evoluţiei învăţământului bisericesc din România din a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea; 
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 Analizarea dezvoltării învăţământului laic din România din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea; 

 Evidenţierea evoluţiei învăţământului românesc  aflat sub dominaţie străină. 

 La baza cercetării stau lucrări generale şi specifice tematicii, care sunt analizate 

prin prisma abordării problematice. 

Lucrarea a fost efectuată în baza principiului istorismului ştiinţific şi didactic, 

prin încadrarea cronologică a conţinutului proceselor şi fenomenelor, determinarea 

etapelor şi treptelor învăţământului, în baza metodelor inductiv-deductive de 

cercetare ştiinţifică şi didactică, acesta fiind în corespundere directă cu analiza critică 

comparativă a literaturii istoriografice. 

Lucrarea este o abordare a aspectelor învățământului în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea, care este, în primul rând, studierea, analiza și sinteza unei ample 

totalități de date, de lucruri, care dovedesc, încă odată, că învățământul  românesc are 

începuturi îndepărtate, că poporul românesc a avut mereu grija ca să dăruiască lumii 

adevărați  cărturari, oamenii cu minți lucide care să-i aducă faima atât în țară, cât și 

peste hotare. 

Modalitatea de prezentare a  subiectelor legate de învățământul  românesc sunt 

clare şi oferă imagini despre activitatea desfășurată în această perioadă în școala 

românească, felul cum s-a organizat învățământul, ideile care au călăuzit pe oamenii 

noștri de cultură, lucrările elaborate, activitatea revoluționară a oamenilor școlii la 

1848 sunt dovezi că ideile progresiste, ideile noi pedagogice au fost cunoscute la noi, 

preluate și adaptate potrivit cu necesitățile societăţii noastre.  

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că ea poate servi drept suport de 

curs pentru studenţi, precum şi drept îndrumar metodic de proiectare a unei lecţii de 

Istoria românilor și universală în clasa a VII-a. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea continuă să funcționeze școlile 

existente pe lângă mănăstiri și biserici. 

Paralel cu învățământul laic, învățământul bisericesc cunoaște o manifestare 

vădită și în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Acest fapt este dovedit de 

numeroasele documente atestate, ce denotă o vie și evidentă preocupare pentru 

îmbunătățirea învățământului, și mai ales a celui bisericesc, care-și are adânci 

rădăcini împlântate în cugetul acestui neam și care a stat la temelia dezvoltării în 

continuare a învățământului românesc. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea asistăm la o însemnată dezvoltare a 

învățământului, la organizarea lui pe baze noi. S-a trecut la organizarea unui 

învățământ public în limba română cu o largă răspândire în orașe și în sate. 
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Învățământul nu rămâne un privilegiu al clasei dominante. El este cerut din ce în ce 

mai mult de pături mai largi ale poporului. Planurile de învățământ, programele 

școlare elaborate arată o orientare a școlii către viața practică, către cunoștințe 

științifice pe care să le aplice în viață. 

În Moldova, la data de 24 mai 1803, C. A. Moruzi dă hrisovul prin care 

hotărăște înființarea de noi școli într-o seamă de orașe din Moldova. Hrisovul său se 

deosebește fundamental de cele date anterior, prin modul de redactare a dispozițiilor. 

Hrisovul prevede o serie de măsuri menite să îmbunătățească programa de studii a 

Academiei Domnești, precum și alocarea sumei de 3.500 lei pentru burse școlare [4, 

p. 269]. 

În ceea ce privește evoluția învățământului în Basarabia, în pofida actului de la 

1812, s-a dezvoltat în strânsă legătură cu cultura Moldovei. Acest fenomen a fost 

condiționat de unitatea de limbă, dezvoltarea istorică, de contactul strâns neîntrerupt 

dintre scriitorii din Basarabia și cei din principate. 

Conștiința românească din Basarabia era alimentată prin contactul intelectual ce 

exista între basarabenii și românii de peste Prut. Totuși, sistemul de învățământ 

românesc din Basarabia după 1812 a fost treptat marginalizat și substituit cu cel 

rusesc. Administrația rusă avea nevoie de funcționari, clerici cunoscători de limbă 

rusă, devotați puterii țariste. 

Cu timpul, s-a conturat chipul adevărat al guvernului țarist. Treptat școlile 

moldovenești au început să se rusifice. Unul dintre foștii dirigutori ai Basarabiei 

recomandă să fie deschise de urgență în toate localitățile din Basarabia școli cu 

predare în limba rusă [3, p.32]. 

Analizând problemele principale ale istoriei Basarabiei în prima jumătate al 

secolului XIX-lea, se poate conchide că aceste ținuturi au avut o soartă foarte dificilă 

și tragică. 

Prin anexarea și colonizarea Basarabiei, promovarea aici a politicii rusești, 

militarizarea acestei provincii, stoarcerea de puteri și bunuri materiale a populației 

băștinașe, intensificarea dominației administrației țariste, dar și prin promovarea 

diferitor înlesniri pentru coloniștii străini, țarismul și-a întărit dominația în această 

parte geografică a Balcanilor. 

Acţiunile de reformare a învăţământului, în perioada 1991-2019 operate tot mai 

insistent pe tărâmul istoriei, ca şi al practicii şcolare, devin mai perseverente odată cu 

noile cerinţe orientate spre valorificarea personalităţii elevului şi promovarea unui 

învăţământ de calitate. În Republica Moldova, în domeniul educaţional se 

înregistrează an de an schimbări esenţiale: implementarea curriculară, axarea pe 
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obiective şi nu pe conţinuturi, centrarea pe elev – în calitate de subiect al educaţiei, 

utilizarea tehnicilor preponderent cu caracter interactiv etc.  

Cercetarea şi analiza educaţiei istorice a elevului, printr-o tematică concretă, 

cum ar fi studierea învățământului românesc în prima jumătate a sec. al XIX-lea 

reprezintă unul din importantele şi actualele subiecte şcolare, care contribuie la 

cunoaşterea trecutului, prin aspectele culturale.  

Misiunea istoriei ca disciplină şcolară constă în cunoaşterea şi înţelegerea 

autentică a trecutului, conştientizarea diversităţii tradiţiilor culturale ale popoarelor 

lumii, pentru a depăşi frontierele, a înlătura prejudecăţile şi a încuraja viziunea, 

conform căreia, stările de conflict pot fi soluţionate doar prin mijloace paşnice. 

Problematica privind învăţământul românesc reprezintă un subiect interesant în 

manualele şcolare de Istoria românilor și universală, de aceea este foarte importantă 

cantitatea şi calitatea de conţinut, propus de programele şcolare şi prin abordările 

realizate în manualele şcolare. Valorificarea dimensiunii tematicii regimurilor 

totalitare este o preocupare sistematică şi explicită în educaţia istorică. Se poate, deci, 

conchide că în prima jumătate a secolului al XIX-lea și, mai ales, în deceniile trei și 

patru, se confruntau mai multe direcții în domeniul politicii școlare: 1. Boierimea 

reacționară tindea să limiteze cât mai mult învățământul – chiar pe cel elementar - și 

să facă din școala medie și superioară un privilegiu al său propriu (pe această linie au 

acționat cei doi domni – Gh. Bibescu și M. Sturdza – prin legiferările din 1847); 

2.Burghezia liberală milita pentru organizarea și dezvoltarea învățământului , nutrind 

convingerea că prin școală se stimula activitatea economică. Reprezentanții acestei 

direcții – Gh. Asachi, I.E. Rădulescu, I. Ghică – erau îndeosebi preocupați de 

problemele învățământului orășenesc, punând școala sătească pe un plan de 

inferioritate față de cea urbană. 3.Burghezia democratică vedea în școală mijlocul 

principal de ridicare a maselor pe plan economic și cultural. Reprezentanții acestei 

direcții – P. Poenaru și profesorii școlilor normale din reședințele orășenești - se 

îndreptau cu multă solicitudine spre reședințele orășenești, spre nevoile culturale ale 

satului. Chiar dacă, în concepția lor învățământul rural urma să se deosebească de cel 

urban, diferențierea provenea mai ales din adecvarea conținutului celor două școli la 

cerința de a se asigura pregătirea viitorilor meșteșugari și negustori (la oraș) și plugari 

(la sate). 4.Democrat- revoluționarii considerau luminarea maselor ca o pregătire a 

lor pentru revoluție. Se aprecia că o educație egală pentru toți era cu putință numai 

după înfăptuirea revoluției, concepție formulată mai ales de Nicolae Bălcescu. 

Aşadar, în plan teoretic tematica privind învăţământul românesc în prima 

jumătate a sec. al XIX-lea în manualele şcolare de Istoria românilor și universală, în 
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general, considerăm că este de o mare utilitate şi actualitate practică pentru 

managementul organizaţiei şcolare. Pentru că planificarea şi introducerea oricărei 

schimbări conţine un potenţial de transformare în societate, este un aspect esenţial şi 

omniprezent al activităţii educaţionale. În plan practic – aplicativ s-au elaborat 

proiecte didactice care conţin tematica abordată, prin textele prezentate în manualele 

de Istoria românilor și universală pentru cl. a VII-a. Punerea în evidenţă a necesităţii 

dezvoltării la nivelul organizaţiei şcolare a unei deprinderi de exprimare a propriilor 

opinii privind tematica studierii învăţământului românesc în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea. Studierea acestei tematici poate fi în perspectivă un model de 

predare a unei tematici din manualele şcolare, pentru realizarea unei lecţii publice. 
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PARTICULARITĂŢI DE VALORIFICARE TIC ÎN FORMAREA 

CONTINUĂ A COMPETENŢEI EVALUATIVE 

Chindris Claudiu, drd., Universitatea de Stat din Tiraspol 

Botnari Valentina, dr., prof. univ. Interimar, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Didactica formării competenţelor, destinată în principal formării şi autoformării 

tuturor categoriilor de cadre didactice, este rezultată în urma unui demers de cercetare 

– inovare – dezvoltare şi reprezintă un argument semnificativ pentru raţionalitatea şi 

predictibilitatea evoluţiei sistemului educaţional. Introducerea competenţelor ca 

finalităţi ale curriculumului şcolar în învăţământul liceal (între 2001 şi 2004) şi 

gimnazial (în anul 2009) au reprezentat pentru învăţământul preuniversitar o 

oportunitate de inovare metodologică. 

Programele şcolare pentru învăţământul preuniversitar (segmentul claselor V – 

VIII) au încorporat astfel elemente ale referenţialului presupus de competenţele – 

cheie europene prin competenţele curriculumului şcolar, transferate ulterior parţial şi 

în procesul educaţional. Pentru introducerea instruirii pe competenţe în practica 

şcolară au fost realizate mai multe ghiduri metodologice generale (în anul 2001), 

coordonate de Consiliul Naţional pentru Curriculum. În absenţa unor formări 

corespunzătoare ulterioare, paradigma iniţială presupusă de competenţe a fost 

introdusă într-o formă minimală şi cu o acoperire modestă. 

În perioada următoare (2010 – 2011) a fost abordată problema globală a 

competenţelor (competenţe – cheie europene şi competenţe generale şi specifice ale 

curriculumului şcolar), în contextul extinderii lor în sistemele educaţionale europene 

şi ale includerii lor în Legea Educaţiei Naţionale, ca finalităţi ale învăţământului 

preuniversitar. În acest sens, în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a existat 

iniţiativa unei abordări metodologice globale, concretizată în documente integratoare, 

puse la dispoziţia utilizatorilor în momentul respective (2010 şi 2011). Problema 

competenţelor a făcut şi obiectul unor iniţiative instituţionale şi a unor dezvoltări 

metodologice în diferite proiecte de formare (sub egida Centrului Naţional de 

Evaluare şi Examinare sau a unor organisme judeţene, cum ar fi inspectoratele 

şcolare). Sensibilizarea cadrelor didactice de toate specialităţile a fost realizată printr-

o activitate de inovare şi dezvoltare, rezultând în final o evoluţie semnificativă a 

experienţei pozitive. 

Didactica formării competenţelor – elemente de legitimitate. Didactica este acea 

parte a pedagogiei care se ocupă de procesul de învăţământ, cu toate componentele 

sale, interacţiunile dintre componente şi modul în care acesta duce la atingerea unor 

finalităţi asumate. În principal, didactica studiază procesul de învăţământ în sens 
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formal şi instituţionalizat. Există opinii de extindere a sferei didacticii, prin 

înglobarea elementelor învăţării formale şi informale. În esenţă însă didactica 

reprezintă, de la formarea ei, disciplina, ştiinţa şi arta instruirii. De la fundamentarea 

didacticii ca preocupare centrală a pedagogiei şi până la evoluţiile ei recente, a existat 

un proces continuu de modificare a percepţiei educatorilor asupra acestui concept 

central şi de transformare a elementelor sale interioare.  

Didactica este cunoscută în prezent ca o parte a pedagogiei care se ocupă în mod 

predominant de organizarea procesului de instruire. În acelaşi timp, didactica are o 

dimensiune de cercetare (investigând elementele noi introduse de diferite ştiinţe 

sociale şi teoriile învăţării), o dimensiune prescriptivă şi normativă (prin sugestiile 

oferite educatorilor) şi o dimensiune inovativă (prin încorporarea elementelor 

semnificative din ştiinţe şi practica umană care favorizează şi optimizează instruirea). 

Didactica a fost influenţată de formularea, mai mult sau mai puţin explicită a unor 

finalităţi educaţionale, asumate de societate la un moment dat. Până la jumătatea 

secolului trecut a existat în mod predominant o „didactică a conţinuturilor‖, care 

presupunea transmiterea unor cunoştinţe verificate, în forme cât mai complete şi 

calitativ cât mai diversificate. Acest tip de abordare a instruirii a avut la bază o anume 

tendinţă de acoperire aproape enciclopedică a cunoştinţelor semnificative care există 

la un moment dat. Metoda principală a didacticii conţinuturilor era transmiterea 

acestora într-o formă cât mai exactă (prin definiţii, texte etc.), care punea un foarte 

mic accent pe utilitatea lor formativă şi pe dimensiunea critică.  

Utilizarea exagerată a „operaţionalizării‖ obiectivelor (dincolo de procedurile lui 

Mager), a stereotipizat însă învăţarea centrată pe obiective şi, implicit, didactica 

obiectivelor. Începând din ultima parte a secolului trecut (după 1980), finalităţile 

procesului de instruire se mută sensibil din zona obiectivelor, în zona competenţelor, 

ca rezultat al dezvoltării concepţiilor cognitiviste, conform cărora procesarea 

informaţiei duce la formarea de competenţe. Educaţia bazată pe competenţe 

presupune o serie de dimensiuni noi, cum ar fi: accentuarea urmăririi modului de 

realizare a finalităţilor asumate la sfârşit de an şcolar sau la sfârşitul învăţământului 

obligatoriu, acordarea unui sens nou procesului de învăţare, certificarea rezultatelor 

instruirii etc. De la pedagogia prin obiective, trecând prin pedagogia „învăţării 

depline‖, s-a ajuns la pedagogia (didactica) centrată pe competenţe. 

Competenţa digitala. Competenţa digitală se bazează pe abilităţile 

fundamentale: de a folosi computerele pentru obţinerea, copierea, evaluarea, stocarea, 

producerea, prezentarea şi transmiterea de informaţii; de a participa şi comunica în 
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cadrul unor echipe de lucru prin intermediul Internetului sau cu alte tehnologii 

disponibile.          

Imaginea de mai jos reprezintă un model în care competenţa digitală este 

considerată ca parte centrală a dezvoltării curriculum-ului şcolar. După cum se poate 

observa, ea reprezintă punctul central de unde se pot dezvolta diferite dimensiuni ale 

competenţei propriu-zise, precum şi anumite extinderi în alte competenţe – cheie şi 

competenţe generale. Prin natura sa, competenţa digitală este interdisciplinară şi 

totodată transdisciplinară, oferind posibilităţi de concretizare a tuturor disciplinelor 

şcolare. Ea reprezintă un model metodologic pentru ansamblul disciplinelor şcolare, 

precum şi pentru domenii foarte largi ale practicii sociale. Competenţa digitală 

constituie totodată o parte a competenţei de învăţare permanentă şi o dimensiune 

metodologică evidentă a curriculum-ului şcolar în ansamblul său. 

Tabelul 1. Conexiuni între domeniul de competenţe digitală şi programele TIC 

Elemente ale competenţei 

digitale  

C-cunoştinţe  

D-deprinderi  

A-atitudini 

Elemente din programele TIC  

- din Nota de prezentare 

 - din Valori şi atitudini  

- din Competenţe generale  

- din activităţi de învăţare 

 - din Sugestiile metodologice 

C: înţelegerea şi cunoaşterea 

naturii, a rolului şi a 

posibilităţilor TIC 

În Valori şi atitudini:  

Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de 

cunoaştere în general  

Manifestarea disponibilităţii de a evalua/autoevalua 

activităţi practice Manifestarea iniţiativei şi 

disponibilităţii de a aborda sarcini variate  

În Competente generale: 

 Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii 

informatice de lucru  

În Nota de prezentare: realizarea unor produse utilizabile, 

dezvoltarea spiritului inventiv şi creator 

C: utilizarea calculatorului  

D: a accesa, a explora şi a 

utiliza serviciile de pe Internet 

În Nota de prezentare:  

Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator 

pregătirea elevilor astfel încât să poată beneficia de lumea 

calculatoarelor(să folosească avantajele ştiinţei 

calculatorului la un nivel de cultură generală).  

Pe de altă parte, prin intermediul reţelelor de calculatoare 

este posibil schimbul de informaţii între mai mulţi 

utilizatori de calculatoare mult mai eficient decât prin 

orice altă metodă clasică. 

 În Valori şi atitudini:  
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Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice 

tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. 

 Formarea obişnuinţelor de alegere corespunzătoare a 

aplicaţiilor în abordarea sarcinilor de lucru 

 În activităţi de învăţare specifice : 

 La profilul real:  

- prelucrarea datelor experimentale, modelarea, simularea 

şi controlul evenimentelor, reprezentarea grafică a datelor 

experimentale - folosirea unor aplicaţii specifice 

domeniului  

La profilul uman:  

- documentarea şi realizarea unor documente specifice 

domeniului: chestionare, interviuri, teste, scrisori de 

intenţie, cerere de oferte, oferte, prelucrarea datelor 

statistice şi reprezentarea grafică a acestora 

C: oportunităţi şi riscuri 

potenţiale ale internetului şi ale 

comunicării cu ajutorul 

mediilor electronice 

În Nota de prezentare: 

 Educarea elevilor în spiritul unei activităţi desfăşurate în 

grup, în colaborare, se finalizează prin predarea TIC 

orientată pe proiecte 

 În Valori şi atitudini:  

Conştientizarea impactului social, economic şi moral al 

utilizării calculatorului 

 Formarea capacităţii de a utiliza instrumente informatice  

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica 

utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional 

C: TIC ca suport pentru 

creativitate şi inovaţie 

sensibilizarea faţă de 

problemele de validitate şi de 

fiabilitate a informaţiilor 

disponibile  

D: a folosi TIC pentru a 

sprijini o gândire critică, 

creativitatea şi inovaţia 

 D: a folosi informaţia într-un 

mod critic şi sistematic 

În Valori şi atitudini:  

 Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea 

şi rezolvarea sarcinilor de lucru În Competente generale:  

Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte 

spiritul inventiv şi creativitatea 

D: a căuta, a colecta şi a 

procesa informaţia a folosi 

tehnici pentru producerea, 

prezentarea sau înţelegerea 

unei informaţii complexe 

În Competente generale:  

Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator 

D: a căuta, a colecta şi a În Competente generale:  
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procesa informaţia a folosi 

tehnici pentru producerea, 

prezentarea sau înţelegerea 

unei informaţii complexe 

Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator 

A: atitudine critică şi reflexivă 

faţă de informaţia disponibilă  

A. utilizarea responsabilă a 

mijloacelor interactive A 

interes de a se implica în 

comunităţi şi în reţele cu 

scopuri culturale, sociale şi/ 

sau profesionale 

În Valori şi atitudini:  

Înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în 

societate precum şi a conexiunilor dintre tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiei şi alte obiecte de studiu.  

În Nota de prezentare :  

Obişnuirea elevilor cu responsabilităţi, cu răspunderea 

privind finalizarea propriei munci şi asigurarea înlănţuirii 

unor elemente realizate în paralel, îi va pregăti în mod cât 

se poate de clar pentru o activitate pe care cu siguranţă o 

vor întâlni în viitor.  

Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre tehnologia 

informaţiei/utilizarea calculatorului şi societate şi să fie 

capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor 

determinate de aceste conexiuni. 
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STRATEGII DE REALIZARE A EDUCAȚIEI ÎN SPIRITUL RESPECTĂRII 

DREPTURILOR COPILULUI 

Coșciug Lucia, masterand 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Interesul pentru copil ca fiinţă umană cu drepturi depline este unul din 

principalele aporturi ale secolului XX la evoluţia umanităţii. Nimic nu apare ca fiind 

mai firesc pentru un secol pe care la începuturile sale Helen Key îl anunţa ca fiind 

―secolul copilului‖, decât numeroasele dezbateri şi discuţii referitoare la natura 

drepturilor ce trebuiau asociate copilului şi copilăriei. A existat o unanimă 

recunoaştere a nevoii speciale de protecţie a copilului datorită vulnerabilităţii sale în 

raport cu societatea. Vulnerabilitatea a fost interpretată prioritar în legătură cu 

anumite incapacităţi, prin urmare copilul a fost mai curând tratat ca obiect al actelor 

de caritate decât ca o fiinţă umană individuală, cu propriile sale drepturi. Elaborarea 

deciziilor cu privire la copil a avut loc de cele mai multe ori în absenţa copilului. 

Studiile ştiinţifice au identificat acele cunoştinţe şi abilităţi ale adulţilor din viaţa 

copilului care sunt necesare pentru ca, copilul să se poată dezvolta sănătos, atât fizic 

cât şi emoţional şi social. Sistemul de educaţie din Republica Moldova, ca şi alte 

sisteme din regiune, a cunoscut în ultimele două decenii un lung proces de reforme 

care a urmărit modernizarea concepţiei despre educaţie, armonizarea sistemului cu 

tendinţele internaţionale şi cu evoluţiile socioeconomice în plan naţional. Prin 

politicile şi măsurile de implementare, s-a urmărit ca grădiniţa, şcoala să devină un 

spaţiu democratic, atractiv, echitabil şi nediscriminatoriu, deschis tuturor copiilor şi 

oferind educaţie de calitate.   

Convenţiei cu privire la Drepturile Copiilor, susţinută de multe organizaţii la 

nivel naţional, reprezintă un sistem de practici şi de activităţi care vizează o mai bună 

pregătire a copiilor pentru participarea activă la viaţa democratică prin asumarea şi 

exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor în societate. Instruirea cetăţeniei 

democratice se face atât pe cale directă civică, cât şi sub formă de practici de 

stimulare a participării sociale [1]. 

Cunoaşterea de către copii a drepturilor şi a responsabilităţilor sociale va 

contribui la implicarea lor în viaţa de familie şi a comunităţilor sociale din care fac 

parte. Secolul care s-a început practic cu lipsa drepturilor copiilor se termină cu aceea 

că apare un document juridic important recunoscând nu numai drepturile copiilor dar 

şi apărarea lor. Aducerea la cunoştinţă a drepturilor copiilor de vârstă preşcolară în 

conlucrare cu părinţii în  instituţia preşcolară o găsim la autorii T.N Dorontova, A.E 
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Jîcikina, L.G.Golubeeva, O.V.Cneazeva care fac cunoştinţă  lucrătorilor instituţiilor 

preşcolare cu drepturile copiilor [4]. 

Schimbările în educaţie, ca şi schimbările sociale, în general, sunt complexe şi 

necesită multe resurse, nu doar financiare, ci şi procedurale / ştiinţifice, mult timp şi 

consecvenţă. Însă presiunea socială asupra educaţiei creşte, iar factorii de decizie 

sunt, la rândul lor, nevoiţi să caute soluţii cât mai adecvate şi cu efecte cât mai rapide. 

Guvernul Republicii Moldova susţinut de UNICEF a lansat mai multe iniţiative, 

una dintre ele fiind ―Şcoala prietenoasă copilului‖, implementată la nivel naţional, 

care  urmăreşte să contribuie la creşterea participării la educaţie, la prevenirea şi 

reducerea abandonului, la ameliorarea rezultatelor şcolare ale copiilor prin susţinerea 

transformării grădiniţei/şcolii într-o instituţie incluzivă şi prietenoasă.  

Una din principalele direcţii ale conlucrării instituţiilor preşcolare şi părinţilor 

este prentîmpinarea  încălcărilor drepturilor copiilor. În funcţia obligatorie a tuturor 

cadrelor didactice întră cunoaşterea. Convenţiei cu privire la drepturile copiilor. 

Sarcina pedagogilor-organizarea lucrului în instituţii corespunzătoare normelor 

mondiale a drepturilor copilului, a duce o instruire juridică a părinţilor, a delimita 

familiile care se află în grupa de risc, în care e posibil sau într-adevăr se încalcă 

drepturile copilului. 

Numai adresarea întrebării despre drepturile copilului şi respectarea lor ne 

prezintă schimbări în sistemul de învățământ, şi în primul rând în cercul relaţiilor 

dintre participanţii principali la procesul de educaţie – pedagogi; copii, 

părinţi,practica pedagogică din ultimii zece ani este martor convingător, că educaţia 

trebuie începută cu dreptul, cu dreptul copiilor, şi mai cu seamă drepturile  copilului 

raportate la  nevoile sale fundamentale privite din perspectivă juridică, socială, 

psihologică şi educaţională. Analiza efectuată de UNICEF privind respectarea 

drepturilor copiilor în instituţiile de învățământ constată: că drepturile copiilor în 

Moldova sunt respectate doar parţial. 

Cercetătorii au încercat să concretizeze drepturile copiilor – printre care cel mai 

important drept - dreptul la educaţie. Rezultatul este evident că unul din factorii 

principali care împiedică realizarea drepturilor copiilor în instituţia preşcolară este 

nivelul scăzut al culturii juridice, a tuturor participanţilor la procesul de instruire, 

mulţi dintre care sunt convinşi că toate drepturile copiilor se respectă totalmente, 

chiar şi atunci când ele se încalcă [3]. 

Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului este primul document care 

conţine prevederi specifice referitoare la dreptul copilului la opinie şi exprimare. 

Conform articolului 12, copilul are dreptul să se exprime în orice decizie care îl 
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priveşte: educaţie, sănătate, mediul în care trăieşte etc. Deciziile copilului trebuie 

analizate şi luate în considerare în funcţie de vârsta şi nivelul lui de maturitate. 

Această prevedere trebuie respectată în toate mediile în care se dezvoltă copilul: 

familie, şcoală, comunitate. 

Dreptul este valabil pentru orice copil, fără nici o restricţie de vârstă. 

Familia,grădinița  şi şcoala au un rol important în pregătirea copiilor pentru a-şi 

exprima liber opinia. Părinţii și profesorii trebuie să-i trateze pe copii ca pe un 

partener real şi nu ca pe un beneficiar static al îngrijirilor sau eforturilor educative. 

Copilului trebuie să i se ofere informaţii, dar şi învăţat să le caute singur. Copilul are 

dreptul să ştie, dar adultul trebuie să-l ajute să-şi dezvolte propria gândire, să înveţe 

să gândească singur. 

De asemenea, el trebuie învăţat să se apere de efectul negativ al informaţiei, să o 

selecteze. Dacă sunt ajutaţi, copiii se vor dezvolta armonios, vor învăţa să se 

autoevalueze obiectiv, să-şi asume responsabilităţi. 

Copii au dreptul la supravieţuire şi dezvoltare, în toate aspectele vieţii: fizic, 

psiho-emoţional, cognitiv, social şi cultural. Dreptul copiilor de a beneficia de un 

nivel de viaţă adecvat, responsabilitatea principală a părinţilor de-al asigura şi datoria 

statului de a asigura ca această responsabilitate să fie mai întâi realizabilă şi apoi 

realizată la nevoie prin recuperarea pensiei alimentare [5]. 

În toate deciziile şi acţiunile ce afectează copii ca indivizi sau ca grup, interesul 

lor major trebuie luat în considerare în mod primordial, indiferent dacă deciziile sunt 

luate de guvern, de autorităţi administrative sau judiciare, sau de membrii familiei. 

După acest principiu toate acţiunile privind copilul trebuie să ia în consideraţie 

ansamblul intereselor superioare ale acestuia, urmează ca statul să asigure îngrijirea 

adecvată atunci când părinţii sau alte persoane responsabile nu reuşesc să o facă. 

Copii trebuie admişi ca participanţi în evenimentele ce le afectează viaţa, fiind 

liberi să-şi exprime propria opinie. Ei au dreptul ca ideile lor să fie auzite şi luate în 

serios. 

Dreptul copilului de a-şi exprima opinia şi de a i se lua în considerare opinia în 

orice chestiune sau procedură care-l afectează. Dreptul copilului de a obţine şi difuza 

informaţii şi de a-şi exprima opiniile cu excepţia cazului când acest fapt ar leza 

drepturile altora. Drepturile copiilor la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, 

supus îndrumării corespunzătoare a părinților şi legilor naţionale [2]. 

În primul principiu de bază - copilul este subiect juridic individual de acea el 

posedă tot complexul de drepturi civile,politice, economice, sociale şi culturale. 
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Convenţia recunoaşte că înfăptuirea unui drept duce concomitent la înfăptuirea altor 

drepturi. 

Alt principiu constă în prioritatea intereselor faţă de familie, societate, religie. 

Libertatea care este necesară copilului pentru dezvoltarea morală, intelectuală, 

spirituală, are nevoie nu numai de un mediu sănătos şi fără primejdii, de protecție a 

sănătăţii la un nivel corespunzător, un regim alimentar normal, îmbrăcăminte şi 

locuinţă, dar toate acestea să fie în primul rând şi în mod prioritar. 

Relaţiile reciproce între copil şi adult trebuie să se formeze pe principii 

pedagogice şi juridice, stima către personalitatea copilului, părerea lui, opiniile şi 

dorinţele trebuie privite nu numai ca o normă culturală a întregii societăţi dar şi ca o 

normă de drept [3]. 
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FORMAREA COMPETENTELOR DE COMUNICARE ÎN 

LIMBA ENGLEZĂ A PREADOLESCENȚILOR 

Gladcenco Marina, masterandă, spec. Management educațional, UST 

Ovcerenco Nadejda, dr., conf. univ., UST 

Paradigma actuală a didacticii limbilor străine în învățământul preuniversitar se 

afirmă prin motivarea consecventă pentru cunoașterea și valorificarea activă a 

lexicului englez. Tendința de racordare a politicii educaţionale la sistemul de valori al 

lumii contemporane este obiectivată de necesitatea formării competențelor de 

comunicare în limba engleză prin curriculumul preuniversitar.  

Actualmente, cunoaşterea şi utilizarea limbii engleze devine o necesitate acută 

pentru comunicarea eficientă la nivel european și mondial, prin mobilitatea 

exprimării, înţelegerea reciprocă şi o bună cooperare interumană. Studierea limbii 

engleze contribuie la formarea vocaţională a elevilor, prin explorarea diferitor 

domenii din viaţa socio-culturală reflectate în diverse conţinuturi, favorizând, în mare 

măsură, definirea intereselor şi motivelor proprii. 

Studierea limbii engleze în învățământul preuniversitar creează oportunităţi şi 

deschideri către alte culturi şi civilizaţii, comunicativitatea fiind competenţa 

lingvistică stipulată în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi ce 

presupune, în primul rând, în termenii lui Vizental A. (2008), asimilarea 

vocabularului şi a unităţilor lexicale complexe, subliniind astfel valoarea limbajului 

frazeologic Bushnaq T. [1, p. 90-105]. 

Formarea CCLE este un deziderat actual al pedagogiei preuniversitare care nu se 

rezumă la renovarea programelor, a curriculumului preuniversitar și a construcției 

curriculară pentru valorizarea complexă a terminologiei engleze, ci la orientarea 

demersului educațional preuniversitar spre formarea elevilor pentru o comunicare 

eficientă în limba engleză ce creează deschideri pe măsura exigențelor actuale în 

raport cu problematica globalizării și internaționalizării fenomenului educației. 

Cercetarea teoretico-aplicativă a competențelor de comunicare în limba engleză 

a elevilor a devenit o prioritate în acest sens. Comunicarea în limba engleză și 

orientarea actuală a procesului didactic preuniversitar în conformitate cu exigențele 

terminologice de engleză poate asigura reformarea învăţământului preuniversitar prin 

prisma tendinței de integrare europeană, pe fondul tendinței de internaționalizare a 

educației, conferind astfel lexicului englez un statut de indicator prioritar al calității 

CCLE din perspectiva paradigmei actuale a didacticii limbilor străine. 

În condiţiile aderării învăţământului preuniversitar naţional la spaţiul 

educaţional european, paradigma predării-învăţarii-evaluării limbilor străine trebuie 
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să se axeze pe reperele definitorii ale politicii educaţionale şi lingvistice. În procesul 

predării-învățării unei limbi străine, metodologia este instrumentul cu rol principial. 

Oportunitatea studierii procesului de formare a competențelor de comunicare în 

limba engleză a elevilor este determinată de condiţiile societăţii contemporane şi ale 

modernizării sistemului de învăţământ preuniversitar, prioritate au nu atât 

informaţiile pe care le achiziţionează subiecţii implicaţi în procesul educaţional, elev-

profesor, ci competenţele comunicative, ce favorizează adaptarea acestora într-un 

mediu în continuă schimbare și deţin un rol semnificativ în asimilarea, acomodarea şi 

integrarea socioprofesională.  

Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză are caracter continuu, 

în acest sens formele de cooperare continuă dintre instituţiile educaţionale capătă 

valenţe sporite. Totodată, calitatea formării competenţelor lingvistice influenţează 

dinamica activităţii de comunicare, în mod deosebit a celui preuniversitar. 

Necesitatea cercetării problemei formării CCLE rezultă din: tendința de a 

implementa tehnologii didactice inovative în învățământul preuniversitar în vederea 

eficientizării activității didactice universitare, în general, şi a studierii limbilor străine, 

în special.  

Orientarea învăţământului spre formarea competenţelor constituie una din 

dimensiunile prioritare ale politicilor educaţionale: „curriculumul centrat pe 

competenţe, standardele de competenţe, evaluarea competenţelor etc.‖ [4, p.16]. 

Astfel, asigurarea continuităţii dintre treptele sistemului de învăţământ, care 

exclude caracterul discontinuu al procesului educaţional, devine o condiţie imperativă 

în procesul complex de formare a competenţelor de comunicare în limba engleză. Din 

această perspectivă, continuitatea în formarea competenţelor lingvistice reprezintă o 

solicitare de rezonanţă semnificativă desprinsă din prerogativele politicilor 

educaţionale contemporane, care urmăresc scopul de a forma progresiv cetățeni cu o 

înaltă cultură lingvistică exprimată în procesul globalizării [2, p. 39].  

Se evidenţiază orientarea pragmatică a comunicării eficiente, axată pe acţiune, 

care se bazează pe resurse cognitive, afective, voliționale, comportamentale şi pe 

totalitatea competenţelor pe care le are deja formate preadolescentul care învaţă limba 

engleză [5, p. 140.].  

Formarea competenţelor comunicative ale preadolescenților în baza învăţării 

limbii engleze constituie o prioritate, deoarece, prin intermediul cunoaşterii acestei 

limbi, preadolescentul se familiarizează cu cadrele socio-culturale ale Marii Britanii 

și USA, fapt care contribuie la sporirea abilităților de a comunica, de a dezvolta 
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limbajul internaţional, ceea ce impune și necesitatea de a stabili modalităţi de evoluţie 

a competenţelor de comunicare.  

Cerinţele societăţii în care se vor încadra ulterior preadolescenții sunt din ce în 

ce mai exigente, tocmai de aceea cunoașterea limbii engleze poate facilita obținerea 

succesului în viață.  

Cercetătorii în domeniu (Piaget J., Spencer I., Golu P., Golu M., Schiopu U., 

Verza E., Cristea S., Popescu E., Joița E. etc.) își conjugă eforturile pentru a studia 

CCLE în contextul diferitor ştiinţe: filosofie, fiziologie, psihologie, pedagogie. 

Contextul comunicării eficiente pune în valoare acţiunea comunicativă ca factor al 

formării competenţelor de comunicare în limba engleză, abordată de către cercetători 

din mai multe perspective: perspectiva comunicativă, perspectiva contextual-

dinamică, perspectiva psiholingvistică, perspectiva situaţiei de comunicare, 

perspectiva socio-lingvistică, perspectiva instruirii interactive etc. 

Formarea competenţelor comunicative este un vast domeniu cu aspecte mai 

puțin valorizate, fapt dovedit de recomandările recente ale specialiştilor europeni în 

ceea ce priveşte învăţarea limbilor moderne care desemnează competenţele 

lingvistică şi comunicativă drept factori determinanți ai integrării socio-culturale și 

profesionale. 

Problema cercetării se conturează din faptul că spectrul teoretico-practic al 

comunicării în cadrul educaţiei lingvistice nu conţine argumentarea pedagogică a 

formării competenţelor comunicative în limba engleză ale preadolescenților prin 

prisma internaționalizării fenomenului educațional.  

Cercetarea teoretico-experimentală a procesului de formare a competenţelor de 

comunicare în limba engleză ale preadolescenților va crea premise pentru facilitarea 

pedagogică a înţelegerii și integrării lexicului englez în comunicarea interculturală. 

CCLE se exprimă cel puțin în cunoașterea și utilizarea corectă/adecvată a 

termenilor în limba engleză, în construcția raţionamentelor preadolescenților și 

elaborarea discursurilor necesare pentru comunicarea în limba engleză . 

Reperele epistemologice ale cercetării se constituie din teorii, concepţii, idei, 

sugestii din domeniul psihopedagogiei, psiholingvisticii, sociologiei şi filozofiei 

limbajului:  

 teoria psiholingvistică a învăţării limbii şi dezvoltării limbajului;  

 conceptul comunicării şi al comportamentului comunicativ;  

 conceptul situativ-comunicativ al învăţării limbii;  

 idei referitoare la competenţe;  

 teorii despre motivaţia în învăţarea limbii străine;  



35

 idei, concepte despre specificul învăţământului preuniversitar şi referitoare la 

tehnologiile educaţionale.  

Deşi s-au produs eforturi investigative relevante, rămâne puţin studiată metodologia 

de formare preuniversitară a CCLE în perspectiva utilizării contextuale eficiente de 

către preadolescenți a lexicului englez. Importanța studierii problemei vizate rezultă 

din contradicțiile înregistrate în realitatea pedagogiei preuniversitare și a didacticii 

limbilor moderne, în general, și a limbii engleze, în particular, între: 

 cerințele actuale în raport de pregătirea preadolescenților pentru comunicarea 

interculturală și calitatea discutabilă a CCLE în planul cunoașterii și utilizării 

practice a termenilor în limba engleză; 

 necesitatea integrării socioprofesionale a preadolescenților prin disponibilitate 

comunicativă în limba engleză și lipsa unor indicatori și descriptori ai calității 

în plan lexical a CCLE a preadolescenților; 

 importanța abordării metodologice a formării CCLE pentru definirea celor mai 

eficiente strategii didactice preuniversitare de valorificare a lexicului în limba 

engleză. 

Prin tehnologii didactice preuniversitare oamenii de știință înțeleg strategii didactice 

(de predare-învățare-evaluare) orientate spre atingerea obiectivelor educaționale, 

inclusiv prin conținuturile educaționale, în baza unor teorii ale cunoașterii, 

comunicării, învățării, determinate de natura materiilor de predare – învățare - 

evaluare, de calitatea mijloacelor disponibile, a subiecților educați/formați și de 

cultura profesională a cadrelor didactice preuniversitare [3, p.21]. Cadrele didactice 

preuniversitare trebuie să prevadă segmentele instrucționale și de învățare care 

creează dificultăți preadolescenților în asimilarea termenilor necesari în comunicarea 

interculturală. 

Astfel, problema cercetării constă în utilizarea insuficientă de către 

preadolescenți i a lexicului englez și necesitatea elaborării metodologiei specifice de 

formare a competențelor de comunicare în limba engleză. Direcțiile de soluționare a 

problemei cercetării ar putea fi: stabilirea reperelor teoretice ale formării CCLE a 

preadolescenților; dezvoltarea în planul utilizării terminologiei engleze a 

semnificației conceptului de CCLE a preadolescenților; elaborarea indicatorilor 

calității în plan lexical a comunicării interculturale a preadolescenților; elaborarea 

descriptorilor CCLE în planul utilizării de către preadolescenți a lexicului englez; 

proiectare și validarea experimentală a metodologiei formării preadolescenților 

pentru valorificarea lexicului englez în comunicarea interculturală reprezentată de 

Modelul pedagogic de formare la preadolescenți a CCLE. Din perspectiva predării 
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limbilor moderne, necesitățile și aspirațiile preadolescenților determină calitatea 

procesului de predare-învățare-evaluare, accentul punându-se pe folosirea limbii 

engleze în activități de comunicare interculturală. 

Scopul cercetării constă în elaborarea metodologiei formării preadolescenților 

pentru valorificarea lexicului englez în comunicarea interculturală. Obiectivele 

investigației vizează: determinarea fundamentelor lingvistice și psihopedagogice ale 

formării preadolescenților pentru comunicarea interculturală; studierea evoluţiei 

istorice a conceptului competențe de comunicare în limba engleză; examinarea 

abordărilor teoretice privind metodologia predării-învățării-evaluării limbii engleze în 

învățământul preuniversitar; identificarea premiselor psihopedagogice și a 

imperativelor profesionale privind formarea motivației pentru cunoașterea de către 

preadolescenți a lexicului în limba engleză; evaluarea CCLE a preadolescenților în 

planul utilizării lexicului englez; elaborarea și validarea experimentală a Modelului 

pedagogic de formare a CCLE pentru valorificarea lexicului de englez în 

comunicarea interculturală, care reprezintă în cercetare metodologia formării CCLE a 

preadolescenților. 

Metodologia cercetării ştiinţifice presupune utilizarea în demersul investigativ şi 

experimental a metodelor: teoretice-documentarea ştiinţifică, metoda modelării, 

metodele analitico-sintetice, metode experimentale-experimentul pedagogic, 

conversaţia, observația, chestionarul, grila de observație, metode de măsurare a 

datelor experimentale: prelucrarea matematico-statistică a datelor experimentale. 

Originalitatea științifică și noutatea cercetării sunt întemeiate de: stabilirea 

fundamentelor lingvistice și psihopedagogice ale formării preadolescenților pentru 

comunicarea interculturală; dezvoltarea în plan lexical a semnificației conceptului 

competențe de comunicare în limba engleză; elaborarea indicatorilor calității în plan 

lexical a comunicării interculturale preadolescenților; elaborarea descriptorilor CCLE 

în planul utilizării de către preadolescenți a lexicului englez. 

Problema științifică soluționată în cercetare constituie: dezvoltarea didacticii 

limbii engleze în învățământul preuniversitar prin elaborarea instrumentelor de 

evaluare/dezvoltare în plan lexical a CCLE la nivelul indicatorilor și a descriptorilor 

specifici calității lexicului englez a preadolescenților; construcția curriculară și 

elaborarea/validarea experimentală a metodologiei de formare a competențelor de 

comunicare în limba engleză în vederea utilizării de către preadolescenți a lexicului 

englez din perspectiva asigurării calității comunicării interculturale. 

Semnificația teoretică a cercetării este confirmată prin: studiul abordărilor 

teoretice privind metodologia predării-învățării-evaluării limbii engleze în 
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învățământul preuniversitar; identificarea premiselor psihopedagogice și a 

imperativelor profesionale privind formarea motivației pentru cunoașterea de către 

preadolescenți a lexicului în limba engleză; valorizarea epistemică și praxiologică a 

indicatorilor și descriptorilor calității lexicului preadolescenților în cadrul CCLE. 

Valoarea aplicativă a cercetării: contribuirea praxiologică la dezvoltarea 

didacticii limbii engleze în învățământul preuniversitar prin construcția curriculară 

preuniversitară ce a permis integrarea finalităților și a conținuturilor specifice 

formării lexicului englez al preadolescenților; elaborarea instrumentelor de evaluare a 

nivelului de formare în plan lexical a CCLE și a calității comunicării în limba engleză 

a preadolescenților; elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de 

formare la preadolescenți a CCLE pentru valorificarea lexicului englez în 

comunicarea interculturală, care reprezintă în cercetare metodologia formării a CCLE 

în plan lexical a preadolescenților. 
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CONSILIEREA PSIHOSOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI  

ÎN PROCESUL DE REABILITARE COMPLEXĂ  

PRIN PROGRAME EDUCAȚIONALE 

Glavan Aurelia, neurolog, doctor în psihologie, conferențiar universitar  

Catedra Pedagogie şi Psihologie Generală, UST 

Rezumat. Preocuparea pentru binele și sănătatea fizica si psihica face parte din strategia de 

tratament holistic al persoanelor cu dizabilități. Rolul psihologului este deosebit de important de-a 

lungul întregului demers al recuperării acestor persoane. Organizația Mondiala a Sănătății consideră 

consilierea suportivă drept cea mai răspândită metodă terapeutică nonfarmacologică, ea având la 

bază relaţia terapeutică care se stabileşte într-o atmosferă securizantă, cu valenţe reasiguratoare 

pentru persoană. Cu ajutor psihologic de specialitate, persoana este ajutată să își recapete încrederea 

în sine și să redescopere acele comportamente pozitive menite să contribuie decisiv în ameliorarea 

situației, contribuind decisiv la reechilibrarea din punct de vedere afectiv-emoțional, găsind 

resursele necesare depășirii obstacolelor, puterea de a luptă, găsind soluții și obiective optimiste. 

Cuvinte cheie: dizabilitate, asistență de consiliere psihologica, sănătate fizica, sănătate psihica, 

psiholog, program psiho-educațional. 

 

PSYCHOSOCIAL COUNSELING OF PERSONS WITH DISABILITIES IN 

THE COMPLEX REHABILITATION PROCESS THROUGH 

EDUCATIONAL PROGRAMS 

Abstract. Concern for the patient's well-being and his physical and mental health is part of the 

holistic treatment strategy for people. The role of a psychologist is particularly important 

throughout the medical recovery of these individuals. The World Health Organization regards 

supportive counseling as the most widespread non-pharmacological therapeutic method, by being 

based on the therapeutic relationship established in a securing atmosphere with reassuring values 

for the patient. With specialized psychological help, the person is encouraged to regain self-

confidence and rediscover those positive behaviors meant to improve the situation, contributing 

decisively to the emotionally rebalancing; to find the resources needed to overcome obstacles, his 

will to fight and optimistic solutions and objectives. 

Keywords: psychological counseling, physical health, mental health, psychologist, psycho-

educational program. 

Introducere. Asistenţă de consiliere psihologica a persoanelor cu 

disfuncționalități în urma diferitor maladii cronice are misiunea de a susţine şi oferi 

posibilităţi pentru recuperarea şi integrarea lor optimă în familie şi în comunitate. Ea 

este acordată de către membrii echipei multidisciplinare din momentul iniţierii 

tratamentului de reabilitare şi include: persoana cu dizabilităţi, membrii familiei, 

persoanele de supraveghere si  îngrijire, psihologul, asistentul social, asistentul 

spiritual, juristul etc. Dintre membrii echipei este delegat un responsabil care oferă 

informaţii curente despre evoluţia bolii, posibile complicații şi consecinţe, precum şi 
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rezultatele aşteptate ale reabilitării. Asistenţa de consiliere vizează:  

- educare şi consiliere sub formă interactivă a persoanei, familiei, supraveghetorului, 

îngrijitorului cu privire la natura bolii şi managementul tratamentului recuperator;  

- organizarea întrunirilor cu membrii familiei cu scop de informare privind 

problemele medicale şi psiho-sociale estimate la diverse etape de reabilitare şi 

minimalizarea disconfortului persoanelor implicate în procesul recuperator; 

- elaborarea şi distribuirea materialelor informativ-educative (buclete, broşuri, 

materiale video etc.) cu suport psiho-social şi de altă natură, necesar persoanelor cu 

dizabilităţi, membrilor de familie, supraveghetorilor, îngrijitorilor. 

Rolul psihologului  este deosebit de important de-a lungul întregului demers al 

recuperării persoanelor cu dizabilități [10,14]. Informarea şi educarea persoanei în 

raport cu boala de care suferă, evaluarea psihologică, susţinere, reechilibrare 

emoţională, asistarea persoanei  cu nevoi speciale în căutarea unui sens pentru ceea 

ce trăieşte şi recăpătarea controlului cognitiv asupra situaţiei, toate acestea sunt 

obiective importante de urmărit în cadrul şedinţelor de consiliere psihologică [3]. 

Organizația Mondială a Sănătății consideră consilierea suportivă drept cea mai 

răspândită metodă terapeutică nonfarmacologică în psihologie, ea având la bază 

relaţia terapeutică care se stabileşte într-o atmosferă securizantă, cu valenţe 

reasiguratoare pentru persoană. Reacţiile la aflarea diagnosticului și persistența 

dizabilității sunt, desigur, individuale şi nu am putea vorbi despre acelaşi tablou 

reactiv la persoane diferite. Cu toate acestea, în general, în tabloul reactiv sunt 

predominante afectele dureroase, ele fiind considerate absolut normale în acest 

context [2,5]. Acesta este un proces treptat, de durată, în care se urmăreşte ca 

persoana să-şi poată asuma trăirile şi limitările impuse de boală, ventilarea emoţiilor 

şi deblocarea resurselor adaptative pentru a face faţă situaţiei. Este foarte important să 

i se dea persoanei posibilitatea să se exprime emoţional, fiind încurajat şi susţinut de 

profesionist în acest sens [1,6]. 

Iată câteva dintre tipurile de reacţii posibile la conștientizarea stării de sănătate 

și a dizabilităților prezente: şoc, blocaj, anestezie emoţională, senzaţie de irealitate, 

negare, furie, disperare, renunţare. Conștientizarea pierderii ireversibila a funcțiilor 

generează trăiri de neputinţă, inutilitate, deznădejde [6, 13]. Profesionistul urmăreşte 

identificarea trăirilor persoanei pentru o abordare eficientă în scopul corectării, 

reorientării acestora sau în vederea suportului emoţional adecvat. Aceste trăiri pot fi: 

teamă paralizantă, autoblocantă, stare de alertă, îngrijorare sau nelinişte excesivă, 

disperare, deznădejde, sentimentul că nu mai e nimic de făcut, că totul este în zadar, 

însingurare, autoizolare, retragere, senzaţia de pierderea controlului, că nu mai este 
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stăpân pe propriul destin şi că viaţa intră pe un traseu implacabil în care propria 

voinţă nu mai contează [4]. Factorii psihologici pot să scadă mult pragul de 

sensibilitate la diferiţi stresori – tristeţea, frica, ura, culpabilitatea, supărarea, 

disperarea, neliniştea, furia, sentimente de încărcare ce afectează organismul şi, 

treptat, prejudiciază sistemul imunitar [7,12]. Dacă durata şi intensitatea lor este 

excesivă, modificările organice pe care le determină pot deveni patologice [11]. De 

aceea, este extrem de important rolul consilierii psihologice în afecţiunile pe termen 

lung, pentru susţinerea emoţională, identificarea modului în care persoana acceptă 

situația, cum conştientizează limitările impuse de boală, care sunt resursele adaptative 

şi mecanismele prin care face faţă situaţiei actuale [14]. 

Rolul psihologului este de a oferi persoanelor cu dizabilități asistență pe toata 

durata tratamentului recuperator, consiliere permanentă atât bolnavului cât și 

membrilor familiei prin informare și comunicare deschisa. În primul rând, e nevoie să 

ajutăm persoana pentru a păstra o atitudine optimistă și a conștientiza că aceasta 

poate contribui la succesul unui tratament recuperator în aceeași măsura cu celelalte 

terapii. Sunt căutate astfel modalități de a depăși diverse stări psihologice, precum 

singurătatea, problemele de adaptare, depresia, furia, negarea sau anxietatea. 

Psihologul ajuta intr-un mod profesionist persoanele să depășească fiecare stadiu al 

bolii, de la faza inițială de diagnosticare și pană la toate etapele de tratament 

recuperator. Mai mult, în cadrul sesiunilor de terapie, persoanele primesc și informații 

despre boală si tratament, cunoașterea oferindu-le control asupra bolii și făcându-i 

mai puternici. 

De ce unele persoane își recapătă sănătatea, în timp ce alții au o evoluție 

nefavorabilă, în condițiile în care prognosticul a fost același pentru ambele categorii? 

Ameliorările surprinzătoare se datorează voinței de a trai, așteptărilor pozitive si grijii 

pentru sine manifestate de persoanele care nu vor să renunțe în fața bolii. Fără să 

înlocuiască tratamentul medical, psihologul propune, ca adjuvant, un program psiho-

educațional cu tehnici de relaxare, de vizualizare, de gestionare a obiectivelor in viață 

și de reducere a durerii fizice. 

Program psiho-educațional pentru persoane in proces de recuperare: 

1. Dezvoltarea unor noi tipare de dietă, exercițiu fizic, muncă sau condiții de trai; 

2. Identificarea surselor de stres sau traumelor din antecedente, a tiparelor de gândire 

negativă; 

3. Transformarea relațiilor personale: reconcilierea conflictelor și întreruperea 

relațiilor toxice (adică acele relații care le fac mai mult rău decât bine, în care se 

distrug în loc să se dezvolte), dezvoltarea unor relații armonioase, benefice; 
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4. Stabilirea unui timp pentru relaxare si petrecere a timpului liber pentru 

detensionare; 

5. Frecventarea unor grupuri de sprijin sau de consiliere psihologică; 

6. Explorarea de terapii complementare; 

7. Accesarea surselor de emoții pozitive: de la metode de relaxare, exerciții de 

imaginare ghidată, până la alegerea ocupațiilor favorite și practicarea lor; 

Reamintirea bucuriilor copilăriei sau o „Listă de distracții‖, în care să treacă 

toate acțiunile pe care le-ar plăcea să le facă, în care s-ar amuza sau ar deveni creativi 

îndeplinindu-le. Aceste alegeri pot fi chiar ilogice, imposibil de realizat. În fiecare 

seară persoanele aleg să facă una dintre aceste activități a doua zi. Este un exercițiu 

fabulos pentru a trezi potențialul de vindecare al corpului. Sistemul imunitar nu face 

diferența intre realizarea efectivă a acțiunii, planificarea acesteia sau simplul fapt că 

te gândești să o faci. 

Concluzii si recomandări: 

Rezumând, ca principale responsabilităţi pentru asistența psihosocială a 

persoanelor cu dizabilități cronice, recomandăm următoarele:  

• consilierea şi sprijinirea persoanelor conform nevoilor personale, programarea 

întâlnirilor în funcţie de planul terapeutic stabilit de către echipa multidisciplinară de 

reabilitare, discuţii, sprijin psihologic şi emoţional pentru depăşirea stresului survenit, 

obţinerea sprijinului familiei sau a comunităţii;  

• furnizarea de informaţii necesare persoanelor şi familiei privind boala, efectele 

adverse ale tratamentului, regimul igieno-dietetic, stilul de viaţă, alternative 

terapeutice etc.;  

• facilitarea comunicării persoanei  cu membrii echipei multidisciplinare de 

reabilitare în vederea obţinerii aderenţei sale la tratamentul indicat, în general la 

planul terapeutic;  

• facilitarea comunicării persoanei cu personalul din serviciile sociale în vederea 

obţinerii mai uşor a drepturilor de care beneficiază persoanele cu dizabilităţi;  

• furnizarea unui program (ore) de educaţie pentru sănătate și prevenire a 

complicațiilor la nivelul comunităţii.  
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INTEGRAREA EFORTURILOR DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ÎN 

CONTEXTUL PROMOVĂRII SĂNĂTĂȚII ÎN RÂNDURILE TINERILOR 

Glavan Aurelia, neurolog, doctor în psihologie, conferențiar universitar  

Catedra Pedagogie şi Psihologie Generală, UST 

Rezumat. Scopul promovării sănătăţii este de a îmbunătăţi standardele generale de sănătate prin 

îmbunătăţirea cunoştinţelor despre factorii de risc şi încurajarea tinerilor să adopte comportamente 

şi stiluri de viaţă sănătoase. Educarea tinerilor, ca mijloc de dezvoltare a cunoştinţelor şi schimbarea 

comportamentului într-un stil de viaţă nou, favorabil sănătăţii, este unul dintre scopurile principale 

ale programelor de educaţie pentru sănătate. În contextul globalizării, succesul unor programe de 

sănătate dintr-o anumită ţară, dedicate prevenirii consumului de alcool, reducerii stresului 

profesional, combaterii obezităţii, poate fi preluat şi adaptat nevoilor specifice tarii noastre. 

Cuvinte cheie: educație pentru sănătate, stil de viaţa, factori de risc, factori comportamentali, 

programe de sănătate. 

 

INTEGRATING HEALTH EDUCATION EFFORTS IN THE CONTEXT OF 

PROMOTING HEALTH IN YOUNG PEOPLE  

Summary. The goal of health promotion is to improve general health standards by improving 

knowledge about risk factors and encouraging young people to embrace healthy lifestyle behaviors. 

Educating young people as a means of developing knowledge and changing behaviors in a new, 

health-promoting lifestyle is one of the main goals of health education programs. In the context of 

globalization, the success of health programs in a particular country, dedicated to preventing alcohol 

use, reducing work stress and combating obesity, can be taken up and tailored to the specific needs 

of our country. 

Keywords: health education, lifestyle, risk factors, behavioral factors, health programs.  

Introducere. Traversăm o perioadă în care ne confruntăm cu creşterea costurilor 

serviciilor medicale şi creşterea impactului bolilor asupra întregii populaţii a ţării. 

Deşi sloganul „este mai ieftin să previi decât să tratezi‖ poate părea demodat, noi 

credem că este mai adevărat decât oricând.  

Este necesar să facem educaţie pentru sănătate şi să promovăm sănătatea în 

Republica Moldova în concordanţă cu standardele internaţionale, în special ale 

Uniunii Europene. Când vorbim despre sănătate, înţelegem de fapt servicii de 

sănătate. Cealaltă faţă a monedei sănătate – prevenirea – se situează pe la sfârşitul 

listei în majoritatea agendelor. În general, sănătatea nu este preţuită până în momentul 

în care este afectată şi apare o boală. 

Ca rezultat al cooperării între specialiştii din diferite domenii (experţi medicali, 

sociologi, psihologi, pedagogi) a apărut o formă nouă de educaţie. Aceasta este 

cunoscută în toată lumea ca educaţie pentru sănătate [3]. 

De fapt, educarea cetăţenilor, si prioritar a tinerilor, ca mijloc de dezvoltare a 
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cunoştinţelor şi schimbarea comportamentului într-un stil de viaţă nou, favorabil 

sănătăţii, este unul dintre scopurile principale ale programelor de educaţie pentru 

sănătate. În abordarea acestui domeniu, e nevoie sa luam în considerare legislaţia 

Uniunii Europene, conform căreia „scopul promovării sănătăţii este de a îmbunătăţi 

standardele generale de sănătate în comunitate prin îmbunătăţirea cunoştinţelor 

despre factorii de risc şi încurajarea populaţiei să adopte comportamente şi stiluri de 

viaţă sănătoase. Acestea se vor face prin măsuri de informare, educaţie şi pregătire 

profesională, în domeniile: nutriţie, consumul de alcool, tutun şi droguri, exerciţiul 

fizic, sănătate mintală, comportamentul sexual şi folosirea medicamentelor‖ [13, 14]. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) subliniază (1986) că sănătatea este 

mult prea importantă pentru a fi lăsată numai practicienilor din domeniul sanitar; 

educaţia şi elaborarea de politici trebuie să fie centrale pentru dezvoltarea sănătăţii la 

nivel individual, comunitar şi naţional [13].  

Promovarea sănătăţii este un termen care presupune o abordare 

multidimensională de îmbunătăţire a stării de sănătate, care include activităţi de 

educaţie, activităţi de promovare a unor schimbări comportamentale şi de stil de 

viaţă, politici şi măsuri legislative.  Promovarea sănătăţii reprezintă o strategie de 

mediere între individ şi mediu, combinând alegerea personală cu responsabilitatea 

socială şi având drept scop asigurarea în viitor a unei mai bune stări de sănătate [15]. 

Istoric. Promovarea sănătăţii este un concept relativ nou, dezvoltându-se la 

sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80. De fapt, începutul  promovării sănătăţii se 

consideră a fi marcată de discuţiile legate de Strategia OMS „Sănătate pentru Toţi 

până în anul 2000‖ [14]. Există mai multe modalităţi de abordare practică a 

priorităţilor din promovarea sănătăţii: cea axată pe probleme, subiecte, boli, cea axată 

pe factori de risc şi cea axată pe grupuri ţintă.  

Abordarea clasică este cea a realizării unor programe specifice fiecărei probleme 

de promovare a sănătăţii; în fapt, acestea se referă la abordarea unor boli sau obiceiuri 

dăunătoare sănătăţii [1]. Astfel, se elaborează programe antifumat, anticancer, 

antialcool etc. (Naidoo, 1998). Fiecare din aceste programe încearcă să influenţeze 

populaţia prin mass-media şi printr-o varietate de medii şi sectoare – şcoala, locul de 

muncă, mediul sanitar, mediul comunitar şi sectorul voluntar. O altfel de abordare, pe 

probleme, se bazează pe realizarea unor programe de educaţie pentru sănătate 

centrate pe grupuri ţintă [7]. Astfel, se pot elabora programe de educaţie pentru 

sănătate pentru: publicul general, comunitate, serviciile medicale, şcoli, sectorul 

voluntar, locurile de muncă etc. (Naidoo, 1998).  

Un avantaj important al acestei abordări este posibilitatea integrării eforturilor 
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de educaţie pentru sănătate în contextul mai larg al promovării sănătăţii, care este 

privită ca o îmbinare între serviciile preventive (cum ar fi imunizare şi screening), 

politicile favorabile sănătăţii şi educaţia pentru sănătate [11]. 

Conceptul,  care stă la baza promovării sănătăţii printre tineri - educaţia pentru 

sănătate, are drept scopuri: informarea-educarea tinerilor în domeniul medical, pentru 

a cunoaşte manifestările bolilor şi prevenirea lor; dobândirea unor atitudini şi 

deprinderi care să fie favorabile sănătăţii; implicarea activă în domeniul păstrării 

sănătăţii, tinerii putând să ia decizii privind propria stare de sănătate [2, 4]. 

Conceptul de stil de viaţă. Conceptul de stil de viaţă  defineşte totalitatea 

deciziilor şi acţiunilor voluntare care afectează starea de sănătate [10]. Factorii 

comportamentali ai stilului de viaţă se pot constitui în: 

 factori de risc pentru îmbolnăviri, răniri şi morţi premature (ex: fumat, conducerea 

autovehiculelor cu viteză excesivă şi/sau fără centuri de siguranţă, relaţii sexuale 

neprotejate etc.). Datorită efectului asupra sănătăţii, acești factori comportamentali 

poartă denumirea de stil de viaţă patogen sau negativ. Stilul de viaţă negativ 

(patogen) este format din comportamente de risc pentru starea de sănătate. 

Comportamentele de risc au consecinţe negative, pe termen scurt şi lung, asupra 

sănătăţii fizice şi psihice şi, în consecinţă, reduc calitatea vieţii şi starea de bine a 

tinerilor [7]. 

 factori protectori  ai stării de sănătate (ex: practicarea regulată a exerciţiilor fizice, 

alimentaţie raţională, suport social etc.). Aceasta categorie de factori constituie 

stilul de viaţă sanogen sau pozitiv. Stilul de viaţă sănătos (sanogen) joacă un rol 

esenţial în promovarea şi menţinerea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor printre 

tineri [9]. Din punctul de vedere al frecvenţei şi intensităţii, comportamentele 

stilului de viaţă nesănătos pot fi în exces (fumat, consum de alcool, de carne roşie 

etc.) sau în deficit (exerciţiu fizic, somn, relaxare etc.) [5, 6]. 

Componentele stilului de viaţă. Rolul factorilor comportamentali în etiologia, 

evoluţia şi recuperarea din boală este astăzi tot mai clar precizat şi înţeles. Peste 50% 

din cauzele de mortalitate din ţările dezvoltate (inclusiv Europa centrală şi de est) se 

datorează factorilor comportamentali (vezi tabelul ). 

Tabel 1. Cauzele de mortalitate din ţările dezvoltate. Sursă: OMS, 2015 

Cauza Procent din total 

Stil de viață 50% 

Factori biologici 25% 

Factori de mediu 15% 

Sistem medical  10% 
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că procentul de 50% din totalul 

deceselor datorare stilului de viaţă, ar putea fi evitat prin modificarea stilului de viaţă.  

Astfel, doar evitarea fumatului ar reduce cu 25% mortalitatea prin cancer, iar o 

reducere de 10% a greutăţii unui bărbat de 35-55 ani ar determina o scădere a bolilor 

cardiovasculare cu 20%, având un impact pozitiv şi asupra frecvenţei artritei 

degenerative, cancerului glastro-intestinal, diabetului şi a accidentelor cerebrale 

[7,15]. 

Factorii comportamentali ai stilului de viaţă la tineri 

1. Uzul de substanţe: 

- nicotina (fumat  activ, pasiv, orice tip de ţigaretă, pipă); 

- consum de alcool (depăşirea consumului ocazional); 

- medicamente, droguri (non-aderenţa, automedicaţia, autoinjectarea drogurilor). 

2. Comportament alimentar: 

- balanţă  calorică(aport-necesitate); 

- balanţa dietei (proteine, glucide, lipide, vitamine, minerale); 

- regularitatea meselor (3 mese/zi); 

- preferinţe culinare (carne albă vs. roşie, vegetale, fructe vs. dulciuri, 

condimente); 

- metode de preparare  şi  conservare (fierbere vs. prăjire, îngheţare vs. 

proaspete). 

3. Activitate fizică: 

- tip de mişcare aerobic (flexibilitate, vigoare); 

- frecvenţa (3-5/săptămână); 

- intensitate (60-90% din capacitatea cardiacă maximă); 

- durată (20-60 minute). 

4. Somn, relaxare: 

- 7-8 ore de somn zilnic; 

- hobbyuri; 

- exerciţii de relaxare, meditaţie; 

- echilibru muncă/recreaţie. 

5. Alte comportamente preventive: 

- imunizări/vaccinări; 

- verificări medicale periodice; 

- comportament sexual (evitarea sarcinilor nedorite, a avorturilor septice, a 

bolilor cu transmisie sexuală prin utilizarea prezervativelor sau partener stabil); 

- comportament la volan (utilizarea centurilor de siguranţă, viteză redusă, etc.); 



47

- evitarea expunerii excesive şi  neprotejate a pielii la soare; 

- evitarea accidentelor domestice şi ocupaţionale. 

Obiectivele programelor de educaţie pentru sănătate, respectiv a proiectelor de 

prevenţie sunt: achiziţionarea unui set de informaţii despre comportamentele de risc 

şi cele de protecţie; urmarea unor atitudini de acceptare a comportamentelor 

protective şi de respingere a celor de risc practicarea de comportamente de 

promovare şi menţinere a sănătăţii şi de evitare a riscului de îmbolnăviri; întărirea 

comportamentelor sănătoase şi scăderea frecvenţei comportamentelor de risc – fumat, 

consum de alcool, droguri, sedentarism, alimentaţie neechilibrată, viaţă sexuală de 

risc; promovarea în comunitate şi mass-media a unui stil de viaţă sănătos; facilitarea 

promovării şi menţinerii unui nivel optim al sănătăţii fizice, sociale, emoţionale, 

cognitive şi spirituale [12, 16]. 

Programele de promovare a educaţiei pentru sănătate pot fi aplicate la mai multe 

niveluri: nivel individual, nivel de grup, nivel comunitar, nivel guvernamental (8).  

Tabel 2. Exemple de programe de promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 

 (în şcoli, instituţii, la nivel comunitar) 

Prevenţia fumatului 

Prevenţia abuzului de alcool 

Prevenţia consumului de droguri 

Educaţia pentru sănătate sexuală 

Educaţie pentru exerciţiu fizic şi combaterea sedentarismului 

Educaţie pentru relaxare şi balanţă muncă-odihnă 

Educaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin screening 

Prevenţia HIV/SIDA sau a bolilor cu transmitere sexuală BTS 

Prevenţia sarcinilor nedorite 

Managementul comportamentului alimentar 

Managementul stresului 

Program de dezvoltare a afectivităţii pozitive 

Program de dezvoltare personală   

Program de prevenţie a violenţei şi abuzului fizic şi psihic 

Concluzii. Promovarea sănătăţii este un concept relativ nou, dezvoltându-se la 

sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80. Ca rezultat al cooperării între specialiştii 

din diferite domenii (experţi medicali, sociologi, psihologi, pedagogi) a apărut o 

formă nouă de educaţie. Aceasta este cunoscută în toată lumea ca educaţie pentru 

sănătate. Stilul de viaţă sănătos (sanogen) joacă un rol esenţial în promovarea şi 

menţinerea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor printre tineri. Rolul factorilor 



48

comportamentali în etiologia, evoluţia şi recuperarea din boală este astăzi tot mai clar 

precizat şi înţeles. În concordanţă cu recomandările OMS, e nevoie de organizat şi 

desfăşurat printre tineri campanii de informare, educare şi comunicare precum şi alte 

activităţi specifice de promovare a sănătăţii, în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate 

şi a reducerii morbidităţii şi mortalităţii datorate unor cauze evitabile. În contextul 

globalizării, succesul unor programe de sănătate dintr-o anumită ţară poate fi preluat 

şi adaptat nevoilor specifice fiecărei ţări. Astfel, programele dedicate prevenirii 

consumului de alcool, reducerii stresului profesional, combaterii obezităţii pot fi 

preluate şi adaptate specificului ţării noastre. 
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PARADIGMA EDUCAŢIEI COGNITIVE ÎN SECOLUL CUNOAŞTERII 

Gorceag Andriana, grad didactic unu 

Școala Primară Florești 

În contemporaneitate procesul educaţional vizează din perspectiva reactualizării 

şi reconceptualizării fenomenelor pedagogice, formarea unei personalităţi bine 

pregătite, informate pentru a se adapta şi participa la schimbările accelerate din 

societate. Comisia Internaţională pentru Educaţie (cu prilejul unui raport către 

UNESCO) sesiza că în secolul XXI educaţia, pe lângă faptul că tinde să transmită un 

anumit volum de cunoştinţe şi de informaţii adaptive unei societăţi, puse în mişcare 

de cunoaştere, trebuie să pună la dispoziţia oamenilor instrumente de informare şi 

orientare cognitivă, ca factor al dezvoltării [apud 5]. În calitate de nouă dimensiune a 

educaţiei generale, educaţia cognitivă contribuie la căutarea răspunsurilor provocării: 

cum să devină elevul/studentul subiect al cunoaşterii, cum să construiască această 

cunoaştere, cum să se autoaprecieze şi să se autoformeze. Educaţia trebuie să indice, 

în acest caz, soluţii de a introduce, pregăti elevul/ studentul pentru a-şi construi 

cunoaşterea, a se conforma şi utiliza aceasta în contextele reale ale mediului, a 

contura noile roluri ale profesorului în a susţine această construcţie cognitivă 

(facilitare, mediere, îndrumare, reglare etc.).  

Termenul „cognitiv” provine de la latinescul „cognoscere” – a cunoaşte. 

Originea acestei noţiuni se află la baza cuvântului latin „intelligo- ere‖ – a înţelege, a 

formula idei, a argumenta, a concepe, a interpreta, a raţiona, a sesiza, a pricepe, a 

cunoaşte şi „intelectus‖–minte, gândire, raţiune, operare cu noţiuni şi concepte. Prin 

cercetări avansate de neurobiologie, informatică, J. Delacour [2] oferă explicaţii 

acestor procese, ajungându-se astfel, la ―revoluţia cognitivă‖, de care beneficiază şi 

pedagogia prin conturarea „educaţiei cognitive‖. Cognitivul nu face altceva decât 

prelucrează informaţii, deprinderi, priceperi, abilităţi, capacităţi, competenţe de 

cunoaştere. Deşi ambii termeni – cogniţie şi intelect – indică activitatea de 

cunoaştere, savanţii [6, p. 225] îi diferenţiază, „intelectul‖ reprezentând treapta 

superioară (gândire, memorie, imaginaţie), ce se bazează pe partea concretă a 

cunoaşterii (senzaţii, percepţii, reprezentări) şi prelucrează informaţiile acumulate la 

nivel abstract, iar „cognitivul‖ devine explicaţia superioară, adăugată interpretării 

clasicului „intelect‖, pentru înţelegerea funcţionării lui, a utilizării noi, necesare 

individului în integrarea în mediul complex. Este, în consecinţă, un punct superior al 

spiralei cunoaşterii şi realizării educaţiei intelectuale. 

Acelaşi termen de cogniţie, la R. Doron şi F. Parot [3] tinde să ia locul 

termenilor apropiaţi (cunoaştere, inteligenţă), desemnând mai mult decât simpla 
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acumulare de cunoştinţe, acoperind funcţiile psihologice tradiţionale în dobândirea 

informaţiilor. Se sprijină şi pe motivaţii, emoţii, dar se deosebeşte, însă de 

„comportament‖, pentru că se referă la activitatea mentală. În psihologie [6, p. 219-

223] cognitivismul s-a născut din reacţia la neglijarea acestui domeniu important al 

psihicului, însă psihologia cognitivă propriu-zisă se conturează odată cu apariţia 

lucrării cu aceeaşi denumire scrisă în care se valorifică datele teoriei informaţiei: 

sistemul cognitiv este un sistem de prelucrare a informaţiilor, a semnelor şi 

simbolurilor, pe baza activării arhitecturii specifice lui, compusă din cele trei 

elemente (reprezentări, structuri sau scheme cognitive, prelucrări cognitive) se 

interacţionează şi pot fi modelate. Ele sunt localizate în ―cutia neagră‖ la nivel mental 

şi au ca funcţie elaborări complexe. Cognitivismul se referă la studierea proceselor de 

achiziţie şi de tratare a informaţiei, integrează studii asupra rezolvării de probleme, 

formării structurii mentale a cunoaşterii algoritmice şi euristice, a gândirii productive 

şi critice. 

Psihologia cognitivă [7, p. 131-133] redă două metafore cu un ecou evident: 

metafora învăţării prin procesarea informaţiilor, insistenţa pe „cum se învaţă‖, pe 

procesele cognitive şi metacognitive, pe strategiile specifice lor, pe condiţiile 

situaţionale de facilitare, pe rolurile noi ale profesorului, dar şi ale studentului activ; 

metafora învăţării prin construirea cunoaşterii, care atrage atenţia asupra 

transformărilor mentale ale informaţiilor, în trecerea lor de la sesizare-percepere la 

formarea de structuri, scheme,recombinări, inducţii, deducţii, analogii, generalizări, 

reorganizări de cunoştinţe şi experienţe. Aceasta, dacă profesorul oferă situaţii de 

acţiune, sarcini şi contexte, care să provoace operarea cu informaţii, 

experienţă,strategii, instrumente cognitive. 

Abordarea cognitivă a apărut dincolo de clasificarea aşteptărilor sociale şi 

individuale asupra sensului dezvoltării personalităţii, şi din insatisfacţia oferită de 

teoria behavioristă pentru unele obiective cerute de evoluţia acestor aşteptări: 

rezolvare de probleme/situaţii în contexte reale, însuşirea strategiilor 

cognitive,susţinerea eului individului în cunoaştere, implicarea metacogniţiei. Pe 

când abordarea actuală a cogniţiei, după cele relatate de E. Joiţa [5, p. 93-104] 

sprijină construirea teoriei specific pedagogice, întemeiază explicaţia şi construirea 

modelelor educaţionale, porneşte de la baza interdisciplinară a cunoaşterii 

fenomenelor educaţionale, dar îşi edifică un model propriu, teoretic şi aplicativ ca un 

model integrativ. 

Pedagogia a utilizat tradiţional sintagma „educaţie intelectuală” pentru a 

cuprinde activitatea complexă de dezvoltare a tuturor funcţiilor, facultăţilor de 
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cunoaştere, învăţare cognitivă şi noncognitivă, scopurile fiind: de la însuşirea 

cunoştinţelor până la formarea unor concepţii despre realitatea înconjurătoare. În 

schimb, ştiinţa educaţiei cognitive îşi are originile la filosofii antici, care au abordat 

natura umană a cunoaşterii. Dar abia în psihologia experimentală s-au conturat 

metodele de studiere sistematică a operaţiilor mentale. Savantul J. Conway [1] 

evidenţiază că educaţia cognitivă pune accentul pe capacităţile de procesare, 

prelucrare, tratate la nivel mental, prin strategii specifice în stil constructivist sau 

structuralist, cu participarea metacogniţiei. Abordarea cognitivă este „vedeta‖ 

momentului în instruire, pentru că pregătirea studenţilor se face pentru achiziţionarea 

unor modalităţi de lungă durată, pentru învăţarea continuă (lifelong), pentru 

câştigarea priceperilor, abilităţilor, necesare acestei învăţări în stil propriu sau prin 

cooperare, colaborare, iar profesorii devin „experţi‖, consultanţi, îndrumători, 

facilitatori, planificatori, asiguratori de condiţii, susţinători în evaluare şi descoperire. 

Această metodologie poate fi susţinută şi de computer, prin intermediul căruia se 

evidenţiază căi de găsire, programe procesate, conţinuturi, evenimente, se pune în 

relaţii studenţi sau utilizatori prin intermediul internetului. În pedagogie şi educaţie, 

procesele mentale cognitive şi mecanismele lor devin obiective, ţinte ale formării, 

pentru a-l introduce pe student în realitatea vie a ştiinţei, a construcţiei ei, a-l forma 

pentru dezvoltare de-a lungul vieţii. Astfel, este important de a menţiona 

mecanismele cognitive redate de către M. Zlate [9, p. 309-310], precum: analiză şi 

sinteză, combinare şi ordonare, categorizare şi conceptualizare, efectuare de 

raţionamente, rezolvare de probleme şi luarea deciziei. Prin urmare, pentru profesori, 

important este să aplice intens în instruire şi educaţie aceste mecanisme esenţiale, să 

urmărească cu consecvenţă trecerea la competenţe rezolutive, să exerseze constant 

cunoaşterea de tip euristic, să utilizeze combinat celelalte mecanisme, să stimuleze 

progresele pentru întărirea motivaţiei şi efortului prin metagogniţie, în trecerea de la 

priceperi simple, algoritmice la abilităţi, competenţe pentru obţinerea informaţiilor şi 

a performanţelor.  

În plan educaţional, în calitate de produs al activităţii cognitive un rol deosebit îi 

revine conceptului de cunoaştere. Având două baze – obiectivă şi subiectivă – 

cunoaşterea poate fi construită folosind nu doar modalităţile, instrumentele ştiinţifice 

clasice, ci şi cele individuale: experienţe, structuri mentale, credinţe, trăiri, valori, 

interpretări proprii prin colaborare asupra realităţii. Cunoaşterea umană implică 

socializare interactivă cognitivă, ea se desfăşoară într-un spaţiu natural amenajat, 

spaţiu real-societal, alcătuit din părţi prelucrate ale realităţii, indivizi cunoscători şi 

mulţimea efectelor acţiunilor cognitive. Membrii societăţii îşi descriu şi comunică 
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între ei, atât propriile individualizări, performanţe şi opinii cognitive, cât şi pe ale 

semenilor. Prin urmare, cunoaşterea de tip uman presupune: 

- intenţionalitate – defineşte predeterminarea acţiunii în real prin construcţia 

unui model de acţiune în mintea subiectului; 

- raţionalitate – defineşte căutarea, identificarea, explicitarea cauzală şi 

utilizarea tuturor formelor, proprietăţilor şi relaţiilor între proprietăţi, care permit 

subiectului să realizeze o anumită stare observată ori construită experimental; 

- valorizare – defineşte consecinţa evaluării utilităţii rezultatelor dobândite 

printr-o anume cunoaştere, printr-o acţiune configurată sau explicată cauzal de 

modalitate. 

Orice cunoaştere nu reflectă de fapt realitatea obiectivă, ci arată modul subiectiv 

de percepere, de organizare a realităţii asupra cunoaşterii, ca bază a experienţei 

cognitive. Regăsim aici dezvoltarea ideii lui J. Piaget [7] după care inteligenţa 

organizează lumea, organizându-se pe sine. Cunoaşterea este un mod subiectiv 

individual de construcţie a conceptelor ce se realizează prin comunicare, colaborare, 

generalizare. În educaţie, este foarte important ca aceste două teorii să se completeze 

prin cunoaşterea ce evoluează, se maturizează, dar de fiecare dată este o construcţie 

locală, imediată şi apoi evoluează în spirală. Nu să aşteptăm vârsta adecvată, ci să 

începem construcţia cunoaşterii ştiinţifice cât mai devreme, ca apoi să se adauge 

progresiv ca metodologie şi conţinut. Aşa dar, în plan educaţional direct, E. 

Glasersfeld [4] formulează următoarele idei despre cunoaştere: Fiecare individ îşi 

construieşte propria sa cunoaştere, care nu este o acumulare pasivă, ci rezultă din 

cunoaşterea activă, fiind un construct personal, ce acţionează efectiv, analizează, 

compară, interpretează, formulează ipoteze etc. Cunoaşterea este un proces de 

adaptare a comportamentului individului la condiţiile mediului, contextului, 

situaţiilor reale, este un proces de adaptare dinamică a diferitelor interpretări asupra 

experienţei. În cunoaştere un rol vital îl are contextul în formarea progresivă de la 

experienţa concretă, prin asimilare şi acomodare până la scheme mentale, ele arată 

reactualizarea şi re-prezenţa experienţei anterioare, de a compara şi judeca 

asemănările şi deosebirile între ele, de a formula ipoteze, de a utiliza instrumente 

cognitive necesare experienţei de construire.  

Dintr-un alt spectru, savanţii [apud 8] evidenţiază comunitatea între noţiunile 

cunoaştere şi înţelegere, conform căreia, individul trebuie să acţioneze direct, să 

înveţe prin acţiune proprie, unde sunt create condiţii de colaborare, de cooperare ce 

devin mijloace de construire a cunoaşterii în modelele de învăţare. Cunoaşterea 

trebuie să se bazeze pe ceea ce interesează pe subiect, unde învăţarea este un lanţ de 
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activităţi şi experienţe plasate în contextul vieţii. Cel ce învaţă este pus în faţa 

problemelor pe care trebuie să le realizeze în grup, să reflecteze propriu asupra lor, să 

verifice soluţiile înaintate, să găsească oportunităţi de aplicare şi în alte situaţii. Pe 

aceeaşi undă de idei se înscrie şi viziunea lui J. Conway [1], conform căreia cel ce 

învaţă este încurajat să comunice, să fie subiect al propriei cunoaşteri şi responsabil 

de această cunoaştere. Elevul/studentul este introdus în utilizarea instrumentelor 

cunoaşterii experte, în câştigarea experienţelor proprii cognitive, iar profesorul are 

roluri stimulative de facilitator, îndrumător şi ghid în învăţare. 

Din cele expuse, putem conchide că anume cadrul didactic este cel ce sesizează, 

descifrează, interpretează, soluţionează, sprijină mecanismele interne cognitive, 

orientează, facilitează, îndrumează cunoaşterea activă, independentă sau colaborativă. 

Or, profesorul are posibilităţi, tehnici de a-l îndruma pe cel ce învaţă, în dependenţă 

de tipul de personalitate, astfel în cât să sprijine exersarea mecanismelor cognitive. 
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Dacă ar fi să analizăm ce temă este cea mai frecvent discutată în majoritatea 

instituţiilorde stat atunci am putea observa că este anume despre parteneriat. Fiind o 

temă tot mai actuală toţi optează în realizarea unui parteneriat de succes. 

Dintre toate tipurile de parteneriat care există noi ne vom axa pe parteneriatul 

educaţional. Până a cerceta acest tip de parteneriat vom analiza care este noţiunea de 

parteneriat.  

Parteneriat este o asociere a doi sau mai mulţi parteneri de afaceri, în vederea 

atingerii unui scop comun, în economia de piaţă şi un sistem care asociază parteneri 

din punct de vedere politic,social, şi economic [4, p. 1385]. 

În practica şcolară există mai multe expresii destinate parteneriatului 

educaţional: 

 acord de specialitate; 

 acord cadru de parteneriat pentru educaţie; 

 parteneriat de colaborare; 

 protocol de colaborare; 

 protocol de parteneriat; 

 contract de parteneriat; 

 convecţie de parteneriat; 

 parteneriat de colaborare instituţională; 

 proiect de parteneriat; 

Termenul parteneriat educaţional este definit ca formă de comunicare, 

cooperare, colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educative.  

Aceasta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 

factorii educaţionali. 

Sorin Cristea definea parteneriatul educaţional ca variantă opţională a 

parteneriatului pedagogic instituit la nivelul sistemelor modern de învăţământ, 

caracterizate printr-o structură de relaţie deschisă spre toate resursele contextului 

intern şi extern [2, p. 280]. 

Ionela Petrosel în articolul său „Despre parteneriatul educaţional‖ amintea că 

Parteneriatul educaţional se realizează între: 



55

- instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; 

- agenţii educaţionali: copii, părinţii, profesorii, specialiştii în rezolvarea unor 

problem educaţionale ( psihologi, consilieri, psihopedagogi, terapeuţi etc.) 

- membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării 

copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii,poliţiei) 

În activitatea noastră didactică am conștientizat faptul că pentru o relaţie optimă 

de colaborare a școlii cu părinţii pot fi utilizate o multitudine de forme şi metode de 

colaborare.  

Pentru găsirea unor soluţii la problemele educative ale familiei, părintele trebuie 

văzut ca un colaborator, ca un partener care se implică activ în aceste forme de 

intervenţie socio-educaţională. 

Edificarea şi menţinerea unui parteneriat între şcoală şi familie depinde de 

asumarea responsabilităţilor de către toţi actorii educaţionali. 

Ca parteneri, atât şcoala cât şi familia au anumite cerinţe una faţă de cealaltă. 

Prin urmare, profesorii doresc din partea  părinţilor: 

 să ofere copiilor lor condiţii optime ca aceștia să se dezvolte, 

 să le ofere un mediu sigur, liniştit şi prielnic pentru a învăța, 

 să sugereze copiilor importanţa educaţiei pentru viaţa de adult, 

 să-i îndrume pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele 

casnice,  

 să comunice des şi deschis cu profesorii, 

 să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul faţă de alţii,  

 să-i determine pe copii cum să reziste influențelor nefaste, 

 să-şi accepte responsabilitatea de părinte fiind un bun exemplu, 

 să susţină acțiunile şcolii. 

De asemenea, părinţii au şi ei aşteptări privitoare la activitatea cadrelor didactice 

cum ar fi: 

 să fie receptivi la nevoile, interesele şi abilitățile copiilor, 

 să comunice des şi deschis cu părinţii, 

 să stabilească cerinţe şcolare nepărtinitoare pentru toţi elevii. 

 să manifeste dăruire în educarea copiilor, 

 să trateze pe toţi elevii corect, 

 să intensifice disciplina pozitivă a copiilor, 

 să ofere indicaţii cu privire la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să 

înveţe [1, p.57-65]. 
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Analizând activitatea noastră în acești ani cu familia (mai ales în calitate de 

diriginte), am concluzionat că pentru o relaţie optimă cu părinţii este nevoie de a 

îmbina variate forme şi metode de colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea. 

Unele dintre acestea sunt: 

- şedinţele cu părinţii - oferă acestora ocazia de a se cunoaşte între ei, de a 

acţiona ca o echipă, de a se cunoaşte reciproc cu cadrele didactice, de a discuta 

aspecte ale programului şcolar, de a afla despre progresele/regresele copiilor, 

schimbările intervenite în evoluţia lor ș.a. [3]; 

- lectoratele cu părinţii- cu teme diverse, prin care părinţii sunt informaţi 

privitor la importanţa cunoaşterii personalităţii propriului copil, aprecierea corectă a 

comportamentelor copiilor,  măsuri şi soluţii pentru ignorarea sau limitarea 

comportamentelor negative, tehnici şi metode prin care-şi pot ajuta copilul la lecţii 

etc.; 

- consultaţiile individuale (convorbirile)- oferă prilejul abordării individualizate 

a problemelor cu care se confruntă copilul sau părintele, se pot oferi sfaturi, părinţii 

pot furniza informaţii mai intime pe care nu doresc să le facă publice, dar sunt 

relevante pentru educaţia şi instrucţia copilului; 

- convorbiri telefonice – care au luat amploare datorită telefoniei mobile, dar și 

timpului  limitat al părinților și cadrelor didactice; 

- chestionarul – permite obţinerea unor informații privind organizarea 

colectivelor de elevi, subiecte abordate pe viitor la ședințe, doleanțe ale părinților ș.a.; 

- participarea părinţilor la activităţi organizate în şcoală - lecţii deschise 

pentru părinţi, astfel părinţii au posibilitatea să cunoască nivelul de pregătire al 

copilului, deprinderile însuşite, prietenii acestuia, să se familiarizeze cu metodele şi 

procedeele folosite în predare, pot face analize comparative privitoare la copiii lor; 

- consiliere psihopedagogică - constă în rezolvarea unor situaţii – problemă cu 

copiii lor, prestează servicii de consiliere şi distribuie materiale informative; 

- vizitele ale cadrelor didactice la părinţii copiilor - specificul acesteia constă în 

aflarea directă a condiţiilor concrete de viaţă şi educaţie ale copilului în familie; 

- vizite la locul de muncă al părinţilor - contribuie la cunoaşterea specificului 

unor profesii și competenţele necesare practicării acestora; părintele poate fi ghidul 

acestor acţiuni; 

- excursii, drumeții - părinţii pot contribui la organizarea şi sponsorizarea 

acestor acţiuni, asigură supravegherea copiilor, trăiesc emoţii pozitive alături de 

copilul lor, le oferă modele de comportare; 
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- expoziţii cu lucrări ale copiilor - prilej de a-i familiariza cu date importante 

despre evoluţia copiilor, atât pe plan artistic, cât şi al bagajului de cunoştinţe; 

- serbările şcolare - prin care părinţii  pot descoperi aptitudini speciale ale 

copiilor, nivelul dezvoltării acestora, pot să le evalueze performanţele, să se implice 

în organizarea acestor activităţi; 

- implicarea părinților în proiecte și parteneriate şcolare; 

- ziua uşilor deschise - în cadrul cărora părinţii asistă la orele de curs şi la alte 

activităţi; 

- jurnalul clasei - cuprinzând fotografii, impresii ale copiilor, altor persoane 

implicate în activităţile clasei, descrieri de acţiuni, diplome obţinute, desene create de 

copii etc.; 

- scrisorile şi însemnările - necesare ca mijloc operativ, comod, în condiţiile 

când cadrele didactice nu au posibilitatea unor întâlniri directe cu părinţii elevilor;  

- lecţii deschise - părinții pot participa la lecții şi cunoaşte modalităţi, metode, 

mijloace didactice, pe care le pot folosi acasă pentru completarea educației copiilor; 

- avizierul şcolii - conţine informaţii de interes comun pentru elevi şi părinţi 

privind activităţi ce se desfăşoară în şcoală, rezultate de la concursuri, anunţuri 

importante, programe în derulare etc.; 

- ateliere de lucru cu părinţii - în cadrul cărora aceştia sunt familiarizaţi cu 

standardele de eficienţă a învăţării/finalităţile educației, conţinuturile,strategiile 

aplicate, programul de activitate a şcolii; 

- mese rotunde - la care părinţii şi profesorii fac schimb de experienţă 

educaţională; 

- conferinţe ştiinţifice - în cadrul cărora cadrele didactice, dar şi părinţii ţin 

comunicări cu privire la educaţia copiilor în şcoală şi în familie; 

- revista și site-ul web al școlii - ce conţine informaţii despre activităţile 

instituţiei; prezentarea unor evenimente; anunţuri despre activităţile ce urmează a fi 

desfăşurate; articole diverse la care pot să-și aducă aportul și unii părinți; 

- acordul de colaborare şcoală-familie - sunt stipulate responsabilităţile şcolii şi 

ale părinţilor în procesul educaţional; 

- școala părinţilor - se organizează cursuri psihopedagogice pentru părinţi; 

- „biblioteca vie”(vorbitor, invitat, vizitator) - aceasta este o tehnică prin 

intermediul căreia un părinte prezintă copiilor, profesorilor, altor părinţi informaţii 

importante privind profesia sa; 

- activităţi pentru copii organizate în comun de către învăţători şi părinţi       

[5, p.12]. 
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Dezavantajul cel mai evident constă în faptul că acţiunile parteneriatului 

educaţional nu se planifică în baza unor analize profunde, nu se consideră obligatorii 

şi nu se monitorizează continuu pentru a lichida la timp lacunele şi greşelile comise. 
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Existența la fel ca și viața copilului se dezvoltă atât în baza legilor intelectuale și 

practice, cât și în strânsă legătură cu legile frumosului, armonia și esteticul care îl 

înconjoară.  

Activitatea de formare – dezvoltare a personalității umane prin intermediul 

frumosului din artă, societate și natură, o constituie educația estetică. Această știință a 

frumosului este evaluată în cadrul școlii de arte plastice urmărind obiectivele generale 

ale disciplinelor care sunt studiate pe parcursul a cinci ani. Ea utilizează una dintre 

componentele educației plastice în formarea personalității promovând potențialul 

educativ al frumosului estetic, social și natural. 

Pentru ca copilul să devină autorul unei creații proprii, propun în cadrul  orelor 

obiective bine determinate  care au la bază opere de artă  ce pot deveni un model de 

ideal al vieții sale. Pentru a realiza acest ideal am oferit condițiile necesare în cadrul 

orelor demonstrând planșe didactice, fișe, reproduceri de artă, manuale de istoria 

artelor, etc.. 

Pe parcursul activității mele ca profesoară în școală, pentru a înțelege mai bine 

esteticul și noțiunea sa, am făcut ore în sânul naturi, unde întâlnim frumosul în 

diferite momente și contexte. În cadrul activității educaționale mă strădui să cultiv la 

elevi arta învățării și educației, având un program de studiu bine definit, atât prin 

proiecte didactice de perspectivă, cât și cele de scurtă durată la disciplinele predate: 

desenul, clasele, I,II, III, IV, V; pictura, clasele, I,II, III, IV, V; compoziția, clasele, 

I,II, III, IV, V; sculptura, clasele, I,II, III, IV, V;istoria  artelor, clasele, I,II, III, IV, V. 

Consider că educația plastică asigură întâlnirea copilului cu frumosul,  

luminându-i concepția umană, creându-i viziuni spre noi căi de alegere, de opțiune, 

de asimilare şi interpretare.  

Perfecționarea procesului educativ constituie o înnoire permanentă a 

sensibilității receptive. Pentru aceasta  am realizat o serie de planșe în diferite tehnici 

(„alla prima‖, prin suprapunerea stratului de culoare, pe umed, pictării în guaș, 

modelajului etc.). Toate acestea pregătesc  mental copilul în înțelegerea și aprecierea 

esteticului stimulându-i comportamentul.  



60

Educația prin valori plastic-picturale o consider ca o formă a dinamismului 

interior. Desenul în toate formele sale (după natură, decorativ, artistic, tehnic, etc.) 

reprezintă principalul mijloc de familiarizare a elevilor cu limbajul artelor plastice, 

de stimulare a expresivității plastice. Această componență o  propun elevilor în 

scopul de a discerne frumosul pictural de nonpictural, pentru a forma abilități vizuale 

și manuale, gustul și imaginația. 

Cadrul activității școlii de arte plastice include concepte, obiective, principii, 

metode și forme de realizare a educației estetice, datorită cărui fapt am constatat 

unele categorii ale educației estetice: 

- Idealul estetic exprimă modelul (prototipul) spre care tinde să-l finalizeze 

fiecare elev. Drept exemplu de apreciere a idealului, în cadrul orelor predate, îmi 

servește istoria artelor. Aici  țin discuții cu elevii despre domeniile artelor, fac analize 

a operelor plastice, pornind de la compoziție, imagine și mesajul ei, studiez  

biografiile și căile de creație ale marilor artiști plastici atât clasici, cât și 

contemporani. 

În cadrul orelor în cauză îmi propun ca scop îndrumarea fiecărui elev de ași găsi 

idealul său după individualitatea ce-l caracterizează. 

- Stilul estetic exprimă calitățile și capacitatea elevilor de a percepe și a trăi 

frumosul. Drept exemplu de apreciere a stilului, îmi servește arta decorative, care 

îmbină  frumosul cu utilul. În cadrul acestor ore țin discuții cu elevii despre legități, 

scheme, principii și procedee artistice ale artei decorative. La această activitate 

urmăresc dezvoltarea priceperii de a schița, de a desena, înfrumuseța, cu diferite 

ornamente. Le fac cunoștință cu modul de stilizare a formelor, compunerea 

ornamentelor semantica și cromatica lor. 

- Gustul esthetic exprimă calitatea și capacitatea elevilor de a aprecia frumosul 

sub raport cognitive, afectiv și comportamental. El se declanșează în momentul 

contactului cu valorile estetice și se manifestă sub forma unei dispoziții sau trăiri 

subiective. La realizarea acestui concept organizez ore de studii după natură (desen, 

pictură). Consider că această metodă didactică este una eficientă  fiindcă, ea educă 

spiritual de observație la elevi și îi învață să analizeze , să compare, să redea cât mai 

veridic obiectele din realitate. În cadrul acestor ore inițiez elevii în desenarea sau 

pictarea naturii statice, a portretului, fac schițe, crochiuri ca preliminare pentru 

realizarea unei lucrări de lungă durată. 

- Spiritul de creație exprimă capacitatea și abilitatea de a imagina și a crea 

frumosul. Această categorie o dezvolt la elevi în cadrul orelor de compoziție cu 

subiect. Aici îi motivez să reprezinte plastic scene compoziționale realizate în baza 
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observațiilor din viața cotidiană sau din imaginație (ilustrarea operelor literare). La 

aceste ore elevii sunt inițiați, de mine, să studieze mai aprofundat legitățile 

compoziționale. 

Întru realizarea temei vizate îmi propun următoarele în obiective ce pot fi 

delimitate în două grupe: 

a) Obiective care contribuie la formarea capacității de a percepe, însușirea și 

folosire adecvată a valorilor estetice. 

b) Obiective care dezvoltă capacitățile, crearea noilor valori estetice, cultivarea 

aptitudinilor estetice creatoare. 

Realizarea obiectivelor din prima grupă: 

- capacitatea de a înțelege fenomenul estetic și pregătirea pentru perceperea 

limbajului lui, a procedeelor, fenomenelor de manifestare a valorilor estetice, 

cultivarea simțurilor prin sesizarea conformațiilor cromatice, acustice, etalate de 

opere de artă; 

- formarea gustului estetic bazat însușirea valorilor în urma sensibilității proprii, 

dezvoltarea analizei estetice.  

- formarea sentimentelor și a convingerilor estetice, stimularea trăirilor afective 

superiore caracterizate prin intensitate, profunzime și finalitate: respectul și dragostea 

față de artă, pasiunea pentru frumos; contribuie la formarea personalității în spiritul 

cerințelor necesității de a cunoaște, la evaluarea și folosirea adecvată a valorilor 

estetice în formarea conștiinței și a conduitei elevilor.  

Cea dea doua grupă evidențiază căile de dezvoltare a creativității:  depistarea și 

dezvoltarea atitudinilor speciale pentru toate genurile artei plastice; formarea și 

educarea deprinderilor, abilităților necesare la orele respective. 

Sarcina de bază a școlii de arte plastice pentru copii constă în formarea 

creativității, atitudinii și educației estetice la elevi. Dezvoltarea atitudinilor creatoare 

presupun: stimularea atitudinilor creatoare, dezvoltarea imaginației integratoare în 

raport cu opera de artă propusă la ore. Formarea capacităților de a comunica trăirea 

estetică; dezvoltarea capacității de a surprinde, a aprecia și a exprima artistic 

aspectele naturii. Principiile educației estetice sunt: 

- educarea estetică prin valori autentice  le propun elevilor să studieze 

patrimoniul național cât și cel universal; 

- perceperea aprofundată și creatoare a operelor de artă și a valorilor estetice 

în general se impune pentru înțelegerea lor de esență; 

- perceperea unitară a conținutului și formei presupune înțelegerea celor două 

conținuturi de manifestare a operei de artă, a valorilor estetice, oricare ar fi conținutul 
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și forma lor. Ea stă la baza fuziunii funcționale a intelectului și afecțiunii în același 

timp. Pentru principiu respectiv în cadrul orelor propun elevilor să realizeze analize 

complexe a operelor de artă cât și a propriilor lucrări, pentru a depista cunoștințele 

lor, corelația dintre aceștia și caracterul unitar a fiecăruia;  

- principiul înțelegerii și situării contextuale a fenomenului estetic se manifestă 

prin cunoașterea temeinică a corelațiilor dintre operă, creator și condițiile istorico - 

sociale, abordarea cunoașterii și aprecierea cunoașterii și aprecierea operei de artă la 

un nivel interdisciplinar, aceasta contribuie la atingerea obiectivelor fundamentale ale 

educației ca: formarea capacității de apreciere și evaluarea operelor de artă; formarea 

gustului și idealului estetic.  

În cadrul activității noastre didactice aplic următoarele metode și procedee: 

observația, dialogul, expunerea, demonstrarea, exersarea;problematizarea, studiul de 

caz, descoperirea, investigația. 

Realizarea metodelor cum ar fi: 

- exersarea care contribuie la dezvoltarea sensibilității și receptivității estetice. 

Exercițiul stă la baza capacității de a folosi, reproducerea sau a crea valori estetice; 

- explicația intervine ca moment introductiv în achiziționarea de cunoștințe 

teoretice, în dobândirea de deprinderi artistice specifice; 

- demonstrarea, la aceste metodă, folosesc vizitarea muzeelor și a expozițiilor de 

artă, vizionarea filmelor despre domeniile artelor și căile de creație ale marilor artiști 

plastici atât clasici, cât și contemporani, concursuri artistice, excursii și vizite 

tematice, întâlniri cu creatori de artă, acțiuni de cunoaștere a frumosului din natură și 

societate. 

Cea dea doua grupă este cunoscută de diverse metode eficiente de predare, ele 

fiind bazate pe acțiuni : 

- problematizarea reflectă o activitate cu întrebări de situații problematizate, la 

acest tip de ore pun elevii în situația de a găsi exemple, rezolvări ale problemelor, atât 

individual , cât și în grup. Ea contribuie la dezvoltarea gândirii elevilor și activității 

lor creative; 

- studiu de caz  duce la dezvoltarea gândirii critice și a atitudinilor, lansarea de 

ipoteze de realizare a temei propuse în diferite modalități; 

- descoperirea această metodă se bazează pe explorare, spirit de observație, 

metodele euristice și experimente cu diferite tehnici ale artei plastice; 

- investigația ea face parte din metode integrative care au la baza proiecte. 
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Aceste metode reprezintă un set de tehnici care le folosesc în cadrul orelor mele 

pentru o productivitate mai sporită. Ele fiind ca un instrument de lucru și sunt 

determinate de obiectivele cadru propuse de mine în timpul lecțiilor predate.   

Alegerea , organizarea  și realizarea lor se face atât în raport de obiectivele 

propuse la nivelul educativ al elevilor cu care se desfășoară activitățile educative, cât 

și activități extrașcolare desfășurate în cadrul instituției noastre:  

- Concursul Național „Tinere talente‖, - ( în urma preselecției care a avut loc în 

cadrul școlii, au fost selectate două eleve din clasa mea), ediția anului 2011; 

- Concursul gazetelor de perete, prilejul de sărbătoarea Anului Nou; 

- Concursul gazetelor de perete, prilejul de sărbătoarea „ 8 Martie‖; 

- Concursul de lucrări „Lumea în viziunea copiilor‖  (monitorizare – ziarul Farul 

Nistean, nr.2 din 13 ianuarie 2012.). 

În cadru acestui concurs au participat 35 elevi, dintre care două eleve din clasa 

mea, au luat locuri de frunte: Muștuc Larisa, locul I și Taban Cristina, locul III.  

Momentele surprinzătoare în activitatea copiilor, din punct de vedere estetic, 

constituie niște procedee durabile  ale creativităţii care aprofundează interesul 

elevilor la lecţie, trezeşte la viaţă nebănuite forţe de cunoaştere. Această cale conduce 

la creație. 

Procesul educației estetice presupune în primul rând dezvoltarea capacității de a 

reproduce valori estetice, de a deosebi valorile de nonvalori. Aceasta impune cu 

necesitate folosirea în educația estetică a valorilor plastice incontestabile. În acest 

mod se formează gustul estetic. 

Necesitatea unei perceperi de profunzime în arta se impune pentru înțelegerea 

acesteia să fie de esență și nu de suprafață. În opera de artă există o unitate necesară 

între conținutul și forma acesteia. Cunoașterea integrală a acesteia presupune 

înțelegerea unitară a celor două condiții prin care se manifestă opera de arta sau 

valoarea estetica, oricare ar fi conținut și forma. Perceperea unitara sta la baza 

fuziunii funcționale a intelectului și afectivității în același timp, ceea ce determină 

revelația estetică. 

Principiul respectiv recomanda educatorilor sa procedeze la analize complexe, 

prin intermediul cărora se dezvăluie cunoașterii elevilor forma și conținutul operei 

respective, corelațiile existente intre acestea si caracterul unitar de echilibru. 

La etapa actuală  școala tinde la dezvoltarea aptitudinilor de creaţie a tinerilor. 

Reieșind din aceasta, elevilor ar trebuii să li se acorde ocazia de a lucra împreună, de 

a participa la lucrări colective. 
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În situaţii concrete, determinate din timp, copiii conştientizează şi învaţă să 

învingă barierele procesului creativ. Consideră că acestea sunt de trei tipuri:  

a) perceptive, provocând dificultăţi în: delimitarea și generalizarea problemelor, 

definirea termenilor, utilizarea mai multor sensuri în timpul observării. 

b) blocaje culturale, conformismul, supraevaluarea competiţiei sau a cooperaţiei, 

prea mare încredere în raţiune şi logică, încrederea totală în statistici, prea multe sau 

prea puţine cunoştinţe în domeniu. 

c) blocaje „emoţionale‖: teama de a greşi, fixarea la prima idee ce vine în minte, 

lipsa trebuinţei de a pune în lucru ideea găsită, teama de aprecierea colegilor, 

rigiditatea gândirii, dorinţa de a îndeplini ideea repede.  

Şcoala urmează să realizeze finalităţi educative specifice, de care este direct 

responsabilă. Ei îi revine responsabilitatea de a acţiona pentru stimularea 

potenţialului creativ al elevilor în următoarele direcţii: identificarea potenţialului 

creative al elevilor; dezvoltarea posibilităţilor individuale de comunicare, menite să 

înlesnească oferirea rezultatelor creaţiei, societăţii; accelerarea potenţialului creativ 

individual, în sensul valorificării adecvate a talentelor şi a cultivării unor atitudini 

creative; asigurarea suportului etic al comportamentului creator. 

Prin metode instructiv-educative,  profesorul insuflă elevilor spiritul de creator a 

fiecăruia dintre ei. Creația se poate dezvoltată prin însuşirea de noi tehnici de gândire. 

Pentru acesta trebuie ca întrebările elevilor să fie tratate cu atenţie, iar ideile lor - 

recepţionate cu respect. 

În scopul perfecționării procesului instructiv: s-a realizat planșe în diferite 

tehnici („alla prima‖, prin suprapunerea stratului de culoare, pe umed, picturării în 

guaș, modelajului etc.) și s-a demonstrat planșe didactice cu reproduceri de artă, 

studiind biografiile și căile de creație ale marilor artiști plastici clasici și 

contemporani atât din Moldova, cât și de peste hotarele ei. 

Evaluarea rezultatelor şcolare este un sistem de activitate educaţională, constituit 

din obiective, conţinuturi şi tehnologii specifice, orientate la măsurarea, aprecierea şi 

luarea de decizii cu privire la formarea - dezvoltarea elevilor în baza obiectivelor 

curriculare. 

Această concepţie îşi propune să răspundă pozitiv la domeniile educaţiei 

plastice, oferind principii, criterii, norme necesare. La baza ei stau două idei: prima 

ţine de calitatea  conținutului și considerarea evaluării ca una din procedurile pe care 

le comportă activitatea de educaţie; a doua constă în folosirea strategiilor didactice 

moderne.  
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Evaluarea rezultatelor școlare are la bază obiective generale care stabilesc 

nivelul lor de formare - dezvoltare a personalităţii elevului în raport cu curriculum. 

Voi încerca să fac o succintă analiză a elevilor din clasa a II- a a ȘAPC. Copii și-au 

format atitudini specifice la fiecare disciplină. Consider că elevii și-au format 

competențe specifice orelor predate în cadrul școlii de arte plastice, care i-au pus în 

situație de a utiliza capacitățile dobândite. Cultura artistică plastică a elevilor se 

manifestă prin activitățile extracurs din cadrul școlii și nu numai. Acestea sau făcut 

văzute atât la concursurile raionale, cât și la cele naționale unde au dat dovadă de 

efort emoțional, intelectual și o atitudine creatoare în acumularea experienței plastice. 

Din cei doisprezece elevi, opt, au media de 9 și mai mult ei ajutându-le și celorlalți 

elevi cu reușita mai slabă.   

Formarea atitudinii rămâne punctul esențial pe care se axează lucru instructiv 

educativ în ȘAPC din Rezina, ca rezultat sunt participările elevilor mei la diverse 

expoziții. În cadrul lor copii au fost menționați numeroase premii bănești și diplome. 

Dintre cele mai recente aș menționa: „Expoziția consacrată celei de-a 65-ea 

aniversare a Victoriei asupra fascismului‖ („Farul Nistrean‖, nr. 21, din 21.05.2010); 

Expoziție prilejului primăverii și de ziua 8 Martie(„Farul Nistrean‖, nr 12, din 19.03. 

2010); Concursul Național ,,Tinere Talente‖ , ediția anului 2011; Expoziție 

consacrată sărbătorilor de iarnă „Ninge dezmățat și tandru‖ („Farul Nistrean‖, nr. 1, 

din 1.01 2012); Concursul de lucrări „Lumea în viziunea copiilor‖  (monitorizare – 

ziarul Farul Nistean, nr.2 din 13 ianuarie 2012). 

Pe parcursul perioadei 2009 -2011 , am inaugurat, în oraș, mai mult de 30 de 

expoziții ale elevilor ȘAPC. Printre acestea este și expoziția de lucrări realizate în 

cadrul practicii de studiu în localitatea Saharna „Vederi din Țiglăului‖. Primul loc i-a 

fost acordat lui Sergiu Tincu, în clasament îl urmează Ojog Radu, ambii fiind 

discipolii mei. Aceste expoziții sunt un stimul de formare profesională atât pentru 

copii, cât si pentru profesori. 

Implementarea ideii de bază a pedagogul modern ține de sensibilizarea sferei 

emotive a elevului prin formarea unui mediu propice a creației. Ea fiind legată de 

formarea unor cunoștințe, competențe, deprinderi de lucru specifice artelor plastice. 

Rolul profesorului este de a dirija activitatea elevilor care vor fi implicați atât în 

procesul de cunoaștere a elementelor și mijloacelor de expresie plastică, de formare a 

abilității plastice, cât și activitatea de creare a imaginilor plastice proprii . O educație 

eficientă poate fi concepută numai prin pregătirea și perfecționarea personajului 

didactic. Dezvoltarea profesională am realizat-o în perioada de 19-30 septembrie , 

anul 2011. Frecventând aceste cursuri la specialitatea „Arta plastică‖ în cadrul 
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Institutului de Știință ale Educației din orașul Chișinău, am valorificat următoarele 

module: Psihopedagogia; Fixiologia și praxiologia disciplinei de specialitate; 

Utilizarea TIC și implementarea soft–urilor educaționale. 

Odată ce cursurile în cauză sunt preconizate pentru ridicarea nivelului 

profesional al pedagogului, aș menționa că, pentru mine,  lucrurile neclare întâlnite în 

perioada precursuri au fost soluționate în cadrul valorificării modulurilor menționate 

mai sus. În cadrul Școlii de Arte Plastice Copii din orașul Rezina organizăm seminare 

teoretice, unde luăm în dezbateri diferite probleme ce țin de procesul de predare. 

Acestea se desfășoară cu scopul identificării tangențelor și carențelor dintre teorie și 

practică. Mă strădui ca ideea fundamentală a actualului concept de educație plastică  

constă în faptul că imaginea artistică – plastică este rezultatul actului de creație. La 

realizarea acestui scop am participat la câteva expoziții de creații: Expoziția 

profesorilor ȘAPC din Rezina, consacrată aniversării a 515-a a localității, Rezina, 

Casa raională de Cultură, 2010 (monitorizare – ziarul „Farul Nistrean‖, nr.7 din 

12.02.2010); Expoziția organizată cu prilejul „8 Martie‖ (monitorizare – ziarul „Farul 

Nistrean‖, nr.12 din 19.03.2010). 

În cadrul expozițiilor multe din lucrărilor de pictură și grafică, atrag atenția 

vizitatorilor și specialiștilor în domeniu. 

Dezvoltarea creativității plastice în cadrul activității școlii se află în permanentă 

schimbare,care generează noi posibilități. Pentru realizarea acestui sens profesorul 

realizează ceva nou accentuând schimbarea și organizarea procesului educațional, 

motivând elevul să gândească, să participe activ la crearea cunoștințelor sale. 

Familiarizarea cu limbajul artelor plastice sensibilizează elevii față de cultura plastică 

națională și universală și oferă posibilitatea eficientă de formare – dezvoltare a 

sentimentelor estetice și a componențelor de percepere și exprimare a mesajului 

artistico – plastic.   
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ROLUL CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE ÎN DEZVOLTAREA 

LIMBAJULUI VIZUAL LA STUDENȚII ARHITECȚI 

Hadji-Bandalac Mariana, doctorandă 

UPS ,,Ion Creangă‖ 

 

,,Cel mai bun profesor este cel care mai curând sugerează decât dogmatizează și 

inspiră pe cei cel ascultă cu dorința de a fi proprii lor profesori.‖ 

                           Edward Bulwer-Lytton 

În prezent, tendința generală spre o educație universitară democrată este 

răspândită și susținută în toate țările europene. Învățământul superior din R. Moldova 

evidențiază astfel noi provocări și oportunități pentru optimizarea procesului 

pedagogic de formare și dezvoltare a studentului în mediul universitar. Procesul 

educațional de pregătire pentru a sesiza și aprecia ,,frumosul‖ aplicând un limbaj 

vizual începe din familie, continuă în grădiniță, școala primară, școala gimnazială, 

apoi în instituțiile specializate în care formarea și dezvoltarea personalității tinerelor 

generații este asigurată profesional. Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) 

constituie principala instituție de formare inițială și continuă a viitorilor arhitecți. Prin 

urmare, personalitatea cadrului didactic rămâne a avea un rol esențial în evoluția de 

formare-dezvolare a personalității studenților în cadrul instituțiilor superioare de 

învățământ.  

Din punctul nostru de vedere, viziunea cadrelor didactice din UTM, facultatea 

,,Urbanism și Arhitectură‖, departamentul ,,Arhitectura‖ trebuie să fie orientată spre 

dezvoltarea abilităților creative și dezvoltarea unui limbaj vizual adecvat studenților-

arhitecți în plan intelectual-moral-profesional-estetic, cu scopul de-a fi pregătiți 

pentru o profesie și pentru a face față cerințelor societății actuale.  

Studiind literatura de specialitate și analizând, totodată, ideile pedagogice de-a 

lungul timpurilor (Fr. Bacon, J. A. Comenius, J. J. Rousseau, I. Herbart, J. Locke, M. 

Montaigne, J. Pestalozzi, C. Ușinscki și alții), putem menționa că în viziunea 

fiecăruia, pedagogul este omul care are har, dar, vocație, pricepere de a educa un 

copil, elev, student, om. Este o persoană talentată cu responsabilitate în activitatea sa 

profesională; rolul său este de-a folosi optimal mijloacele profesional-pedagogice. 

Consultând dicționarul enciclopedic, profesorul reprezintă ,,persoana cu pregătire 

specială într-un anumit domeniu de activitate care predă o materie de învățământ într-

o școală, într-un institut, într-o facultate, care pregătește pe cineva într-un domeniu al 

cunoașterii, al artei etc.‖ [3, p. 739].  
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În opinia autorului I. Neacșu, misiunea educatorului sau a formatorului rămâne a 

fi fundamentală în procesul educațional, cu o focalizare pe dezvoltarea și formarea 

personalității ca ,,o continuă relație între prezent, experiența trecutului și potențialul 

anticipărilor viitorului‖ [7, p. 59].  

Una din concepțiile pedagogului rus L. N. Tolstoi admite că ,,nu putem educa 

fără a transmite anumite cunoștințe, iar cunoștințele, din orice domeniu ar fi ele, 

exercită o acțiune educativă‖ [2, p. 187]. 

În același context, V. Mândâcanu, în lucrarea sa ,,Profesorul-maestru‖, 

examinează sistemul de predare-învățare-evaluare cu trecere la un sistem de motivare 

și evidențiere a vocației în educație, de cultură a învățării, a formării bazelor 

măiestriei și artei educației, analizând esența procesului de interacțiune profesor-

elev/student, cu accent pe calitățile și capacitățile cadrului didactic. În concluzie, 

autorul susține că ,,dimensiunile aptitudinale și atitudinale care alcătuiesc scara 

valorică a personalității pedagogului umanist contemporan sunt vocația/talentul, 

măiestria și competența profesională‖ [6, p. 49]. Tot aici, ,,pedagogia cere de la 

profesor descoperirea și actualizarea calităților - tactul pedagogic, stilul comunicării, 

intuiția pedagogică, dragostea de copil, student, interacțiunea pedagogică, cultura 

vorbirii, cultura comportării, răbdarea, respectul, încrederea, umorul, dragostea, 

credința, bunătatea, pocăința etc.‖ [6, p. 16]. 

În acest sens, concepția actuală a profesorului din cadrul facultății ,,Urbanism și 

Arhitectură‖, departamentul ,,Arhitectură‖, este de a instrui profesional studenții 

arhitecți, acordându-le o atenție deosebită competențelor și perfectării abilităților 

individuale în procesul educației.  

Pentru A. Zanten, M. Duru-Bellat și Ph. Perrenoud, activitatea profesorului ,,nu 

înseamnă aplicarea oarbă a unei teorii, nici conformarea la un model; înseamnă 

rezolvarea unor probleme, luarea unor decizii în situații de incertitudine‖ [Apud 9, p. 

158]. Astfel, una din sarcinile principale ale pedagogului contemporan este de a 

stimula și motiva studentul, de a evidenția potențialul fiecăruia. 

Potrivit autorului S. I. Gessen, ,,sarcina principală a pedagogului constă în a 

gândi științific și a aplica metoda ca instrument al rațiunii‖ [Apud 2, p. 195]. 

În viziunea profesorului S. Cristea, sunt două poziții conceptuale principale cu 

privire la prezența cadrului didactic. Una este din perspectivă etică - ,,prezența 

formatorului este determinată de experiența acumulată în cadrul procesului de 

învățământ, bazată pe corelația ,,subiect‖ - ,,obiect‖, desfășurată în condițiile unui 

câmp psihopedagogic deschis‖. Din perspectivă epistemică, prezența cadrului 

didactic în funcțiile de conducere instituționalizate la toate nivelurile sistemului este 
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determinată de calitatea activității acestuia [1, p. 224]. De aici și concluzia făcută de 

S. Cristea, precum ,,cadrele didactice reprezintă o sursă managerială inepuizabilă, 

valorificabilă la scara socială a sistemului și procesului de învățământ‖                  

[Ibidem, p. 224]. 

În contextele conceptuale a mai multor autori, identificăm noi roluri care 

prezintă poziția acțiunilor profesionale a cadrului didactic de azi: ,,transmițător de 

învățare‖, ,,facilitator‖ (Ladson-Billings), ,,mediator cultural‖ (Bîrlogeanu), 

,,translator cultural‖, chiar și o denumire mai nouă de ,,broker cultural‖ (Gentemann, 

Whitehead) [8, p. 152]. Cu o completare a acestor sensuri vine I. Neacșu -,,un actor‖, 

,,un mediator‖, ,,un moderator al dialogurilor între actorii comunicării educaționale‖, 

,,un confesor și terapeut‖, ,,un remodelator al situațiilor educaționale‖, ,,un manager 

profesionalizat al comunităților de elevi, studenți‖, ,,lider de opinie științifică‖ etc. 

[Apud 8, p. 152]. Referindu-se la aceeași atribuție I. Păun expune o altă viziune 

interesantă și originală. Autorul subliniază  că ,,profesorul este un fel de ,,cameleon 

profesional‖, care trebuie permanent să-și schimbe culoarea pentru a juca mai multe 

roluri‖ [9, p. 155]. 

Studiind literatura de profil a mai multor autori, sesizăm o serie de ipostaze ale 

cadrului didactic, formulate ca definiții, mai restrânse sau mai extinse. Din 

multitudinea definițiilor științifice complexe, procesul profesiei pedagogice 

desemnează un complex de principii și practici care traversează întregul mediu 

educațional, orientat spre obținerea finalităților în baza unor competențe 

standardizabile. În acest sens, rolul cadrului didactic are o influență educativă a 

personalității studentului arhitect în formarea și dezvoltarea limbajului vizual prin 

prisma unor competențe: 

 Competența valorică a profesorului. Cu statut de delegat al comunității, 

profesorul transmite un sistem de valori; el nu se reprezintă pe el însuși, ci 

devine exponentul vremii și al lumii lui. 

 Competența disciplinară, academică. Un bun profesor trebuie să dispună 

de o consistentă cultură științifică în domeniul pe care îl reprezintă, să fie la 

curent cu ceea ce este nou și relevant în disciplina pe care o predă. 

 Competența didactică psihopedagogică. Un profesor capabil să comunice 

și să transmită și altora ceea ce el posedă. 

 Competența psihorelațională. Profesorul nu numai comunică, ci și se 

comunică, devine un model de înțelegere, de sociabilitate. 
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 Capacitatea de a lucra în echipă și de a lega parteneriate. Un bun profesor 

activează și în alte spații culturale prin inițierea unor parteneriate 

internaționale. 

 Cunoașterea și integrarea noilor tehnologii de informare în practica 

didactică. Un bun profesor exploatează în perimetrul didactic, în calitatea 

de facilitator al transmiterii informației prin intermediul noilor tehnologii, 

pe bază de experimentare, creație și aport profesional. 

 Critica în raport cu propria activitate educativă. Profesorul autentic 

trebuie să-și supravegheze activitatea educativă, fiind responsabil de 

propria evoluție profesională care trebuie să se înscrie în logica unei 

dezvoltări sau revalorizări permanente [5, p. 508]. 

Aceste competențe îngăduie deschideri în perspectiva evoluțiilor posibile de politică 

educațională. În procesul educației universitare, rolul profesorului de „școală 

superioară‖ este de a lărgi orizonturile culturale în dezvoltarea simțului estetic la 

viitorii arhitecți. În rezultatul acestui proces, studentul își exercită simțurile, memoria, 

imaginația, rațiunea și voința. 

În accepțiunea autoarei E. Țărnă, ,,formarea specialiștilor în orice domeniu 

presupune îmbinarea transmiterii unui sistem de cunoștințe și valori culturale‖ [10,    

p. 210].  

Pentru C. Cucoș, rolul profesorului în educația elevului/studentului constă ,,în a 

sprijini individual pe fiecare în efortul său de a se apropia de artă‖, tot aici, ,,succesul 

acestuia este de a crea un mediu de învățare prietenos pentru elevi, de a propune 

activități de învățare relevante, de a desfășura un management didactic de calitate‖ [4, 

p. 134]. 

Tendințele ce au apărut în baza experienței artistice și estetice de factură 

avangardistă, modern și postmodernă accentuează importanța culturii și dezvoltării 

limbajului vizual în activitatea viitorilor arhitecți. Flexibilitatea, creativitatea și 

ieșirea din tipare sunt componentele indispensabile în procesul de instruire, prin 

facilitarea structurării competențelor ce țin de abilitățile vizuale, artistice și plastice; 

observațiilor, analizei, memoriei, imaginației, improvizației, inovației etc. 

Bineînțeles, frumosul și creativitatea permit studenților arhitecți să studieze temeinic 

subiectul, folosind, în mod eficient și corect, conceptele de bază, conceptele ce țin de 

combinația culorilor și formelor arhitecturale. Uniunea dintre creație și inovare 

permit asimilarea valorilor culturale.  

Valoarea practică a artei vizuale este determinată de faptul că obiectul ei de 

studiu îl constituie formele spațiale și relațiile cromatice cantitative și calitative ale 
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lumii reale, redate prin prisma limbajului vizual. Acest obiectiv vizează sistemele 

educaționale ca principal inițiator al dezvoltării capacităților studenților arhitecți 

bazate pe cunoaștere. 

În procesul instruirii, cadrele didactice sunt factorul-cheie într-o strategie de 

dezvoltare socio-culturală, care contribuie la calitatea și eficientizarea sistemelor 

educaționale și de formare profesională în instituțiile superioare.  

Realizarea unei educații cu orientare vizual-artistică a unui viitor consumator de 

forme plastice, abordate și adaptate după regulile și criteriile limbajului vizual, 

necesită o importanță deosebită în procesul de studiu. Pentru a îmbunătăți calitatea 

pregătirii studenților arhitecți este necesar să se pună accentul pe dezvoltarea 

abilităților vizuale în baza unui program de formare - dezvoltare a personalității.  

Cromatologia ca disciplină urmărește promovarea cunoștințelor teoretice și 

deprinderilor practice, contribuind la formarea viitorilor specialiști de înaltă 

calificație. Unul dintre scopurile principale ale cadrului didactic constă în dezvoltarea 

sensibilității artistice a viitorilor arhitecți prin intermediul perceperii artei vizuale și a 

însușirilor profunde și conștiente în dezvoltarea limbajului vizual. În sens tradițional, 

această activitate vizează următoarele obiective de referință: 

1. Dezvoltarea personalității studenților arhitecți: 

 Dezvoltarea capacităților superioare de gândire prin adoptarea unor 

strategii. 

 Utilizarea unor teorii, enunțuri logice și dezvoltarea capacităților de 

conceptualizare. 

 Valorificarea creațiilor marilor artiști ai artei universale și naționale, 

transferului de cunoștințe. 

 Tratarea individuală a studenților cu probleme speciale în dezvoltarea 

capacităților superioare de gândire. 

 Examinarea diverselor studii, compoziții, lucrări artistice, proiecte cu 

schimb de opinii. 

2. Utilizarea unor strategii adecvate limbajului și reprezentărilor vizuale: 

- Dezvoltarea conștiinței de sine, a încrederii în sine, a personalității în baza 

utilizării limbajului vizual. 

- Dobândirea cunoștințelor și abilităților în domeniul artelor plastice/vizuale. 

- Utilizarea corectă a instrumentelor conceptuale specifice limbajului vizual 

în interpretarea unor proiecte de specialitate și, totodată, exprimarea unor 

puncte de vedere personale cu privire la plasticitate. 

- Aplicarea cunoștințelor acumulate în procesul de creare a formelor plastice. 
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- Dezvoltarea deprinderilor. 

- Dezvoltarea capacităților creative, imaginației. 

- Dezvoltarea gândirii critice. 

- Evaluarea critică a propriilor creații artistice/plastice. 

- Decodificarea mesajului semnificativ a limbajului utilizat în reprezentările 

vizuale. 

- Aprecierea artistică a creațiilor altor culturi. 

Alături de implementarea acestor valori, care facilitează dezvoltarea competențelor 

studenților arhitecți la nivel de învățare, rolul cadrului didactic mai este de a ghida 

procesul de creație în sălile de studiu. Pe parcursul semestrului II, aceste două părți 

profesor-student sunt în continuă cooperare în realizarea lucrărilor de studiu, în urma 

căreia apar anumite idei, sentimente, convingeri. Marele J. Piaget apreciază această 

,,interactivitate ca fiind responsabilă pentru structura dezvoltării, iar învățarea pentru 

funcțiile adaptative‖. Pe această linie apropiată merg și specialiștii germani sau 

americani [Apud 7, p. 73].  

Un loc important în cadrul cercetării problematicii tezei ocupă dezvoltarea 

teoriei generale a instruirii, bazată pe implementarea unui program științific și 

metodologic pentru conducerea procesului de predare-învățare-evaluare, în urma 

căruia studenții arhitecți vor căpăta cunoștințe, perceperi și, totodată, dezvoltarea 

abilităților, atitudinilor, aprecierilor și valorilor estetice.  

Implementarea programului propus este axat pe dezvoltarea personalității, pe 

consiliere și orientare individuală, pe activități speciale ce vizează optimizarea 

procesului de creație și dezvoltare a limbajului vizual la studenții arhitecți în mediul 

universitar.  

Prin urmare, din afirmațiile susținute de către autorii nominalizați mai sus, 

putem deduce că rolul procesului educativ-calitativ din învățământ, atât în formarea, 

cât și dezvoltarea personalității sub toate aspectele sale, reprezintă un prim obiectiv al 

educației. Studiul de față își propune să sintetizeze rezultatele unor investigații 

desfășurate în această arie problematică, determinând fundamentele teoretice și 

metodologice de dezvoltare a limbajului vizual al studenților arhitecți din perspectiva 

culturii estetice.  

Ne propunem să oferim cunoștințe profunde, în urma cărora studenții arhitecți 

din învățământul superior, în raport cu cerințele educației postmoderne, vor dobândi 

competențe generale și specifice, având ca scop dezvoltarea limbajului vizual, dar și 

dezvoltarea calităților personale în baza unui program. 
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Cu certitudine, în instituțiile superioare specializate în domeniul artei, precum și 

pentru studenții arhitecți, studiul limbajului vizual este o cerință obligatorie în 

educația sensibilității pentru frumosul autentic, iar realizarea acestui obiectiv necesită 

implicarea cadrelor didactice universitare, care au nevoie de programe și modele 

psihopedagogice științific argumentate, ceea ce justifică actualitatea cercetării 

noastre.  

Analiza poate continua cu o sinteză grație unei literaturi internaționale, dar și 

autohtone, privind trăsăturile și preocupările unui cadru didactic deschis către 

diversitate: „percepții pozitive asupra comunității, dezvoltarea unui mediu cultural și 

de învățare adecvat, învățarea centrată pe elev,instruirea mediată cultural, 

restructurarea curriculară‖ (Ladso-Bilings, 1995); „alfabetizarea culturală‖ (Hudson, 

Bergin, Chryst, 1993; Jackson, 1994); „autonaliza propriilor atitudini și credințe‖ 

(Novick, 1994; Sandhu, 1994); „luarea în considerație a limbii, rasei, etnicității, 

religiei‖ (Huber, 1991); „respectul pentru diversitate‖ (Hemmings, 1994; Novick, 

1996; Wlodkowski, Ginsberg, 1995); „motivarea tuturor celor care învață, crearea 

unui mediu de învățare incluziv, promovarea de practici didactice‖ 

(Wlodkowski,Ginsberg, 1995); „utilizarea de metode activ-participative, prin 

cooperare‖ (Jimenez et al., 1996); „înțelegerea rădăcinilor culturale ale cogniției și a 

legăturilor clare ale acesteia cu limbajul‖ (Croniger, 1991) etc. [8, p. 155-157]; 

,,Integrare socioprofesională prin discurs didactico-științific‖ (Cojocaru-Borozan M., 

Țărnă E., Sadovei L., 2014); ,,dezvoltare personalității: perspective sociopsihologice; 

personalitatea, performanța și procesarea informațiilor‖ (Matthews, Deary, 

Whiteman; trad. de llin D. L., 2012). 

Concluzie 

Prin acest ansamblu de metodologii utilizate, urmărim să dezvoltăm capacitățile 

de percepere a frumosului în artă și aptitudinile artistice creatoare în utilizarea optimă 

a limbajului vizual de studenții arhitecți. Prin implementarea unor competențe, 

vocația cadrului didactic, cu o reușită profesională pedagogică, reprezintă motivarea, 

stimularea, dezvoltarea, formarea studentului arhitect. În acest caz, studentul arhitect 

necesită o exprimare liberă prin forme artistice, spațiale, vizuale pentru atingerea 

obiectivului general, care vizează formarea-dezvoltarea limbajului vizual în spiritul 

valorilor culturale. Realizarea acestor obiective solicită un nou program al educației, 

capabil să anticipeze sistemul de învățământ de mâine.  
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DESCOPERIREA DE CĂTRE LICEENI A PRACTICILOR PATERNITĂȚII 

RESPONSABILE PRIN TRAININGUL VIITOAREI PATERNITĂȚI 

Nadejda Ovcerenco, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Paternitatea reprezintă un fenomen social complex, care stabileşte structuri şi 

aşteptări individuale, ordonează procesele cotidiene. Acesta se face prezent nu doar în 

familie, ci şi în economie, ideologie, politică.  

Este incorect conceperea fenomenului paternității drept o simplă totalitate de 

elemente componente.  Actualmente constatăm faptul că doar fenomenul maternităţii 

sub aspect psihopedagogic este relativ bine studiat (Varga A. Vinnikott D., Mid M., 

Ovcerenco N., Ramih V.A., Filipova G.G.), dar nu şi fenomenul paternităţii, acesta 

rămânând practic nesupus investigațiilor. Paternitatea este definită de savanţii 

preocupaţi direct sau tangenţial de fenomenul respectiv drept: 

- „trebuinţă biosociopsihologică legată de reproducere, care determină 

comportamente specifice‖ [3, p.46]; 

- „formare psihologică integră a personalităţii tatălui, care include totalitatea 

orientărilor valorice parentale, montării psihologice şi expectanţelor, sentimentelor 

parentale, atitudinilor şi poziţiilor, responsabilităţii parentale şi stilului educaţiei 

familiale [5, p. 22].  

Multidimensională şi complexă, paternitatea implică diverse comportamente, abilităţi 

şi obiective, învăţate prin participarea la comunitatea socială. Chiar şi capacităţile de 

a îngriji şi de a empatiza cu alţii, deşi intrinseci fiinţei umane, sunt dezvoltate prin 

învăţare. Relaţiile tată-copil sunt formate şi susţinute prin interacţiuni sociale, iar 

relaţiile şi experienţele sunt interpretate şi semnificate‖ [1, p.4]. 

Prin urmare, paternitatea este situată în spaţiu şi timp; ea nu se desfăşoară    

într-un vid social, ci este mai degrabă „interrelaţionată integral şi este modelată de 

modificări demografice, evenimente istorice şi pattern-uri, norme culturale şi valori, 

sisteme de stratificare socială, dezvoltări şi aranjamente familiale şi mutaţii în 

organizarea şi structura societală‖.  

Referindu-ne la semnificaţiile extrem de diverse şi aproape imposibil de 

cuantificat, într-o sinteză coerentă ale paternității, observăm că studiile istorice şi 

antropologice relevă faptul că familia este un concept ideologic, o construcţie 

simbolică, având o istorie şi politici proprii, iar acest lucru este valabil şi pentru sfera 

paternității, care reprezintă poate cel mai ideologizat şi politizat domeniu al 

experienţei familiale, alături de cel al copilăriei. 
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Conceptul de educaţie pentru paternitate a tinerilor denumeşte, în sens larg, 

programele, serviciile şi resursele destinate tinerilor-viitori tați cu scopul de a-i forma 

pentru rolul de părinte responsabil; destinate și părinţilor acestor tineri cu scopul de a-

i sprijini pe aceştia pe dimensiunea investigată şi de a le îmbunătăţi schemele 

parentale în caz de necesitate.  

Într-un sens mai restrâns, educaţia pentru paternitate a tinerilor se referă la 

programele care cultivă la băieți valoarea paternității, orientează spre paternitatea 

conștientă și responsabilă;  ajută părinţii acestor tineri să îşi dezvolte şi să îşi 

îmbunătăţească propriile abilităţi parentale, să înveţe să reducă stresul care poate 

afecta funcţionalitatea parentală, şi să înveţe să folosească modalităţi alternative de 

abordare a situaţiilor dificile legate de realizarea datoriei parentale. 

Practic orice fiinţă umană devine părinte, şi calitatea educaţiei pentru paternitate 

a tinerilor depinde de starea societăţii, familiei şi câmpului axiologic în care are loc 

formarea viitorilor părinți. Paternitatea determină fenomenul supravieţuirii speciei 

umane, dar poate fi realizat doar cu bunăvoinţa bărbatului.  

Conștientizarea acestui adevăr impune dezvoltarea, formarea şi educarea la 

generaţia în creştere a necesităţii de a se realiza pe viitor în calitate de părinte. 

Metamorfozele caracteristice familiei contemporane ne obligă a atrage o atenţie 

pătrunzătoare fenomenului iresponsabilităţii parentale. 

Problema educaţiei pentru paternitate a tinerilor e determinată de criza familiei 

contemporane în general, şi de decăderea prestigiului de a fi tată, în special.  Ca orice 

fenomen, îşi lasă amprenta sa asupra vieţii individuale. Conștientizarea valorii 

paternității la adolescenți se produce într-o constelaţie triunghiulară de factori: 

dragoste, autoritate şi securitate familială. Educația pentru paternitate a tinerilor pe 

dimensiunea atitudinală și comportamentală se realizează prin identificarea cu 

modelul patern a familiei de origine şi interiorizarea acestui model.  

Orice carenţă afectivă în realizarea rolului patern determină erori în formarea 

personalității viitorului tată în cazul „demisiei‖ părinţilor de la funcțiile parentale. 

Practicile paterne nocive sunt factori de risc substanţiali corelaţi cu orientarea unui 

număr tot mai impunător de tineri spre non-paternitate. Factorii de risc privind 

educația pentru paternitate a tinerilor includ conflictul parental şi discordia generală 

în familie, suportul parental scăzut, relaţii deficitare cu părinţii şi o istorie de 

traumatism sau abuz [4, p.32].  

Educaţia pentru paternitate semnifică  sporirea cunoştinţelor tinerilor asupra 

conștientizării valorii paternității, responsabilităților și drepturilor paterne; 
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dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi rezolvare a problemelor, învăţarea tehnicilor 

de disciplinare şi management comportamental.  

O atare educație are potenţialul maxim de reducere a riscului apariției unor 

serioase probleme legate de exercitarea pe viitor a rolului patern. Tinerii învăţă să 

devină tați, înainte de orice, din experienţa propriului tată. Această experienţă le 

modelează fundamental propriile convingeri şi percepţii asupra a ceea ce înseamnă să 

fii „un tată bun‖.  

Așadar, „schema paternă‖ este influenţată de experienţa individuală a tatălui 

odinioară copil în propria sa familie, dar şi de experienţele actuale cu soţia, prietenii, 

alte persoane importante. Noţiunea de „schemă paternă‖  a fost definită de Ramey 

(2000) prin „diferite aspecte ale interacţiunii tată - copil, esenţiale pentru dezvoltarea 

cognitivă şi socială normală‖.  

Elementele ei constitutive ar fi: 

- căldură, afecţiune, disciplină şi strategii de control; 

- convingerile şi abilităţile parentale contribuie atât la aplicarea strategiilor, cât şi 

la ameliorarea comportamentelor educative parentale;  

- aspiraţii şi expectanţe adecvate; 

- ambientul de acasă stimulativ; 

- implicare în activităţile copilului nu este legată exclusiv de casă. 

Toţi tații discută cu alţi părinţi, şi aplică diverse strategii pe care le-au văzut la 

aceştia. Prin prisma teoriei ataşamentului, aceste scheme asupra securităţii proprii, 

fundamentale, şi disponibilităţii şi încrederii pe care o poţi avea în ceilalţi sunt 

primele care se dezvoltă în viaţă şi pun baza relaţiilor pe care le vom avea cu alţii. 

Această schema paternă formată în copilărie se modifică pe măsură ce relaţiile şi 

circumstanţele de viaţă se schimbă.  

Chiar şi interacţiunile cu proprii copii pot modifica schemele paterne (tatăl 

învaţă că un copil activ şi impulsiv trebuie monitorizat în de aproape). Pe măsură ce 

copilul se dezvoltă, şi schemele paterne evoluează. Uneori, schemele paterne pot fi 

nonadaptative - dacă sunt prea rigide sau prea simple, dacă sunt dominate de afecte 

negative.  

Schemele paterne defectuoase se pot schimba fie prin acumulări lente 

cantitative de informaţie (schema se elaborează şi se extinde), fie prin dezvoltarea 

unor „subtipuri‖ (pe măsură ce tatăl se confruntă cu tot mai multe excepţii), fie prin 

conversie (informaţie extremă necongruentă cu schema).  

Toate eforturile de intervenţie integrează modificarea unor astfel de scheme, 

chiar dacă „tradițiile‖ pot fi diferite (terapie cognitiv – comportamentală: Azar, 1989, 
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1997; Johnston, 1996); terapie familială: Epstein, Schlesinger, & Dryden, 1988; 

Morton, Twentyman, & Azar, 1988;, training parental: Webster-Stratton, 1981; 

intervenţii focalizate pe ataşament: Marvin, Cooper, Hoffman, & Powell, 2002; 

Lieberman & Zeanah, 1999; psihoterapia părinte – sugar: Fraiberg, Adelson, & 

Shapiro, 1975).  

În conceptualizarea problemelor legate de schema paternă sunt incluse 

convingerile iraţionale, distorsiunilor cognitive, înţelegerea greşită a nevoilor 

copilului de confort şi autonomie, modelele de procesare internă de tip evitant. 

Literatura de specialitate relevă dezvoltarea programelor de „training patern‖ ca 

o metodă de formare și prevenţie primară în educația pentru paternitate a tinerilor şi 

acordarea sprijinului pe dimensiunea cercetată în primul rând familiilor din grupul de 

risc crescut (mamă singură, consum de alcool/drog, statut socio-economic scăzut).  

Intervenţia originală centrată pe formarea viitorului tată a fost dezvoltată pe baza 

tehnicilor cognitiv-comportamentale. Tehnicile de condiționare clasică și operantă 

pot forma mulțumitor comportamentul  tânărului de azi – părinte al viitorului. Ele 

sunt relativ simple, foarte cost-eficiente şi, presupun pregătirea viitorului tată sub 

aspect psihopedagogic.  

Trainingul viitoarei paternități este o componentă cheie a modelului ideal al 

paternității focalizat pe analiza schemelor parentale și stimularea modificării acestora 

în caz de necesitate (Sexton & Alexander, 2003). În aceste cazuri, eficienţa ține de 

armonizarea modelului existent de relaționare tată-copil  din perspectiva modelului 

paternității ideale.  Necesitatea unui training al paternității realizat în context 

formalizat școlar, adaptat caracteristicilor socio-culturale, apare ca urmare a 

solicitărilor părinţilor. Rolul de tată este un rol construit social.  

Prin urmare, este puternic influenţat de societatea în care trăiesc bărbații. 

Obiceiuri şi practici de creştere a copilului reglate cultural devin standarde după care 

sunt judecate practicile acceptabile de schemele paterne. În această cultură, cu un 

ritm tot mai rapid, tații pe de-o parte se focalizează şi îşi fac griji legate de propriul 

copil. Pe de altă parte, copilul pare să devină un punct pe agenda de „to do‖ a 

părintelui. La scurt timp după naștere bona (bonele, mai bine zis) preiau rolul 

parental, cel puţin până la vârsta şcolară.  

Elucidând caracteristicile socioculturale pe care să se plieze trainingul, 

observăm că în Moldova se reeditează o serie de paternuri socio-culturale ce 

caracterizează de decenii bune societatea noastră: 

 legăturile cu familia extinsă sunt rupte sau slăbite;  

 suportul social este fragilizat/diminuat (vecini necunoscuţi, prieteni noi); 
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 coeziune socială diminuată (în mediul urban mare); 

 reguli / norme culturale supuse presiunilor de schimbare ―multiculturale‖; 

 societate de consum, competitivă, comparative; 

 cetățenii sunt de diferită proveniență etnică. 

La acestea se adăugau caracteristici familiale specifice comune: ambii părinţi - 

carieră în locuri de muncă cu responsabilitate mare, ocupaţi (practic inexistenţi în 

familie); distrugerea / superficializarea structurii familiale; familie ―dezorganizată‖ 

prin lipsa structurii, funcţiilor; inserţie socială artificială. 

Toate acestea demonstrează stringența acordării unui sprijin familiei pe 

dimensiunea educației pentru paternitate a băieților-adolescenți din familiile 

socialmente-vulnerabile. Ajutorul acordat părinților liceenilor trebuie să fie înţeles ca 

o secvenţă de sarcini corelate: construirea unei relaţii, explorarea problemelor, 

înţelegerea situaţiei, stabilirea obiectivelor şi scopurilor, planificarea strategiilor, 

implementarea lor, revizuirea rezultatelor şi finalizarea. Trainingului patern pe 

dimensiunea cercetată începe cu depăşirea obstacolelor de mentalitate: prin 

diseminare intensivă a prezentării trainingurilor.  

Aşa cum arată şi literatura de specialitate, prima experienţă cu un training patern 

este predictorul unei implicări pe termen lung a tatălui. Dacă este bună, tatăl începe 

să conştientizeze nevoia şi apelează la informaţie specializată în probleme ce țin de 

fenomenul paternității. Apoi se purcede la formularea de întrebări / probleme de către 

tată, înainte de training.  

Simpla punere a acestor întrebări pot determina părintele la reflexie şi 

formularea problemei. El îşi poate analiza mai bine concepţiile proprii (şi dorinţele). 

Participarea la trainingul formativ este versatilă (numai tatăl, numai băiatul-

adolescent, tată-copil, toată familia). Cât privește conţinutul trainingului, acesta este 

structurat diferit pentru părinţi şi băieții-liceeni.  

Atât în prezentarea generală, cât şi în momentul începerii propriu - zise, se 

insistă de către trainer asupra caracterului informativ al trainingului, şi a lipsei unei 

intenţii educaționale în sensul „clasic‖. Este explicat faptul că aceste limite sunt 

impuse de următorii factori:  

 durata redusă a unei ședințe a trainingului (8 ore); structura grupului: 8-14 tați 

sau/şi adolescenţi);  

 conţinut: informaţii privind dezvoltarea socio-emoţională şi cognitivă a 

adolescentului, principii de educaţie şi management comportamental, noţiuni 

de teoria familiei, posibile tulburări de comportament care pot apărea;  
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 administrare: informaţiile sunt furnizate prin prelegere şi ilustrări video, 

existând momente de discuţie a unor aspect particulare, pe măsură ce apar 

posibile; întrebări ale participanţilor.  

În literatura domeniului, cele mai frecvent invocate argumente a necesității realizării 

educaţiei pentru paternitate a băieților-liceeni sunt:  

- promovarea valorii paternității conștiente și responsabile bazată pe cunoașterea 

drepturilor și obligațiunilor paterne;  

- profilaxia non-paternității, feminizării masculine, misoginismului;   

- identificarea problemelor paternității și strategiilor de rezolvare a acestora; 

- informarea părinţilor în legătură cu nevoia de a forma băiatul-adolescent pentru 

rolul patern;  

- îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor de a comunica cu adolescenții, de a-şi ajusta 

aşteptările faţă de aceştia în mod realist;  

- îmbunătăţirea atitudinilor responsive şi suportive a taților faţă de copii, a 

capacităţii lor de a sprijini autonomia copiilor prin disciplinarea pozitivă a lor 

etc.  

Toate aceste lucruri pot constitui soluţii posibile pentru o serie de probleme sociale 

importante precum: paternitatea accidentală, paternitatea adolescentină, identitatea 

paternă şi demnitatea de părinte, non paternitatea, problemele sociale ale 

adolescenţilor: promiscuitatea, consumul de droguri, agresivitatea, delincvenţa etc. 

[2, pp. 457-474].  

Cea mai evidentă schimbare socială, vizibila in ultimele decenii, este 

deteriorarea legăturii între tați și băieții-adolescenți. Absenţa, distanţarea emoțională 

şi preocupările extrafamiliale ale taților lovesc în plin valorile pe care speram să le 

înveţe copiii: sa fie demni de încredere, să aibă respect pentru ceilalți, să fie 

responsabili, cinstiți, grijulii, buni cetățeni. Aceste calităţi se învaţă însă mai ales în 

interacţiunea tată – copil, în care tatăl trebuie să fie prezent şi implicat în viaţa 

adolescentului – viitorului tată. 

Așadar, educația pentru paternitate a băieților-adolescenți reprezintă, în fapt, o 

forţă de muncă enormă în armonizarea relațională a membrilor familiei și 

multiplicarea practicilor paternității conștiente și responsabile. Cum lucrăm cu 

părinţii pe dimensiunea educației pentru paternitate a băieților-adolescenți este la fel 

de important ca şi faptul că lucrăm cu ei. Luând în considerare faptul că nevoile 

paterne sunt îndeosebi în sensul de suport emoţional şi de „ghidare‖ profesionistă în 

problema paternității, „trainerul‖ trebuie să fie o persoană cu pregătire complexă în 

psihologia adolescentului şi familiei. 
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IMPORTANȚA EDUCAŢIEI PREADOLESCENȚILOR 

PENTRU ROLUL DE PĂRINTE RESPONSABIL 

Rotaru Ioana Corina, drd, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖ 

Ovcerenco Nadejda, dr., conf. univ., Catedra PPG, UST 

Problema educaţiei pentru rolul de părinte responsabil e determinată de criza 

familiei contemporane în general, şi de decăderea prestigiului de a fi mamă/tată, în 

special. Ca orice fenomen, îşi lasă amprenta sa asupra vieţii individuale. În zilele 

noastre, copilul a încetat a mai fi valoare supremă a mariajului, mai ales în familiile 

cu aşa zisele „capitaluri negative‖ în sens de neavute material şi spiritual. 

Actualmente se atestă o creştere a numărului de tineri orientaţi spre nonparentalitate, 

fiind ghidaţi de diferite idei consumiste, egocentriste: plăcerile iubirii ca fenomen al 

existenţei „abstracte‖; bunăstarea materială; dezicerea de credinţă etc.   

Realizarea responsabilă a datoriei parentale determină starea societăţii, familiei 

şi sănătatea psihologică a viitoarelor generaţii. Metamorfozele caracteristice familiei 

contemporane ne obligă a atrage o atenţie pătrunzătoare fenomenelor produse: 

iresponsabilităţii parentale, creşterii instabilităţii familiei, ş.a. 

Fenomenul parentalităţii este atât de prezent în viaţa fiecărui om, încât se pare 

destul de simplă realizarea rolului parental. Educaţia preadolescenților pentru 

parentalitatea se impune de necesitatea deschiderii către adevăratele valori umane, 

examenul sever al  conştiinţei. Pornind de la realitatea că parentalitatea, ca cea mai 

sacră manifestare a naturii umane, este în dizgraţie, se impune acordarea unui sprijin, 

susţineri, ca tinerii să conştientizeze valoarea rolului parental. Şcoala modernă trebuie 

să-şi proiecteze activitatea privind formarea atitudinii responsabile la fete şi băieţi 

faţă de parentalitate, astfel ca educaţia în această direcţie să devină un obiectiv 

important al procesului instructiv-educativ.  

Cercetările întreprinse şi analiza programelor şi a manualelor şcolare pentru 

învăţământul preuniversitar certifică că actualmente, obiectivul vizând pregătirea 

preadolescenților pentru o parentalitate responsabilă și conștientă  se realizează doar 

în contexte nonformale și informale.  Prin conţinutul său general o atare pregătire nu 

este una suficientă. Mai mult ca atât: există abordări eronate în privinţa necesităţii 

realizării educaţiei a preadolescenților pentru parentalitatea de perspectivă.  

Analizele trimit la sugestii de politici educaţionale pentru că simpla indicare a 

existenţei unei probleme nu este suficientă pentru rezolvarea ei. În acest context 

elaborarea fundamentelor teoretice şi metodologice a educaţiei preadolescenților  

pentru rolul de părinte responsabil este una strict necesară. Prezenta lucrare nu face 

un prim pas în acest sens. Există analize în domeniul educaţiei pentru familie, şi 
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educaţiei pentru parentalitate realizate în diferite ţâri: Ovcarova R.V. [8], Mihaela 

Miroiu [1], etc), inclusiv şi în Moldova: Cuzneţov L. [2], Ovcerenco N. [7] etc.  

În baza analizei literaturii de specialitate remarcăm faptul că problema 

parentalităţii responsabile privită drept proces psihopedogogic de formare integră a 

personalităţii este parţial cercetată, inclusiv şi problema formării atitudinii 

responsabile faţă de parentalitate la preadolescenți - potenţialii părinţi. Studiul 

cercetărilor în domeniul pregătirii pentru viaţa de familie în unităţile şcolare au scos 

în vileag şi valorificarea parţială a posibilităţilor educaţionale ale familiei 

contemporane. Din cele menţionate mai sus putem observa contradicţiile existente 

dintre: 

- necesitatea studierii fenomenului parentalităţii, factorilor determinatorii de ordin 

social, psihopedagogic, - pe de o parte, şi insuficienţa cercetării problemei 

respective, - pe de altă parte; 

- nevoia praxiologică de formare a atitudinii responsabile faţă de parentalitate la 

preadolescență - viitori părinţi, pe de o parte, şi absenţa unor tehnologii 

pedagogice specifice de formare a responsabilității față de parentalitate, pe de altă 

parte. 

Parentalitatea reprezintă un fenomen social complex, care include două 

componente structurale de bază: maternitatea şi paternitatea. Fenomenul dat stabileşte 

structuri şi aşteptări individuale, ordonează procesele cotidiene. Acesta se face 

prezent nu doar în familie, ci şi în economie, ideologie, politică. Este incorect 

conceperea fenomenului parentalităţii drept o simplă totalitate de elemente 

componente. Cu toate acestea constatăm faptul că doar fenomenul maternităţii sub 

aspect psihopedagogic este relativ bine studiat, dar nu şi fenomenul paternităţii, 

acesta rămânând practic nesupus investigaţiilor. 

Parentalitatea este definită de savanţii preocupaţi direct sau tangenţial de 

fenomenul respectiv drept: „trebuinţă biosociopsihologică legată de reproducere, care 

determină comportamente specifice‖ [2, p.48]; „formare psihologică integră a 

personalităţii (tatălui şi/sau mamei), care include totalitatea orientărilor valorice 

parentale, montării psihologice şi expectanţelor, sentimentelor parentale, atitudinilor 

şi poziţiilor, responsabilităţii parentale şi stilului educaţiei familiale [8, p.22].  

Fenomenul parentalităţii include în sine conceptul de maternitate şi cel de 

paternitate.  

Maternitatea este o experienţă personală, o stare bio-psiho-socială complexă prin 

care o persoană aduce pe lume un copil, manifestă faţă de acesta grijă, se preocupă de 

creşterea şi educarea lui, [3, p.243]. Unii autori folosesc expresia reproducerea 
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maternului: reproducerea maternă a femeii este explicată prin faptul că femeile ca 

mame nasc fete cu capacităţi materne şi cu dorinţa de a deveni mame [ibidem, p.29]. 

Cât priveşte termenul paternitate, acesta se prezintă a fi un domeniu ascuns, despre 

care puţin ce cunoaştem. Un lucru este cert: nu se nasc taţi, ci devin pe parcursul 

vieţii, şi nu în momentul când apare pe lume moştenitorul, ci cu mult înainte ca acesta 

să devină tată, atunci când se formează conceptul „Eu - tată‖.  

Formarea individului de tip masculin îşi ia începutul în perioada prenatală graţie 

influenţei fonului hormonal, dar pentru ca bărbatul să devină în perspectivă nu doar 

un tată biologic, dar şi unul spiritual, acest lucru nu este suficient. Iată de ce 

pregătirea psihopedagogică pentru realizarea datoriei parentale  trebuie începută cu 

mult timp înainte ca bărbatul să devină real tată. 

În ştiinţa psihopedagogică noţiunea de „datorie parentală‖ este definită drept 

obligaţiune spirituală, morală, drept complex de semnale, aspiraţii-concepte ce ţin de 

propriile angajamente parentale ale fiinţei umane. Savanţii români Mitrofan I. şi 

Mitrofan N. [4, p.67] caracterizează datoria parentală ca atitudine profund 

conştientizată faţă de cerinţele societăţii în legătură cu realizarea funcţiei educative a 

familiei, ca trăire lăuntrică legată de recunoaşterea obligativităţii îndeplinirii ei. Dacă 

faptul acceptării rolului parental îl putem identifica drept luare de atitudine faţă de 

cerinţele societăţii, atunci, rezultatul realizării datoriei parentale îl va constitui trăirile 

sufleteşti ale soţilor, legate de calitatea îndeplinirii funcţiei educative.  

Noţiunea de datorie parentală este concepută şi ca un sistem al obligaţiunilor 

faţă de familie. În cercetările sale Elizabeta Stanciulescu [5, p. 46] susţine că datoria 

parentală îşi găseşte manifestarea în iscusinţa familistului de a-şi chestiona propriul 

comportament parental, de a-şi programa în perspectivă viitorul propriei căsnicii, de 

a-şi păstra cu sfinţenie relaţiile conjugal-parentale, de a-şi asuma riscul legat de 

agonisirea „capitalurilor pozitive‖ (materiale şi spirituale) ale familiei. 

Noţiunea de datorie parentală include două elemente de bază: unul matern şi 

celălalt – patern. Prin noţiunea de datorie maternă subînţelegem obligaţiunile sociale 

şi morale ale femeii de a realiza conştient şi eficient darul divin de a fi mamă. Datoria 

maternă e necesar să fie înnobilată prin manifestarea dragostei materne.  

Prin noţiunea de datorie paternă subînţelegem obligaţiunile sociale şi morale 

ale bărbatului de a realiza conştient şi eficient rolul de tată. 

Aşadar, analiza multiplelor concepte privind datoria parentală ne permite 

interpretarea proprie a noţiunii de datorie parentală din punct de vedere psihologo-

pedagogic, acesta fiind concepută ca trăire profundă a obligaţiilor parentale; 
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manifestarea responsabilităţii asumate, atingerea unei reuşite în educaţia copiilor 

procreaţi.  

Felul cum fiinţa umană înţelege semnificaţia conceptului de datorie parentală 

poate fi observat prin atitudinea faţă de fenomenul parentalităţii, demonstrată în 

permanenţă prin acţiuni şi fapte concrete. Atitudinea reprezintă elementul structural 

principal al caracterului. El  exprimă legătura omului cu realitatea obiectivă, fiind în  

acelaşi timp şi un element independent al activităţii psihice  a omului. Deci, omul 

manifestă o atitudine diferită faţă de lucrurile concrete ale realităţii, faţă de societate, 

natură, faţă de sine însuşi etc. Prin luarea de atitudini se conturează toată fiinţa 

personalităţii, obiectivele ei dominante, viziunea social-politică şi morală şi nu în 

ultimul rând, responsabilitatea acesteia .  

Atitudinea reprezintă un ansamblu de însuşiri stabilite la nivelul structurii 

personalităţii care marchează o anumită poziţie angajată cognitiv, afectiv, 

motivaţional şi caracterial în raport cu activitatea personalităţii. Aceasta  constituie 

unul din cele mai importante elemente structurale ale omului. În plan psihologic, 

atitudinea defineşte „o stare de spirit sau o dispoziţie interioară dobândită de o 

persoană în relaţiile sale cu sine şi cu mediul exterior‖ [apud: 7].  

În plan social, atitudinea se defineşte drept modalitate relativ constantă de 

raportare a personalităţii umane la realitatea culturală, economică, politică, religioasă 

etc. din perspectiva semnificaţiilor sociale angajate direct sau indirect. Atitudinea 

asigură orientarea valorică a proceselor cognitive specifice personalităţii (atitudinii 

cognitive bazate pe: cunoaştere empirică, logică; raţionament deductiv-analogic; 

operaţii fundamentale de analiză-sinteză; operaţii instrumentale de tip algoritmic-

euristic). Alte două funcţii direcţionale ale atitudinii constau în: angajarea 

dispoziţiilor profunde ale personalităţii (atitudinii afective, motivaţionale); raportarea 

stării de spirit a personalităţii la anumite valori sociale.  

Atitudinile pot fi clasificate sub diverse aspecte. În cercetarea noastră ne-a 

interesat doar noţiunea de atitudine responsabilă, fundamentul căreia îl reprezintă 

responsabilitatea care la rândul ei presupune morala fiinţei umane, graţie căreia 

atitudinea ca noţiune se asociază cu astfel de categorii nominalizate deja – conştiinţă, 

libertate, datorie. Ne-am propus spre examinare partea subiectivă a calităţii „atitudine 

responsabilă‖, considerată drept o capacitate şi posibilitate a omului de a fi în postura 

de purtător al responsabilităţii. 

Atitudinea responsabilă se sprijină pe manifestarea bunăvoinţei omului faţă de 

cerinţele sociale şi capacitatea de a-şi asuma toată răspunderea de faptele şi acţiunile 

sale. Astfel, atitudinea nominalizată deja constituie elementul unei poziţii sănătoase 
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morale a personalităţii şi se bazează pe triplul simţ al conştiinţei, libertăţii şi datoriei. 

atitudinea responsabilă reprezintă măsura conştientizării cerinţelor societăţii în raport 

cu înţelegerea misiei sale sociale. 

Noţiunea care ne-a interesat mai cu seamă în cercetarea noastră a fost cea de 

atitudine responsabilă faţă de datoria parentală, care presupune conştientizarea, 

acceptarea şi realizarea benevolă a obligaţiunilor parentale. Această calitate se 

manifestă ca reglator, moderator al „nucleului‖ fiinţei umane, autentic.  

Astfel, sub noţiunea de atitudine responsabilă faţă de datoria parentală 

subînţelegem poziţia morală acceptată binevol şi conştientizată drept o necesitate 

vitală, exprimată prin:  

 dorinţa de a-şi realiza potenţialul parental;  

 gătinţa de a-şi asuma răspunderea faţă de sine şi copilul său;  

 tendinţa permanentă spre eficienţă în realizarea obligaţiilor parentale;  

 setea de autoperfecţionare direcţionată spre formarea abilităţilor şi trăsăturilor 

de caracter, necesare întru realizarea datoriei parentale.  

Deci, atitudinea responsabilă faţă de datoria parentală se manifestă mai întâi de toate, 

ca atitudine constantă faţă de obligaţiunile parentale, şi în al doilea rând, ca un motiv 

real de natură etică, ce apare de fiecare dată când persoana trebuie să decidă sub 

aspect moral referitor la faptul să dea viaţă sau nu copilului deja conceput.  

Trecerea în revistă a literaturii filosofice, psihopedagogice privind aspectul 

formării atitudinii responsabile – a permis elaborarea structurii atitudinii 

responsabile faţă de datoria parentală. Au fost stabilite următoarele componente:  

 conştientizarea importanţei fenomenului parentalităţii asupra calităţii vieţii, 

acceptarea rolului parental, prezenţa motivaţiei de a-şi realiza potenţialul 

parental;  

 orientarea spre parentalitatea planificată, responsabilă;  

 interesul constant faţă de tot ce ţine de subiectul parentalităţii;  

 prezenţa trăsăturilor de caracter necesare pentru realizarea eficientă a datoriei 

parentale: toleranţă, dorinţa de a îngriji, afecţiune, compasivitate, umanism, 

sârguinţă, rezistenţă în situaţii stresante, optimism, setea de autoperfecţionare 

etc.; 

 prezenţa abilităţilor educative solicitate în diverse perioade de vârstă 

(prenatală, nou-născutului, copilului mic, preşcolară, şcolarului mic, 

preadolescentului, adolescentului). 

Din structura nominalizată rezultă că atitudinea responsabilă faţă de datoria parentală 

poate să se manifeste atunci când cerinţele normative sociale sunt interiorizate, 
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transformate în necesitate organică, convingere morală constantă, comportament 

firesc.  

Deci, atitudinea faţă de datoria parentală este concepută nu numai ca necesitate 

socială ci şi ca personală, ca premisă ce duce spre un destin fericit. Manifestarea 

acestei atitudini îşi găseşte expresia sa în sfera de activitate intelectuală, emoţională, 

volitivă a preadolescenților-viitorii părinţi, toate alcătuind un proces psihic unic.  

Afirmarea acestor adevăruri a fost posibilă ca urmare a analizei cercetărilor 

realizate de Krieva A.Ia., Ogloblina G.I. [apud:7]. Savanţii nominalizaţi disting trei 

elemente structurale de bază ale procesului psihic unic: procesul intelectual de 

conştientizare a datoriei; procesul emoţional legat de îndeplinirea datoriei şi procesul 

volitiv, axat pe acţiunile impuse de dictatul datoriei. 

Elementul de bază al calităţii cercetate îl constituie înţelegerea şi conştientizarea 

esenţei fenomenului parentalităţii, rolului parental; manifestarea atitudinii 

responsabile faţă de datoria parentală. Înţelegerea esenţei rolului parental de către 

tineri nu se reduce doar la cunoaşterea strictului necesar „ce?‖ şi „cum?‖ trebuie să 

facă când vor deveni părinţi.  

Această înţelegere presupune şi înţelegerea faptului de ce anume este obligat a 

se comporta într-un anume fel cu mult timp înainte de a-şi asuma rolul parental. 

Înţelegerea necesităţii de a se realiza pe viitor ca părinte şi de a-şi educa eficient 

copilul, impune preadolescenților condiţia de a decide benevol, şi responsabil vis-a-

vis de fenomenul parentalităţii, doar aşa tinerii vor sesiza „unitatea şi conexiunea 

dialectică a motivului şi îndemnului, dreptului şi obligaţiei, necesităţii şi dorinţei‖. 

Sistemul educaţional existent în RM și România, creează prea puţine condiţii 

pentru evitarea contaminării potenţialului patern. Vom observa aici că „trezirea‖ 

acestuia are loc la o vârstă  destul de timpurie, fiind provocată de autodescoperirea  

sexului legal, apariţia curiozităţii inevitabile faţă de sexul polarizat diferit.  

Acest moment o să-l considerăm drept fericit în sensul de stimulent primordial 

al cultivării necesităţii de a deveni părinte responsabil. El este considerat ca debut în 

formarea conştiinţei şi comportamentului parental. Dacă predispoziţia parentală nu 

este stimulată, ea poate fi supusă influenţelor negative, care pot duce la „camuflarea‖ 

sau atrofierea deplină a potenţialului parental. 

Actualitatea acestei probleme e determinată şi de faptul că atât sistemul relaţiilor 

sociale, cât şi practica educaţională nu pune în valoare feminitatea ca complex de 

calităţi necesare pentru realizarea cu succes a rolului matern şi masculinitatea ca 

complex de calităţi necesare pentru realizarea rolului patern.  
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Mediul educaţional existent e orientat spre o educaţie asexuată. Fetele şi băieţii 

însuşesc trăsături viciate. Calităţile altoite artificial tind să predomine asupra celor 

sublime, fireşti. Ultimele sunt  umbrite de criteriul valoric denaturat din societate. 

Rolurile pe care le exercită tinerii în societate adesea provoacă altoirea calităţilor 

nespecifice sexului, solicitând comportamente neadecvate. Această tendinţă impune 

contracararea devierilor respective. În aceasta şi rezidă sarcina societăţii. 

Poziţia dominantă a sexului masculin pe scara socială, modelul „masculin‖ de 

organizare şi evoluţie social-politică a provocat agresivitatea feminină, competiţia cu 

sexul polarizat diferit, uneori cu exagerări şi deviaţii ce transpar în detestarea 

bărbatului, blamarea figurii acestuia.  

Fenomenele „masculinităţii feminine‖ şi cel al „feminităţii masculine‖ se fac tot 

mai des observate şi în comportamentul unor tineri. De aceea formarea calităţii 

distincte a feminităţii la viitoarele mame şi a masculinităţii la viitorii taţi astăzi devine 

un obiectiv major al instituţiilor de învăţământ în  pregătirea de perspectivă a 

preadolescenților sub aspect psihopedagogic pentru rolul de părinte responsabil. 

Ar fi prea simplist şi nenuanţat să tragem concluzia că doar factorii enunţaţi mai 

sus le-au făcut pe unele femei masculinizate, iar pe o bună parte de bărbaţi – 

feminizaţi. Promasculinismul şi profeminismul reprezintă o constelaţie 

plurifactorială. 

Factorii biologici, psihologici şi spirituali se articulează în proporţii diferite, însă 

la fel de importanţi în procesul de construcţie a personalităţii umane.  

Crearea condiţiilor optime întru  ocrotirea potenţialului parental ar facilita 

procesul de formare a preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil. 

Actualmente constatăm şi lipsa unei educaţii fireşti pentru viitoarea parentalitate cum 

ar fi cea a interacţiunii fraterne fapt posibil doar în familiile numeroase. Însă familia 

contemporană este orientată în cel mai bun caz spre a avea doar un singur copil.  

Necesitatea realizării unei educaţii speciale a potenţialilor părinţi e determinată 

şi de faptul că astăzi sunt neglijate legăturile tradiţionale familiale graţie cărora 

bunicii transmiteau nepoţilor, spre exemplu, experienţa pentru realizarea pe viitor a 

rolului parental.  

Astfel, un factor negativ de stopare a evoluţiei fenomenului cercetat  în direcţia 

dorită îl reprezintă condiţiile în care se desfăşoară procesul educaţional modern: 

educaţia viitorilor părinţi are loc în tipul de familie cu o singură generaţie, deci fără 

bunică şi bunel. Creşterea numărului familiilor de tip monoparental, ca rezultat al 

creşterii ratei divorţialităţii, instabilităţii cuplului, de asemenea impune necesitatea 

educaţiei  respective. Problema în cauză – educaţia pentru parentalitate e legată şi de 
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factorii schimbării standardului comportamentului noii generaţii, de valorile acceptate 

de ea. 

Constatăm în prezent distorsiuni la nivelul comportamentului parental, cât şi la 

nivelul funcţionalităţii relaţiei părinte-copil. Fiinţa umană de o integritate biopsihică 

sănătoasă îşi realizează rolul parental eficient, creşte  cu dragoste copilul, oferindu-şi 

totodată gratificaţii procreate prin sentimentul mândriei trăite de faptul că e părinte.  

Dinamica acomodării parentale presupune însă şi tensiuni, distorsiuni, ce pot fi 

depăşite în beneficul funcţional al diadei părinte-copil prin o instruire cu mult timp 

înainte ca preadolescentul să devină părinte.  

Un alt fenomen ce ne sugerează obiectivul educaţiei pentru parentalitate este cel 

al rigidităţii parentale. Acest fenomen este exprimat prin tendinţa părintelui de a-şi 

impune ostil autoritatea fără a ţine cont de interesele şi doleanţele copilului. Inerţia şi 

perseverenţa modelului negativ relaţional „înmoştenit‖ constituie un obstacol 

important în calea realizării rolului parental, acomodării relaţionale a părintelui şi a 

copilului. Această stare de lucruri predispune diada părinte-copil la relaţii aparente, 

false, simulate, superficiale, disconfortabile sub aspect psihologic. 

Distorsionările comportamentului parental, pot fi cauzate şi de noncorcordanţa 

între aşteptările preadolescenților legate de misterul parentalităţii şi modul în care 

viaţa şi relaţia părinte-copil îi oferă „răspuns‖. Astfel, un părinte rigid dominator, 

nemulţumit de faptul cum îşi trăieşte viaţa, impune preadolescentului său o conduită 

de totală subordonare, transformându-l într-un frustrat etern. 

Aşadar, sintezele teoretice şi practica educaţională privind formarea 

preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil ne-a întărit poziţia referitor la 

vectorul acestui proces: formarea pentru parentalitate în instituțiile gimnaziale  

trebuie realizată în următoarele direcţii:  

 familiarizarea cu sistemul de cunoştinţe ce ţin de fenomenul parentalităţii şi 

formarea reprezentărilor despre parentalitatea responsabilă;  

 cunoaşterea cu strategii pozitive de îngrijire şi educaţie a copiilor;  

 formarea calităţilor necesare pentru parentalitatea responsabilă;  

 încadrarea preadolescenților în sistemul angajamentelor familiale şi sociale, 

care le-ar forma competențe de îngrijire şi  educare a copiilor de vârstă fragedă.  

Şi în final vom remarca, că sub noţiunea de educaţie a preadolescenților pentru rolul 

de părinte responsabil subînţelegem procesul influenţelor interactiv-educaţionale 

concentrate şi orientate spre conştientizarea de către preadolescenți a rolului parental 

şi formarea la ei a comportamentului adecvat pentru obţinerea pe viitor a eficienţei 

parentale. Educaţia propriu-zisă exprimă ‖intervenţionismul‖ educaţional complex, 
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stimularea şi dezvoltarea complexului de calităţi morale necesare pentru obţinerea 

eficienţei parentale.  
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PREVENȚIA INSUCCESULUI ȘCOLAR  

ÎN CONTEXTUL INDIVIDUALIZĂRII INSTRUIRII 

Scripa Tatiana, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Cobileanschi Tatiana, profesoară la LT„Mihai Eminescu‖, or. Cimișlia 

Rezumat. Succesul şcolar condiționează randamentul elevului din cadrul procesului instructiv-

educativ fiind condiționat de o serie de factori și este strict individualizat.  Asigurarea succesului 

școlar conduce la o bună efectuare a educației și instruirii. În consecinţă, este necesar să se 

cunoască factorii principali în determinarea succesului / eşecului şcolar, rolul profesorilor în 

asigurarea condițiilor optime de educație și instruire. 

Termeni-cheie: reuşită şcolară, nereuşită şcolară, insucces școlar, eșec școlar, prevenție, instruire 

individualizată. 

Succesul şcolar se reflectă în obținerea unui randament superior în activitatea 

didactică, corespunzător cerințelor programei și a finalităților educației; el reprezintă 

forma pozitivă optimă a randamentului, numită și reușită școlară [5, p.170]. 

Insuccesul şcolar se referă la rămânerea în urmă la învățătură sau neîndeplinirea 

cerințelor obligatorii din cadrul procesului de învățământ; el reprezintă alternativa 

negativă, nefavorabilă a randamentului școlar, fiind denumit și nereușită școlară sau 

eșec școlar școlară [5, p.170]. 

Insuccesul şcolar are la bază mai mulţi factori care pot fi diferiţi, dar cel mai 

adesea asociaţi, elevul se confruntă cu o serie de dificultăţi şcolare care au ca 

principale cauze:  propria persoană, părinţii şi familia, şcoala, comunitatea locală, etc. 

Putem distinge cinci mari tipuri de dificultăţi pe care elevul poate să le 

întâmpine:  

 dificultăţi de natură somatică;  

 deficienţe intelectuale / cognitive;  

 probleme de învăţare de ordin instrumental;  

 dificultăţi de ordin afectiv;  

 carențe psihopedagogice. 

Deficienţele de natură somatică. O boală cronică sau o deficienţă  somatică de 

lungă durată pot perturba şcolaritatea în aspectul absenţelor repetate. Este necesar 

identificarea precoce a cauzelor de natură somatică ce pot conduce la eşec şcolar, iar 

prin colaborarea factorilor implicaţi se poate interveni din timp prin măsuri educative 

adaptate la nevoile elevului. 

Deficienţe intelectuale. Eventualitatea unei deficienţe intelectuale sau de natură 

cognitivă constituie, în materie de retard sau eşec şcolar, o teamă mai mult sau mai 

puţin acceptată de părinţi. Diagnosticarea deficienţelor intelectuale profunde se poate 

realiza şi înainte de vârsta şcolară, dar deficienţele medii şi cele lejere nu pot fi 
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suspectate decât în momentul contactului cu şcoala un mare rol având învăţătorul şi 

profesorul psiholog în şcolile unde există acesta.   

Pentru identificarea deficienţelor intelectuale se vor aplica o serie de teste, în 

cazul depistării acestora este necesară ajustarea programei conform particularitățile 

copilului. Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se va opta pentru planul 

educațional individualizat (PEI). 

Dificultăţi instrumentale. În adaptarea copilului la şcoală sunt implicate 

mijloacele pe care subiectul le foloseşte pentru a se cunoaşte şi pentru a cunoaşte 

lumea exterioară: mai ales motricitatea sa, viaţa perceptivă, limbajul şi inteligenţa sa. 

Dificultăţile sau perturbarea anumitor funcţii (motricitatea, analizatorii perceptivi, 

orientarea spațială, limbajul, inteligența)  au ca urmare dificultăţi în realizarea unor 

activităţi de scriere, citire, calcul matematic, dificultăţi de gândire și limbaj, 

instabilitate emoțională. După necesitate, copilul va avea nevoie de activități 

logopedice, intervenția psihologului și a medicilor specialiști în vederea corecției și 

dezvoltării funcțiilor perturbate sau nedezvoltate.  

Dificultăţi de origine afectivă. Dificultăţile afective sunt manifestate prin 

dezechilibru emoțional, opoziţie și rebeliune, instabilitate emoțională, anxietate şi 

stări îndelungate de tristețe, care pot trece în stări depresive. În aceste cazuri se va 

recurge la consultația psihologului, psihopedagogului în vederea reglării emoționale 

și comportamentale. 

Cauze pedagogice. Acestea sunt foarte frecvente şi diverse ca şi mecanismele 

care provoacă problemele şcolare, și se situează  în cadrul şcolar şi cel familial: 

 la nivelul şcolii: absenteismul, relaţii dificile cu învățătorul, dificultăţi de învăţare, 

supraîncărcare didactică, metode de învăţare neadecvate, perturbări psihologice 

anterioare, dezinteresul faţă de şcoală ca urmare a unor eşecuri repetate, etc.;  

 lipsa interesului faţă de copil; 

 cadre didactice fără pregătire psihopedagogică corespunzătore; 

 lipsa interesului  pentru un copil din partea profesorului care îşi focalizează 

activitatea sa pe copii străluciţi ai clasei sau, dimpotrivă pe cei cu dificultăţi; 

 schimbarea frecventă a școlii, profesorilor, programelor, metodelor, etc. 

La nivelul familiei cauzele sunt disocierea familiei, decesele, divorţul, 

conflictele familiare, consum de alcool, boala psihică a părinţilor, etc. Alte cazuri se 

referă la educația hiperprotectoare, care nu-i permite copilului să dobândească 

autonomie comportamentală şi să devină responsabil de acţiunile sale. Unii părinţi 

sunt prea exigenţi pe planul şcolarităţii, înaintând cerințe prea mari pentru copil. Alți 

părinţi sunt permisivi și nu le acordă atenția respectivă. 
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Pentru prevenţia şi intervenţia în cazuri de eşec şi abandon şcolar este necesară o 

analiză atentă a factorilor ce pot declanşa aceste fenomene şi utilizarea unor metode 

şi tehnici de consiliere individuală care să conducă la rezultate pozitive. Sunt 

cunoscute diverse metode de consiliere individuală care pot fi utilizate pentru a 

sprijini elevul aflat în situaţie de eşec şcolar în funcţie de factorii și cauzele care a 

declanşat acest fenomen ca: 

 metode privind întăriri pozitive ale comportamentului; 

 tehnici de prevenție și consiliere educațională; 

 tehnici de modificare a comportamentului; 

 intervenții psihopedagogice; 

 metode în care se utilizează jocul de rol; 

 metode privind rezolvarea unor conflicte; 

 analiza rezultatelor activităţii; 

 anamneza. 

Studiul de caz 1. Subiectul A.I., 8,5 ani. A prezentat la plângerea de bază 

conflicte în familie soldate cu agresivitate şi respingerea autorităţii părinţilor, cu 

delicte de furt, în familie şi la şcoală. Factorii de personalitate găsiţi cu valori 

patologice au fost: anxietate; toleranţă scăzută la frustrare; egocentrism; stabilitate 

emoţională redusă. Aceste caracteristici evidenţiind tendinţa de structurare a unei 

dizarmonii a personalităţii şi comportamentului predominant demonstrativ care a fost 

influenţată  semnificativ de modelul afectiv-educativ familial, predominant inconstant 

cu neglijare din partea mamei cu care locuieşte copilul, de structura dezorganizată a 

familiei (divorţ în urmă cu 5 ani) şi de antecedentele patologice familiale (mama 

emoţional instabilă). Subiectul manifestă autoapreciere scăzută, reacţie instabilă la 

frustrare (la comiterea unor greşeli în caiet începea să plângă şi refuza să continue 

exerciţiul). 

Studiul de caz 2. Subiectul C.E., 11 ani. Afişează refuzul autorităţii profesorilor, 

însoţite de minciuni în familie şi la şcoală, legate mai ales de performanţele şcolare. 

Chestionarul de personalitate evidenţiază următoarele trăsături cu valori patologice: 

anxietate și stabilitate emoţională redusă; dispoziţie emoţională labilă, influenţate de 

modelul afectiv-educativ (inconstant, cu folosirea de pedepse corporale şi jigniri 

morale), urmat de vârstele când subiectul a început să prezinte diverse simptome (de 

la 7 ani, minciuni legate de performanţa şcolară, motivaţie şcolară redusă). Acuză 

agresivitatea din partea părinţilor (tatăl). 

Elevii vizați au beneficiat de intervenţii psihologice în condiţii special 

organizate, care au influent pozitiv progresul școlar, facilitând dinamica pozitivă a 
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succesului și diminuarea insuccesului școlar. Implementarea măsurilor de prevenţie şi 

recuperare a lacunelor în sistemul caracterologic a personalităţii au contribuit la 

conformarea comportamentului la regulile de relaţionare stabilite în cadrul școlii, 

ceea ce diminuează fenomenul insuccesului și prevenția eșecului școlar.           

Insuccesul şcolar poate fi prevenit prin implementarea unor strategii de 

abordare psihopedagogică: 

- prin organizarea procesului de învățământ pe criterii ştiinţifice, psihologice şi 

pedagogice;     

- pregătirea riguroasă a cadrelor didactice, cu referire la practicile incluzive; 

- prin distribuirea corectă a elevilor pe clase; 

- asigurarea cu manuale şi rechizite necesare; 

- orar judicios și mod de viață sănătos; 

- climatul psihologic echilibrat și stimulativ din clasă; 

 - prin acţiunea unitară și plina de tact a profesorilor și a dirigintelui; 

- activitatea didactică trebuie sa ofere elevilor suportul necesar pentru învățare; 

- diferenţierea şi individualizarea învăţării, asigurându-se şanse de reuşită tuturor 

elevilor; 

- evaluarea rezultatelor învăţării trebuie să se facă sistematic, cu maximum de 

obiectivitate și centrată pe progresele copilului; 

- solicitările şcolare să fie echilibrate (sa se prevină suprasolicitarea şi subsolicitarea); 

- colaborarea sistematică cu familia pentru a preveni atitudinile de rezistenţă faţa de 

obligaţiile şcolare; 

- supravegherea stării de sănătate şi a modului cum se împlineşte maturizarea la 

vârstele pubertăţii şi adolescenţei prevenind instalarea dezinteresului pentru învățare; 

- orientarea școlară și profesională adecvată, cu prevedere la interesele și aptitudinile 

elevului, dar și de cererea pe piața muncii.  

Dacă fenomenul insuccesului se instalează:   

 sa se stabileasc  planuri de intervenţie psihopedagogică și terapeutică;  

 să se corecteze deficienţele procesului de învățământ; 

 sa se intervină în familie, ca aceasta să devină o aliată a şcolii pentru corectarea 

handicapului şcolar; 

 recurgerea la practica meditaţiilor şi a consultaţiilor; 

 încurajarea elevului prin antrenarea în activităţi, care-l interesează şi prin care 

se poate valorifica; 

 diferenţierea învăţării prin programe cu grade treptate de dificultate şi prin 

procedee didactice adecvate; 
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 folosirea fişelor de muncă independentă;  

 munca în echipe favorizează colaborarea si utilizarea de sine a fiecărui membru 

după capacităţile lui; 

  activitatea psihopedagogică de orientare şcolară şi profesională pentru 

examinarea corectă a opţiunilor;  

 Individualizarea instruirii pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. 

Considerând că prin referirile la necesitatea cunoaşterii psihologice, a metodelor de 

învățare și de diagnostic psihologic, profesorul împreună cu psihologul şi cu cadrele 

didactice pot forma o echipă pentru a studia cum se pot dobândi cunoştinţe despre 

personalitatea fiecărui elev şi ce fel de decizii se iau cu privire la procesul instructiv 

în general și în particular pentru fiecare elev în parte, cum se poate asigura intervenţia 

adecvată pentru a preveni insuccesul şcolar.  
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PERSONALITATEA ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE 

Tatiana Scripa, lect. universitar 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat.  Educația este una din componentele vieţii sociale care exercită o influenţă foarte mare 

asupra celorlalte laturi ale activităţii sociale. Personalitatea cadrului didactic relevă o importanță 

majoră atât din punct de vedere a pregătii profesionale, cât și atitudinale din perspectiva educației în 

general și a educației incluzive în special. Analizele făcute de-a lungul timpului asupra diverselor 

aspecte ale personalității pedagogului au făcut posibile progrese semnificative în ceea ce priveşte 

creşterea calităţii învățământului și implementarea cu succes a incluziunii. 

Cuvinte-cheie: personalitate, personalitatea cadrului didactic, formarea psihopedagogică inițială, 

incluziune. 

Personalitatea umană este un domeniu larg valorificat atât în domeniul 

științifico-teoretic, cât și cel practic-aplicativ. În domeniul educației personalitatea 

este cercetată prin prisma teoretică, care elucidează elementele componente ale 

personalității, cât și cea analitico-sintetică, implicând modul de funcționare optimă 

din punct de vedere ale schimbărilor economice și sociale existente. „Indiferent dacă 

este formală, informală sau nonformală, educația are ca obiectiv esențial dezvoltarea 

și afirmarea personalității fiecărei ființe umane‖ [2, p.108].    

Cercetătoarea Mihaela Corina Țuțu relevă faptul că „Cele două direcții de 

abordare rămân utile până la sinteza lor firească, deoarece ambele se dovedesc 

necesare din punct de vedere practic‖ [3, p. 38]. În acest context, personalitatea 

cadrului didactic rămâne un lot de cercetare cu impact nederminat, într-un spectru de 

relevanță din ce în ce mai important. Această afirmație este determinată de 

schimbările domeniului educațional, având în vedere aspectul incluziunii copiilor cu 

CES. 

Personalitatea este subiectul uman considerat ca unitate bio-psiho-socială, ca 

purtător al funcțiilor epistemice, paragmatice și axiologice; persoana valorizată 

maxim social, fie că este vorba de excepționalitate, fie că este vorba de o împlinire 

socială la nivel mediu al categoriei sociale căreia individul îi aparține [3, p. 39].  

Personalitatea este o realitate complexă, unitară și dinamică a structurilor psihice 

și fizice, cu funcție integrativ-adaptivă, care presupune existența dimensiunii 

biologice și fiziologice și psihologică, având numeroase caracteristici și calități. 

Teoretic, existența personalității poate fi remarcată prin următoarele aspecte: 

1. Globalitatea – ansamblul caracteristicilor care descriu personalitatea și permit 

identificarea unicității acestea; 

2. Coerența – elementele componente ale organizării personalității și 

interdependența lor; 
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3. Stabilitatea –menținerea unei identități psihice în timp. 

Personalitatea însumează particularitățile psihice individuale, ceea ce-l detașează 

pe om față de altul, originalitatea lui, manifestată prin individualitate. Aspectele 

biologice sunt încorporate prin noțiunea de „individ‖. Conceptul de „personaj‖ 

semnifică modalitatea de manifestare exterioară, prin interpretarea unor roluri sociale. 

Astfel, personalitatea redă întreaga forță umană, rezolvând probleme complexe ale 

existenței. 

Aceste caracteristici redau atât unicitatea personalității, conturul ei integral și 

valoric, cât și capacitatea de a se adapta solicitărilor și condițiilor de viață. 

Structura personalității este legată de dezvoltarea atât a vârstelor copilăriei, cât și 

de vârsta adolescenței, esențială prin dezvoltarea anumitor componente suferind 

modificări sub impactul influențelor de mediu, de ordin personal, intelectual și 

profesional.  

Personalitatea viitorului cadru didactic trebuie să corespundă întocmai cerințelor 

un nou tip de educaţie, să fie flexibilă, adaptabilă la nevoile speciale şi a copiilor cu 

CES, ale tuturor educabililor în general. Educaţia incluzivă se detaşează de 

normativitatea educaţiei tradiţionale și necesită o pregătirea riguroasă profesională de 

la etapele ei inițiale. 

Personalitatea profesorului, formarea lui profesională condiționează selectarea și 

organizarea informațiilor ce vor fi asimilate de elevi. Cadrul didactic are misiunea de 

a comunica inteligibil și de a argumenta materia predată, de a orienta și încuraja 

elevii, de a stabili cauzele unor eventuale insuccese după evaluarea rezultatelor și de 

a-i încuraja pe elevi să le înlăture, etc. 

Cadrul didactic care profesează în școala modernă trebuie să posede diverse 

aptitudini pedagogice, precum și anumite calități: 

- înclinație și interes față de activitatea pedagogică; 

- informații de specialitate;  

- competențe psihopedagogice și metodice contemporane; 

- conștiinciozitate; 

- măiestrie pedagogică în activitatea de predare; 

- imaginație pedagogică; 

- tact pedagogic; 

- considerația față de fiecare subiect al educației; 

- creativitate și originalitate; 

- atenție distributivă, spirit de observație; 

- respect față de elev și interes pentru instruirea acestuia; 
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- spirit de cooperare cu toți participanții procesului educațional; 

- perseverență și exigență echilibrată; 

- calm, răbdare și echilibru psihic; 

- interese multidisciplinare;  

- flexibilitatea gândirii; 

- fluența vorbirii; 

- empatie; 

- dragoste de copii, înțelegere, reflexibilitate; 

- flexibilitate în rezolvarea situațiilor conflictuale;  

- cunoașterea particularităților de instruire și educație a copiilor cu CES în contextul 

educației incluzive; 

- promovarea incluziunii și a echității în educație.  

Educația incluzivă este o strategie-cheie care a atins reușite considerabile în 

Republica Moldova, fiind asigurată de politicile educaționale ale statului, punând 

baza unei atitudini bazate pe dreptate și egalitate.  

A învăța copii cu cerințe educaționale speciale (CES) prezintă provocări serioase 

pentru viitoarele cadre didactice, atât în planul acceptării acestor copii în clasele 

obișnuite, cât și a responsabilității în pregătirea lecțiilor incluzive, acordarea atenției 

acestora fără a reduce din productivitatea celorlalți copii, ș.a. Sunt înțelese temerile 

viitorilor pedagogi în vederea atribuțiilor asumate și a creșterii responsabilității față 

de pregătirea lor.  

Din acest punct de vedere, studenții care vor lucra în cadrul școlilor incluzive 

trebuie să achiziționeze competențe în: 

 Formarea cunoștințelor despre politicile statului în domeniul incluziunii; 

 Formarea profesorilor capabili de a gestiona o clasă incluzivă; 

 Sensibilizarea asupra educației incluzive a colegilor, copiilor și părinților; 

 Dezvoltarea legăturilor dintre școlile incluzive; 

 Cooperarea cu toate cadrele didactice, asistenții sociali, serviciile de sprijin, 

autoritățile locale; 

 Dezvoltarea programelor de instruire și educative asupra Educației incluzive cu 

instituțiile de învățământ superior; 

 Actualizarea programelor de învățământ și a manualelor; 

 Formarea echipelor de ajutor în cazul copiilor cu CES, pentru adaptarea 

acestora la mediul nou educațional; 

 Participarea în cadrul comisiilor multidisciplinare; 
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 Participarea la consiliile profesorale, prezentarea planului educațional 

individualizat (PEI) pentru fiecare caz aparte. 

 Procurarea și aplicarea în cadrul lecțiilor a materialului didactic potrivit; 

 Învățarea limbajului de semne în cazul instruirii copiilor cu deficiențe de auz și 

a Alfabetului Braille în cazul copiilor orbi; 

 Identificarea cauzelor în cazul unor probleme de adaptare la mediul școlar a 

copiilor cu CES; 

 Promovarea și sprijinul educației incluzive la nivel de comunitate. 

Un studiu constatativ a fost realizat în ianuarie 2019 pe un eşantion de 60 de 

subiecţi, studenţi ai facultăţii Geografie, Biologie, Filologie, FMTI, anul de studii II-

III de studii, UST. Experimentul de constatare a avut ca obiectiv cercetarea unor 

particularităţi de personalitate şi manifestări caracterologice care sunt necesare 

viitoarelor cadre didactice și condiționează pregătirea studenților pentru profesare în 

condițiile educației incluzive.  

Astfel, cele mai importante abilități pentru profesarea în școala incluzivă sunt 

cunoștințe de specialitate în aspect general și individual, pentru toate categoriile de 

copii (12% de subiecţii din eşantionul experimental); 10% au pledat pentru calitățile 

caracteriale pozitive; 14% s-au pronunțat pentru cunoașterea particularităților copiilor 

cu CES; 12% dintre studenţi au pledat pentru petrecerea stagiilor de practică în 

școlile incluzive; 8% susțin că le-ar fi necesară ajutorul din partea unui mentor pe o 

perioadă de 1-2 ani; pentru acceptarea diversității în educație s-au exprimat 2% din 

studenții intervievați.  

Este prioritar ca aceste abilități să fie formate înaintea angajării, cu un accent 

axat pe formarea calității formării lor profesionale și perfecționării profesionale pe 

parcursul activității ulterioare. Pregătirea inițială corespunzătoare în domeniul 

educației incluzive și formarea profesională continuă va determina o serie de 

schimbări pozitive: 

 creșterea motivației pentru educația incluzivă; 

 acceptul incluziunii atât în educație, cât și în sfera socială; 

 susținerea politicilor incluziunii în sferele de pregătire și includere profesională 

a persoanelor cu dizabilități; 

 modificarea pozitivă a relațiilor dintre elevi, părinți, etc. 

 influenţarea stimei de sine adecvate a elevilor; 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare și sociale ale elevilor; 

 formarea unei atitudini pozitive faţă de personalul didactic, disciplinele de 

studiu şi conţinutul acestora; 
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 capacităţi sporite de a percepe o situaţie, un eveniment şi din perspectiva unei 

persoane cu CES. 

Pe termen lung, se vor produce importante efectele benefice în instruire: 

 adaptare eficientă școlară, socială și profesională; 

 interacţiune şi intercomunicare reală; 

 adaptare psihosocială și profesională; 

 beneficii pentru toți membrii societății. 

Astfel, impunându-se ca un nou tip de educaţie, flexibilă, adaptabilă la nevoile 

speciale ale tuturor educabililor în general şi ale celor disabili în special, educaţia 

incluzivă impune cerințe riguroase față de formarea cadrelor didactice. Asiguraea 

calității pregătirii inițiale a cadrelor didactice pentru incluziune devine factorul 

principal pentru promovarea și succesul educației inclusive în general, iar pentru 

persoanele cu nevoi speciale condiționează adaptarea optimă la condițiile sociale și 

incluziunea profesională ulterioară. 
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POSIBILITĂȚILE DEZVOLTĂRII AUZULUI MELODIC  

LA ELEVII CLASEI A II-A ÎN CADRUL ORELOR DE SOLFEGIU 

Silistraru Nicolae, dr. hab. în pedagogie, prof. universitar, UST 

Candu Daniela, masterandă, UST 

Solfegiu este obiectul inclus în curriculum-urile tuturor școlilor de muzică. 

Sarcinile obiectului depind în mare măsură de tipul școlii, dar scopul rămâne 

întotdeauna același, dezvoltarea deplină a auzului muzical.  

Vorbind despre disponibilitatea psihologică a copilului pentru activitățile de 

studiu, în primul rând, trebuie de a descoperi aspectul motivațional-necesar. 

Copilul nu este tot timpul conștient de motivațiile care îl determină pentru a 

participa la activitățile educative. Una din motivații fiind dorința de a prelua o nouă 

poziție.  

Copilul cunoaște faptul că poziția de elev are o apreciere înaltă la adulți. În 

mare parte, copiii vin la scoală dornici, de a cunoaște. Majoritatea sunt de o vârstă 

mica și vin în clasă percepându-o ca o lume nouă, pentru a descoperi o mulțime de 

lucruri interesante. Sarcina profesorului constă în faptul de a  nu epuiza acest 

interes. Pentru a atinge scopul propus, este necesară o atitudine pozitivă a copiilor 

față de activitățile de studiu. 

În primul rând, elevii trebuie să participe la procesul de soluționare a sarcinilor 

cognitive. Este important ca elevul să nu primească cunoștințele gata și pur și simplu 

să le memorizeze, dar să le descopere pe parcurs pentru sine. Este necesar de a 

remarca și un alt aspect semnificativ: în sala de studiu tot timpul se vor găsi elevi care 

încă nu s-au săturat de joacă pentru care activitatea de joacă are un rol important. 

Profesorul, luând în considerație acest fapt în perioada de inițiere se va strădui 

să utilizeze diverse jocuri. Lecția de solfegiu, mai întâi de toate, este o lecție de 

creativitate. La copiii cu vârsta de 7–8 ani aptitudinea de cunoaștere fundamentală o 

constituie percepția emoțională. Prin urmare este necesar de a demonstra foarte 

evocator exemplele muzicale, utilizarea tehnicilor de joacă, unele cunoștințe teoretice 

trebuie să apară din cadrul practicilor aplicate.  

Astfel, putem menționa faptul, cu cât mai receptiv din punct de vedere 

emoțional sunt copiii la orele de solfegiu, cu atât mai mult apare interesul față de 

obiectul dat, și ca urmare o dezvoltare mai rapidă și calitativă a auzului muzical 

melodic la copiii din clasele primare. Ne vom adresa în primul rând la întrebarea 

dezvoltării auzului melodic pe bază proprie. Evident, că acest lucru se produce la 

începutul drumului lung de studiere al solfegiului. 
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Studiind obiectul dat cu copiii ce se află în procesul de inițiere, este necesar de a 

le oferi noțiunea de linie melodică, desen melodic, de a forma senzația mișcării 

ascendente și descendente. Deși aceste caracteristici nu sunt particularitățile modale 

ale melodiei, asimilarea acestora devine o etapă necesară în educarea auzului modal.  

Abordări de soluționare a problemei în cauză pot fi diferite. Nu se poate de 

exclus totalmente abordarea abstractă ce include în sine explicațiile teoretice și 

demonstrarea elementară a celor mai simple motive melodice. Axate pe mișcările 

ascendente/descendente, pe diferite combinări, de exemplu, ascendent de la sunetul 

dat și reîntoarcere la el (val melodic) ‖încercuirea‖ melodică a sunetului de bază.  

Evident un astfel de studiu trebuie să se bazeze pe un material muzical 

corespunzător ca regulă cântecul popular. Dar e posibilă și o altă abordare care 

presupune o percepere muzicală nouă a intonației vorbirii.  

Intonarea vorbită și muzicală (cu toată specificitatea ei) se caracterizează prin 

prezența funcțiilor comune, principiilor de organizare înrudite. Acest fapt oferă 

posibilitatea de a percepe vorbirea ca una dintre cele mai semnificative suporturi, ce 

aduce omul în lumea muzicii. Etapa următoare de stabilire a ei este — evidențierea 

melosului din intonația vorbirii.  

B. Asafiev dezvoltând această idee, reiese din necesitatea însușirii nu numai al 

intonației cotidiene, dar și a celei muzical-poetice al cântecului popular. Are loc pe de 

o parte transferarea experienței din cadrul intonației vorbirii în cea a intonației 

muzicale, pe da altă parte — de la începutul studiului a muzicii are loc interpretarea 

perceptivă a sunărilor, cu pătrunderea în semnificația intonării muzicale.  

B. Asafiev, a fost preocupat de întrebarea ce ține de  educarea auzului muzical 

pe baza intonației vorbirii, ca unul din procedeele alternative de lucru propunea 

‖citirea muzicală‖ [1, p.105]. 

Urmând ideile lui B. Asafiev, L. Robustov evidențiază că, „cel mai accesibil 

pentru percepția copilului sunt intonațiile de tip biogenic (adică intonațiile de oftat și 

strigăt, care sunt legate de ‖necondiționatele‖ în esență izvoare de până la apariția 

vorbirii).  Aceste intonații după cum și intonațiile de întrebare apărute în vorbire, 

afirmațiile, enumerațiile etc. ocupă un loc semnificativ în lexiconul copilului‖ Acel 

fapt că „intonațiile evidențiate alcătuiesc temeiul unor astfel de genuri folclorice cum 

ar fi numărătoarele, glumele, cântecele, frământări de limbă etc.‖ [7, p.243–246.].   

Următoarea etapă în procesul de formare melodică a auzului modal — stabilirea 

relațiilor intervalice fixe, ce intră ca un element indispensabil în noțiunea de mod, nu 

pot fi pe deplin implementate prin prisma intonației de vorbire. În cazul dat sunt 

necesare în special alte temeiuri muzical-acustice. Însușirea intervalelor face parte din 
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scopul cursurilor de solfegiu chiar de la primele lecții. Este necesar ca elevii să audă 

și să reproducă nu doar mișcarea ascendentă și descendentă la general (deși astfel de 

exerciții la începutul studiilor nu pot fi în plus), dar  și secunda, terța sau cvarta, adică 

un interval concret, stabilit fix [2, p.10]. 

În ce ordine trebuie de asimilat diferite elemente modale depinde de mediul 

intonativ în care se află elevul, de acordajul modal al cântecelor populare native, în 

sfârșit de orientările stilistice și metodice ale profesorului. Așa, de exemplu, destul de 

firesc devine adresarea la pentatonică în sistemul de solmizare relativă al lui Z. 

Kodaly, deoarece straturile vechi ale cântecelor populare maghiare se axează anume 

pe modurile de acest tip  .  

La baza concepției Zoltan Kodaly stau sistemele studierii notației muzicale, 

bazate pe modul solmizației. Z. Kodaly — „autorul sistemului muzical-pedagogic 

bazat pe sistemul relativ de solmizare‖  [4, p.7]. 

În alte cazuri mult mai rezonabil ar fi de luat în calitate sursă modele modale 

diatonice. Dar și ele pot fi foarte diferite. Astfel B. Tricikov (creatorul metodei 

„stolbița‖, răspândită în practica de studiu)  în  contrar lui E. Scheve (Émile-Joseph-

Maurice Chevé), J. Kiorvin și altor pedagogi din occident el considera că la etapa 

inițială a studierii solfegiului este necesar de a se centra pe gamă dar nu pe trisonuri. 

În aceasta de fapt, se evidenția nu doar determinarea prioritară a sursei melodice, dar 

de asemenea și orientarea stilistică spre cântece populare. „Simțul melodiei istoric 

precedează simțul armoniei‖, — considera B. Tricikov [6, p.108–135].  

Vom cerceta o cale din cele posibile pentru însușirea construcțiilor modale la 

etapa inițială de studiu. Cea mai simplă corelație — este mișcarea succesivă pe trepte: 

secunda sau terța, deoarece mișcarea succesivă în diverse sisteme modale e diferită. 

În cadrul pentatonicii mișcarea succesivă se realizează pe terțe, iar în diatonică — pe 

secunde. Însușirea anume a corelațiilor mișcării succesive, adică a corelațiilor 

sunetelor, ce se află mai aproape de axa modală, devine probabil cel mai simplu și 

corespunzător pas în calea formării auzului.     

Următorii pași — este însușirea motivelor melodice axate pe terță (în sistemul 

diatonic) și cvartă. Trebuie de reliefat faptul că, lucrul asupra celor mai simple 

structuri modale nu trebuie să fie supraîncărcat odată în plus cu teorie. Ele trebuie să 

fie însușite în primul rând practic, în intonarea vie a materialului artistic, care trebuie 

să fie selectat foarte minuțios și sistemic, luând în considerație organizarea didactică 

corespunzătoare.  

Elevilor pot fi propuse nu secunde și terțe, dar un material melodic format din 

aceste intervale. Un cântecel va fi constituit din mișcare succesivă, în altul se vor 
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întâlni nu numai secunde, dar și cvarte. În noțiunea de mod intră noțiunea de tonică, 

stabilitate, suport melodic. Chiar dacă se vorbește despre sistemul modal, ce include 

în sine două sau trei sunete — totuși trebuie de educat la elevi senzația stabilității sau 

instabilității. Foarte bine se însușește acest fapt prin opunerea sunetelor stabile și a 

celor instabile, încercuirea sunetelor de bază cu sensibilele [2, p.14]. 

Această figură melodică devine posibil, unul din embrionii tonalității, deoarece 

în ea se manifestă foarte clar cum sunetele stabile, așa și cele opuse instabile care 

sunt multidirecționale, reieșind din tendința de rezolvare a sa. Însușirea acestui motiv 

melodic elementar în perspectivă oferă rezultate foarte importante. Tot odată nu 

contează faptul ce fel de secunde apar — mari sau mici.  

Următorul pas — însușirea scărilor sonore în limita modului. Multe cântece 

populare după cum și cele pentru copii se structurează în așa mod că în ele se 

evidențiază nu doar un singur sunet stabil dar două sau mai multe tonuri de bază 

echivalente.  

Una dintre laturile principale ale metodicii de formare auzului melodic devine 

imprimarea semnelor corelațiilor sonore melodice. Procesul de studiere a solfegiului 

în condițiile culturii muzicale scrise este inadmisibil, fără oarecare imprimări externe 

ale sunetului. De aceea, imprimarea semnelor devine, pe de o parte, un procedeu 

metodic, iar pe de altă parte, este pur și simplu o necesitate. Noi suntem nevoiți să ne 

adresăm la unele sau altele semne pentru codificarea și mai apoi descifrarea 

sonorității muzicale.  

Dacă noi avem, spre exemplu, succesiunea sunetelor ‖do-re-do-si-la‖, atunci 

vedem o anumită linie melodică. La înscrierea grafică a notelor imaginea muzicală 

temporală se transferă în cadrul imaginii spațiale. Muzica începe să fie însușită nu 

doar cu urechea, dar și cu ochiul. Ochiul de parcă se include în procesul de audiere a 

muzicii. Setând asocieri între sonoritate și imaginile vizuale spațiale, noi nu doar 

vedem, dar și audiem lăuntric corelațiile muzicale.  

Foarte esențial este faptul că prin semne și închipuirile spațiale devine mai ușor 

perceperea integrității figurilor melodice. Imaginile vizuale în mare măsură 

contribuie la sesizarea dinamicii mișcării melodice: prin scrierea notelor la 

perceperea acesteia se includ asocierile vizuale și experiența emotivă, legată de 

evaluarea mișcării în spațiu. Cu alte cuvinte, se produce o consolidare specifică a 

laturii senzuale intonative [2, p.15]. 

La etapa inițială de studiu cele mai simple mijloace de memorizare, devin 

probabil semnele efectuate cu mâna — cele mai  necondiționate, care acționează după 

principiul analogiilor directe. Dacă sonoritatea se înalță, pedagogul ridică mâna, când 
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melodia se mișcă în jos el coboară mâna. Utilizarea acestor procedee poate fi 

conștientă sau inconștientă. Trebuie de evidențiat faptul, că semnele efectuate cu 

mâna sunt în stare să redea poziția înălțimii tonului, după cum și direcția mișcării 

sonorității. În această mișcare se reflectă schimbul tensiunii dinamicii, ce 

caracterizează procesul desfășurării melodiei [9, p.133]. 

Diverse procedee de imprimare a intonării muzicale au fost elaborate de 

sistemul solmizării relative. Unul din elementele ei principale — semnele de mână 

condiționate. Desemnând anumite trepte ale modului, ele se axează pe semnele 

necondiționate  reflectând tendința intonativă, tinderea sau instabilitatea unui sau altui 

sunet. Semnele mânii servesc un mijloc eficient de comunicare muzicală dintre 

pedagog și elev, oferă posibilitatea celor din urmă de a cânta unele sau altele intonații 

indicate de pedagog, în același timp, fiind o formă de lucru asupra dicteului oral.  

Un aspect mai esențial de utilizare a semnelor efectuate de mână — asocierea 

intonației imaginii muzicale cu senzațiile-motorice musculare ale aparatului 

locomotor ale elevului. Fiecărei trepte ale modului corespunde o anumită poziție a 

mânii, diverse procedee melodice sunt echivalate cu anumite mișcări. Trebuie de 

remarcat, că se vorbește nu doar despre o fixare a sonorității muzicale  prin gest, dar 

despre includerea componentului de mișcare în procesul de formare a auzului fixării 

înălțimii sunetelor.    

O altă formă de imprimare a sunetelor — este stolbița, ce presupune lucrul după 

indicații. Pe tablă sau pe un placat se desenează o așa numită scară, fiecare treaptă ale 

cărei fixează un sunet, sau altul din cadrul scării sonore ce este studiată. Scărița poate 

fixa nu doar tonurile de bază (cele diatonice), dar și cele ridicate sau coborâte (în 

acest caz pedagogul trebuie sa atragă atenția asupra distanței ce se formează între 

treptele  scăriței). O particularitate a metodei date este faptul că ea nu necesită o 

însușire aprofundată a materialului teoretic, permite însă, o percepere a corelațiilor 

sonore nu în formă de definiție dar vizual-grafică [2, p.18]. 

Stolbița — doar una din diversele fixări grafice a relațiilor sonore la etapa 

inițială de studiere a muzicii. În practica pedagogică se utilizează și alte procedee 

principial înrudite, de exemplu, pictarea grafică a melodiei. Înainte de a scrie semnele 

notelor (la care noi tot una ajungem), se poate de a desemna sunetele cu linii: sunetul 

dat la o anumită înălțime, altul mai sus, apoi ne reîntoarcem la primul etc. În folosirea 

liniilor se conține un sens metodic: linia de parcă se ‖întinde‖ și fixează vizual nu 

numai înălțimea sunetului, dar și durata lui.  
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Dacă stolbița permite sa fie văzută integral scara sonoră modală imaginară, 

atunci în cazul dat noi avem echivalentul vizual al unei totalități melodice concrete. 

Mai târziu, în locul liniilor pot fi scrise cerculețe la diferite nivele.  

Iar pentru a fi mai ușor de determinat, la ce nivel este scris cerculețul se poate de 

trasat pe tablă o linie; cerculețul care corespunde acestei linii, va fi să zicem  

desemnat sunetul de bază sau stabil. Alte sunete se vor expune față de el mai sus sau 

mai jos.  

Astfel, însăși prezența liniei poate fixa relativitatea acestui sunet: sunetul scris 

pe linie — este de bază și față de el trebuie de avut un comportament corespunzător. 

Acesta este sunetul pe care se desfășoară acordajul modal.     

Se poate de utilizat nu o linie dar două. Unii pedagogi consideră că nucleul 

scrierii notelor devine scrierea secundei și terței. Într-adevăr, pe liniile vecine tot 

timpul se scriu notele care desemnează terța. Iar semnul aflat între ele, tot timpul va 

desemna secunda față de unul dintre tonurile inițiale. Aceasta și este celula inițială a 

întregii scriere pe note.  

Astfel, se realizează mișcarea treptată spre procesul de scriere a notelor. Anume 

treptată. Doar nu este strict necesar de a complica copiii imediat cu toate cele cinci 

linii ale portativului, cu diferite chei și alte feluri de reflecții.  

Cu toate acestea, trebuie bine de conștientizat faptul că, sensul acestei etape de 

studiu, constă în trecerea de la semnele vizuale necondiționate spre semne mai 

condiționate, dar verificate prin prisma experienței multiseculare a dezvoltării culturii 

muzicale [2, p.22]. 

Un rol important în studierea muzicii îl joacă denumirea silabică a tonurilor. În 

primul rând, ele simplifică comunicarea dintre pedagog și elev. În al doilea rând, ele 

sunt un mijloc lingvistic ce contribuie la perceperea logică a relațiilor dintre sunete. 

În același timp, se vorbește nu doar despre pătrunderea abstractă a celor din urmă, dar 

și despre explicarea însăși a structurării logice a sunetelor.  

Deosebit de clar se depistează caracteristicile sus numite ale desemnărilor 

silabice în sistemul de solmizare relativă, dotată prin atașamentul față de denumirea 

tonului pentru o anumită treaptă a modului.  

Mișcarea melodiei se percepe în sistemul scării sonore grație denumirilor 

silabice ale treptelor. Se utilizează de asemenea și denumirile silabice prelucrate în 

anul 1964 de către dirijorul de cor, pedagogul din Estonia, H. Kaliuste [4, p.9]. Este 

necesar de a remarca faptul, că denumirile silabice oferă posibilitatea de a desemna 

nu doar trepte aparte, dar și intonații melodice. Ele primesc echivalente verbale 

‖specifice‖.  
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De exemplu, succesiunea formată din treptele III și V se desemnează cu 

îmbinarea silabică ‖VI-ZO‖, motivul intonativ de cvartă (sau cvintă) ce include 

treptele V și I ale modului — îmbinarea sunetelor ‖ZO-IO‖ etc. Intervalele ce se 

construiesc pe anumite trepte ale modului, acordurile ce fac parte din grupul unei sau 

altei funcții — fiecărui dintre ele îi corespunde o formulă silabică sau alta . 

Prioritățile didactice ale sistemului solmizării relative se manifestă destul de 

expresiv în cadrul etapelor timpurii de studiu, când elevii  trebuie să însușească cele 

mai simple relații sonore. Odată cu dezvoltarea deprinderilor auditive și gândirea 

muzicală a elevilor, denumirile silabice ale tonurilor sistemului relativ și aparatul 

noțional legat de el devine limitat. În locul lor vine sistemul absolut al desemnării 

sunetelor, pe baza căruia se axează toată teoria relațiilor legată de înălțimea sunetului 

în muzică [2, p.27]. 

Astfel, formele de realizare a semnelor investigate de noi, oferă posibilitatea de 

a ‖vedea‖ muzica și a pătrunde rațional în structura ei. Iar acest fapt, ne permite 

activarea capacității de sesizare a integrității structurilor muzicale după cum și 

diferențierea lor.  

Utilizarea diverselor forme de fixare cu ajutorul semnelor a muzicii este legat de 

întrebarea corelării sistemului absolut și celui relativ de solfegiere. Noi cunoaștem 

faptul că, este o problemă discutabilă abordată de mult timp în cadrul metodicii 

solfegiului. Până astăzi sunt adepți al unui sau altui sistem de studiu.  

În ceea ce privește cum trebuie de învățat copiii la etapa începătoare al studiului 

muzical, în cadrul activității corale de amatori sau în liceu, există opinii diferite.  Ne 

vom strădui să ne lămurim în această problemă.  

Mai întâi de toate, auzul modal — este un auz relativ, intonațional. Din acest 

motiv, însăși natura modului justifică utilizarea sistemului relativ. Pe lângă aceasta, 

sunt unele reflecții metodice, care ne impun unele viziuni în favoarea utilizării sale. 

Adepții ei consideră că, chiar la începutul studierii nu se poate de limitat experiența 

muzicală a elevilor doar la exerciții efectuate în cadrul unei tonalități selectată 

aleatoriu.  

Desigur, pentru exercitarea inițială  trebuie de selectat un registru relativ comod 

pentru voce, însă, înălțimea concretă la nivelul căruia se efectuează exercițiile, poate 

varia.  

Se consideră că, a lucra cu elevii în cadrul unei tonalități selectate aleatoriu este 

fără sens și chiar dăunător. Ei pot să se deprindă cu faptul că, fenomenele modale 

poartă un caracter ne relativ, dar absolut: corelațiile propuse elevilor la o anumită 

înălțime, pot fi fixate în conștiința lor ca relații a înălțimilor concrete, de exemplu 
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‖la‖ și ‖fa‖. Iar la o corelație analogică între sunetele ‖si‖ și ‖sol‖ ei vor privi ca la 

ceva nou.  

Dar problema formării conceptului modal se reduce doar la faptul că, în diferite 

tonalități, la diferite înălțimi se modeleze senzația legității unice. Acest lucru, poate fi 

realizat doar prin prisma sistemului relativ. În caz contrar, chiar de la început trebuie 

de oferit copiilor noțiunea despre tonalități diferite, care din punct de vedere metodic 

nu este justificată.  

Supraîncărcarea elevilor cu operațiuni mintale complexe în procesul orelor de 

studiere a muzicii este contraindicat, trebuie de concentrat atenția lor asupra unui 

material sonor pentru a însuși anumite legități muzicale într-o formă senzuală 

involuntară.   

Deci, există temei metodice pentru ca la începutul studierii muzicii să fie utilizat 

sistemul solmizării relative. În practica pedagogică se folosesc diferite variante ale ei, 

ce s-au format pe una s-au altă bază națională sub influența anumitor recomandări 

(prevederi) metodice.  

Există diferențe esențiale în ceea ce privește ordinea studierii treptelor modale. 

Varianta ungară a sistemului și cei ce urmează după el P. Veis [8, p.67–134.] și V. 

Kutzanov [5] încep de la scara pentatonicii, însușind inițial treptele ‖zo‖ și ‖vi‖ (V și 

III ), iar apoi succesiv includ treptele ‖ra‖, ‖io‖, ‖le‖, ‖na‖ (VI, I, II, IV).  

Această variantă se bazează pe programul diatonic și succesiv, propune elevilor 

treptele modului major de la I până la VI, iar apoi sensibilă față de tonica de jos 

(inferioară).  

Variantele sistemelor descrise se deosebesc de asemenea prin faptul că, în una 

din ele (P. Veis [8, p.67–134.]) se evidențiază tendințele modale, iar în alta (N. 

Dolmatov [3]) cele tonale. În legătură cu aceasta în primul dintre ele modul minor se 

studiază ca paralela majorului, iar în al doilea — ca omonima (ce aduce la 

introducerea suplimentară a denumirilor silabice a treptelor de jos).      
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IMPORTANŢA DEZVOLTĂRII COMPETENŢELOR ORGANIZATORICE 

ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII SOCIOCULTURALE 

LA ADOLESCENŢI 

Tănăsescu Cristina Florentina, doctorand 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖  

Noţiunea de competenţă a fost utilizată în învăţământul profesional-tehnic, ea 

având misiunea să constituie o punte de legătură între educaţie şi piaţa muncii, mai 

exact, să statueze abilităţile şi atitudinile necesare unui absolvent pentru a executa o 

anumită sarcină sau pentru a-şi asuma anumite responsabilităţi.  

Ulterior, noţiunea de competenţă a început să fie utilizată tot mai larg în 

învăţământul general, devenind un concept-cheie în proiectarea curriculară şi 

evaluarea rezultatelor învăţării. În evoluţia educaţiei axate pe formarea şi dezvoltarea 

competenţelor, prof. Valeriu Cabac [4] identifică următoarele trei etape : 

Prima etapă (anii 1960-1970), în care noţiunea de competenţă este legată de 

capacitatea înnăscută a fiinţei umane de a învăţa o limbă şi de a produce fraze corecte 

din punct de vedere gramatical. În cadrul primei etape s-a început studiul diferitor 

competenţe lingvistice, inclusiv a competenţei de comunicare. 

Etapa a doua (1970-1990), în care noţiunea de competenţă este utilizată în teoria 

şi practica învăţării limbilor străine, în management, în comunicare.  

În această perioadă sunt formulate circa 40 de competenţe (capacitatea de 

învăţare independentă, autocontrolul, independenţa şi originalitatea gândirii, gândirea 

critică, insistenţa, utilizarea resurselor, responsabilitatea personală, capacitatea de a 

ameliora conflictele, tendinţa de a controla activitatea proprie, adaptivitatea, 

capacitatea de a lua decizii  ş. a.) şi demarate experienţele ce aveau drept scop 

identificarea modificărilor ce urmează a fi operate în procesul instruirii pentru a 

forma şi dezvolta competenţele dorite. 

Etapa a treia, începută în anii 90 ai secolului trecut, care se caracterizează prin 

implementarea masivă în învăţământ a abordărilor centrate pe formarea şi dezvoltarea 

competenţelor. 

În pofida faptului că implementarea metodelor de predare − învăţare − evaluare 

orientate spre formarea şi dezvoltarea competenţelor durează de peste 25 de ani, din 

analiza literaturii de specialitate derivă concluzia că până în prezent, în domeniul 

ştiinţelor educaţiei, nu există o definiţie unanim acceptată a termenului „competenţă‖. 

Totodată, necesitatea de a trece de la o educaţie bazată pe obiective (≈ ce trebuie să 

înveţe elevul) la una bazată pe competenţe (≈ ce trebuie să poată face elevul) a 

condus la identificarea unor definiţii explicite, posibil, formulate într-un stil mai puţin 
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academic, ce puteau, însă, fi utilizate univoc în documentele de politici educaţionale 

şi actele normativ-juridice[5]. 

Competenţele şi abilităţile sociale se referă la capacitatea de a trăi şi munci 

împreună cu alţi oameni, în domenii în care comunicarea este importantă iar munca 

în echipă este esenţială,în cultura şi sport, în mediile multiculturale etc. Competenţele 

şi abilităţile sociale sunt multiple, de exemplu spiritul de echipă, capacitatea de 

adaptare la medii multiculturale, o bună capacitate de comunicare.  

Competenţele şi aptitudinile organizatorice se referă la capacitatea de a 

coordona şi administra oameni, proiecte sau bugete în timpul activităţilor 

profesionale, de voluntariat, acasă, de exemplu leadership (conducător) ,spirit 

organizatoric ,experienţă bună a managementului unui  proiect sau al unei echipei.   

Diversitatea este un aspect fundamental al tuturor societăților și vizează, atât 

diferențele care există între oameni ca individualități, cât și cele dintre diverse 

grupuri. Existența unor identități multiple, a valorilor, tradițiilor, obiceiurilor și a 

modului de relaționare diferit dintre indivizi sau grupuri, impun cu necesitate 

abordarea educației și a societății dintr-o perspectivă interculturală.  

Aceasta reprezintă atât o nouă provocare cât și o condiție pentru realizarea 

coeziunii sociale ce are la bază cultivarea respectului reciproc și a înțelegerii atât între 

indivizi cât și între grupuri. Angajarea în interacțiuni interculturale este inevitabilă, și 

mai mult, ea poate aduce atât un plus al cunoașterii cât și al îmbogățirii culturale. 

Fără o înțelegere reciprocă, diferențele pot genera conflicte care, dacă nu sunt 

rezolvate pe o cale pașnică, pot degenera în violarea drepturilor omului [7]. 

În aserţiunea general acceptată, socializarea înseamnă asimilarea experienţei 

sociale (cunoştinţe, norme, roluri, idealuri), formarea capacităţilor acţionale 

(productive, organizatorice, etc.), a concepţiilor, opiniilor, a trăsăturilor de 

personalitate, a inteligenţei sociale, dezvoltarea valorilor, trebuinţelor, motivelor şi a 

aspiraţiilor personale sau colective. 

Socializarea include atât organizarea motrică, cât şi îmbogăţirea conţinuturilor 

cognitive, modelarea afectivă şi, în general, însuşirea largă a experienţei umane. 

Limbajul, operaţiile logico-formale, cunoştinţele şi modalităţile practice de acţionare, 

normele de comportament sunt toate cuprinse în sfera acesteia. 

Socializarea nu se reduce la învăţarea socială, care reprezintă unul din 

mecanismele de bază ale acesteia, alături de influenţa socială, controlul social, 

presiunea socială şi creativitatea socială. Învăţarea socială însă, este, în cea mai mare 

măsură, responsabilă de formarea nivelului psihosocial al conştiinţei sociale.  
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Uneori, se consideră că diferenţierea noţiunii de „învăţare‖ de cea de „învăţare 

socială‖ este inutilă şi că delimitarea lor este îndreptăţită doar „din motive 

operaţionale‖. 

În psihologie, procesul de socializare este privit ca un aspect esenţial al 

dezvoltării personalităţii. În cadrul ei, problema socializării s-a evidenţiat, în special, 

începând cu anii douăzeci, cercetările fiind impulsionate de teoriile lui Freud.  

Personalități marcante, ca Mead, Wallon, Vîgotski, Piaget, s-au ocupat, în 

lucrările lor, de aspectele socializării copilului. Cercetările lui Mead au scos în 

evidență rolul interacțiunilor umane, al limbajului și al luărilor de atitudini, în 

formarea „eului‖. El consideră că însuşirea de roluri, atunci când copilul se identifică 

cu un anumit status social, cu ţeluri şi norme, atitudini şi aşteptări aferente acestuia, 

constituie condiţia cea mai importantă pentru formarea „eului‖[8]. 

Educația interculturală propune o abordare pedagogică a diferențelor culturale, 

strategie prin care se ia în considerație specificitatea spirituală sau de alt gen 

(diferența de sex, diferența socială sau economică etc.), evitându-se, pe cât posibil, 

riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi sau, și mai grav, tendințele 

de ierarhizare a culturilor.  

Abordarea interculturală nu este o nouă știință, nici o nouă disciplină, ci ,,o nouă 

metodologie ce caută să integreze, în interogația asupra spațiului educațional, datele 

psihologiei, antropologiei, științelor socialului, politicii, culturii, istoriei‖ (Cucoş, 

2000). 

Dincolo de aspectele social-istorice ale interculturalității, se poate vorbi și de 

latura educativă, instructivă, a acestuia. În mod evident, diversitatea culturală are un 

rol excepțional în formarea personalității unui individ. Cunoașterea altor culturi, a 

altor obiceiuri și modalități de a gândi, conduc la îmbogățire personală, la o înțelegere 

mai clară a sensului umanității ce există în orice cultură.  

Faptul de a veni în contact cu arta unui popor (fie el din vechea Ellada, palatele 

monarhiei spaniole sau ineditul culturii venețiene), contribuie nu doar la dobândirea 

de informație, dar și la educarea unui element important în devenirea individuală, și 

anume, toleranța față de ceea ce este diferit, față de ceea ce nu ne este cunoscut pe 

deplin, față de ceea ce solicită un efort de înțelegere și acceptare [6]. 

Integrarea este în general, înțeleasă ca referindu-se la necesitatea de a "include" 

în mod egal, toate comunitățile din domeniile manifestării publice, aici, regăsindu-se 

și accesul la arte - în calitate de creatori dar și de auditoriu sau manager al 

fenomenului de artă. Nu înseamnă asimilare, neapărat, faptul că se caută realizarea 
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acelor valori și politici ‖acceptate‖, mai degrabă, decât a adopta un set central de 

valori considerate ‖universale‖.  

Ca o prioritate a politicii sociale, oricum, această abordare nu este întotdeauna 

direct aplicabilă politicii de formare în arte.  

În cadrul cercetării diversității culturale și a artelor, criticul cultural Rustom 

Bharuchac a remarcat că practicile artistice interculturale subliniază adesea 

"disidentul, transversivul, hibridul și subversivul... în contrast distinct cu programul 

de integrare ce implică o obligație socială, coeziunea și faptul de a trăi împreună, cu 

diferențe  armonios elaborate.‖ (citat de Jameson, F., 2008, p. 87). 

În opinia autoarelor M. Cojocaru-Borozan, E. Ţărnă, L. Sadovei [1, p. 4] 

procesul de integrare nu trebuie confundat cu socializarea, care reprezintă ansamblul 

proceselor de învăţare a normelor, procese organizate sau spontane, conştiente sau 

inconştiente, întrucât cer îndeplinirea unui rol. Socializarea este procesul interactiv 

de iniţiere, învăţare şi integrare activă în viaţa socială prin intermediul relaţiilor 

dintre subiect şi mediul său.  

Există o strânsă legătură între socializare, care este procesul de formare a unui 

sistem relaţional adaptativ, şi sociabilitate, înţeleasă ca o disponibilitate nativă a 

fiinţei umane de a relaţiona. Aşadar, noţiunea de integrare socială are o natură 

pluridimensională concretizată în aspecte de factură organizaţională, educaţională, 

comunicaţională, relaţională, atitudinală, comportamentală [ibidem, p. 5]. 

În special, integrarea socioculturală depinde atât de competenţele organizatorice, 

cât şi de cele comunicative, facilitând evaluarea anumitor situaţii. Specificitatea 

situaţiilor consistă măsura în care caracteristicile personale stabile se organizează şi 

se adaptează la diverse situaţii. 

În concluzie, dezvoltarea competenţelor organizatorice au un rol major in 

optimizarea procesului de integrare socioculturală a adolescenţilor, având un specific 

şi punând în mişcare sentimente şi atitudini pozitive faţă de anumite grupuri şi 

culturi. Acestea pot fi stimulate chiar printr-o perspectivă interculturală de concepere 

a educaţiei care să impună eradicarea violenţei, prevenirea, atenuarea şi aplanarea 

conflictelor, transformarea lor în dispute pozitive.  

Dintre cerinţele unei educaţii interculturale care să formeze comportamente 

pozitive, amintim (Cucoş, C. şi Cozma, T., 2001):  

 formarea aptitudinii de a comunica asertiv (a vorbi dar și a asculta);  

 cooperarea și munca în grup;  

 respectul de sine și de ceilalți;  

 procesul decizional democratic;  
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 asumarea responsabilității și acceptarea responsabilității altora;  

 stăpânirea dar și exteriorizarea emoțiilor, sentimentelor, trăirilor;  

 evitarea confruntărilor verbale și fizice. 
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ASCULTAREA ACTIVĂ - FACTOR ESENȚIAL  

ÎN PROCESUL DIDACTIC 

Țîganiuc Steliana, masterandă UST, gr. Rezina 

Silistraru Nicolae, dr. hab., prof. univ. 

Rezumat. Ascultarea este veriga principală a actului de comunicare. Atitudinile adecvate ce trebuie 

dezvoltate pentru a-l asculta cu adevărat pe celălalt sunt: să știi să taci, să nu reacționezi imediat, ci 

să lași impresia că te gândești la cele spuse, să dai dovadă de empatie etc. Fiind o aptitudine 

dobândită, ascultarea include mai mult decât simpla auzire, adică și înțelegerea semnificațiilor din 

ceea ce auzim. Succesul unei comunicări didactice depinde în mare măsură de calitățile de 

exprimare, dar și de capacitatea de a asculta activ. 

Cuvinte-cheie: comunicare didactică, ascultare activă, proces de instruire. 

Pentru ca procesul de comunicare să fie unul eficient, trebuie să existe o relație 

poate avea loc fără o ascultare activă, dar și eficientă, a celui ce expune un mesaj. de 

feed-back, să funcționeze o mișcare a informației în dublu sens. Ascultarea este 

veriga principală a actului de comunicare. Cheia dialogului constă în succesiunea 

ascultării mesajului, a înțelegerii lui și într-un răspuns adecvat. Montaigne spunea: 

‖Cuvântul este pe jumătate al celui care vorbește și pe jumătate al celui care ascultă‖, 

deci, responsabilitatea pentru înțelegerea mesajului este distribuită în mod egal între 

cei care comunică. 

În procesul de predare profesorul îndeplinește, în mod inevitabil, atât rolul de 

vorbitor, cât și cel de ascultător. Putem deduce cu aproximație timpul maxim utilizat 

de profesor în timpul unei lecții (luăm ca reper lecția de tip prelegere) pentru a 

vorbi/sau a ține o prelegere. Jeff Petty, expert în metode de predare interactivă, 

menționează: ‖Perioada de concentrare a unor elevi care ascultă predarea este mai 

mică de cinci minute, cea a unor studenți sau elevi în anii mari de liceu este poate de 

15-20 de minute. În timpul unei sesiuni de prezentare de 10 minute, orice elev va 

‖visa‖ cel puțin o dată, poate chiar într-un moment crucial al explicației‖ [4, p.156-

157] . Deci, este evident că profesorul mai mult ascultă, decât vorbește. 

Aparent un proces simplu, a-i asculta pe ceilalți se dovedește de nenumărate ori 

a fi un lucru deosebit de dificil. Există și factori care ne împiedică să ascultăm activ, 

precum [2] : 

 Percepția fiecărei persoane este unică. Iată de ce mesajul primit de receptor nu 

este aproape niciodată identic cu cel pe care emițătorul vrea să-l transmită. 

 Oamenii gândesc mult mai repede decât vorbesc. O persoană poate spune 100-

175 de cuvinte pe minut și poate asculta active până la 800 de cuvinte pe minut. 

Receptorul poate, deci, să se gândească la altceva în timp ce ascultă și să-și deturneze 

atenția de la vorbitor și de la subiect. 
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 Subiectul este prea complex pentru ascultător. 

 Ascultătorul trage concluzii pripite asupra a ceea ce aude, înainte ca vorbitorul 

să-și exprime până la capăt gândurile. 

 Ascultătorul se lasă distras de lipsa de talent în comunicare a vorbitorului. 

 Ascultătorul nu se află într-o stare de spirit favorabilă ascultării și nu este 

interesat de subiect. 

 Cei mai mulți oameni adaptează informația în funcție de ceea c ear vrea să 

audă. Adesea, ei aleg să nu audă sau chiar resping informația negativă, pentru a nu 

nevoiți să se confrunte cu realitatea. Atitudinile-obstacol pe care le adoptăm îl 

blochează pe celălalt să se exprime liber: interpretări, evaluări, judecăți de valoare, 

ajutor sau sfaturi acordate fără a fi cerute, întrebări prea insistente etc. Să știi să taci, 

să nu-ți fie teamă de tăcere, să nu reacționezi imediat, să fii realmente disponibil 

pentru celălalt, să dai dovadă de empatie – acestea sunt atitudinile adecvate ce trebuie 

adoptate și, mai ales, dezvoltate pentru a-l asculta cu adevărat pe celălalt. 

Potrivit unor autori, regulile de aur ale ascultării sunt [6, p. 21]:  

- să fim pregătiți pentru a asculta; 

- să nu întrerupem; 

- să fim interesați și să arătăm acest lucru; 

- să fim deschiși; 

- să ascultăm cu atenție, urmărind ideile principale; 

- să luăm notițe dacă este cazul, cerându-i interlocutorului nostru permisiunea; 

- să ascultăm activ, parafrazând, reformulând și clarificând. 

Ascultarea este o aptitudine dobândită, care include mai mult decât simpla 

auzire, ea se referă nu doar la auzirea sau receptarea mesajului, ‖ci și la deducerea 

unei semnificații din ceea ce auziți‖ [1, p. 57]. Sunt uimitoare cercetările realizate de 

Ioana Axentii, care, în cadrul unui experiment cu aplicarea chestionarului cu referire 

la ascultare, constată că, dintre factorii ce au o mai mare pondere în procesul instruirii 

(ascultarea, cititul, vorbitul, scrisul), anume ascultarea are cea mai mare importanță 

pentru toți respondenții (profesori, masteranzi, studenți), iar aprecierea cea mai înaltă 

au făcut-o studenții și masteranzii, mai mult chiar decât profesorii. Aceste date 

vorbesc mai mult decât orice teorie despre importanța ascultării ca tehnică de 

comunicare verbal, despre faptul că unele categorii de formatori nu-i conștientizează 

valențele și, implicit, nu întreprind demersuri pentru a o îmbunătăți [1, p. 58]. Astfel, 

M. Dinu (1997) ajunge la o constatare nu numai surprinzătoare, ci și îngrijorătoare: 

‖Ciudat este că tocmai ascultatul, situat, măcar sub raport cantitativ, în fruntea 

manifestărilor noastre comunicaționale, nu face obiectul nici unei pedagogii. Dintre 
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persoanele responsabile cu formarea noastră școlară și umană (educatori, părinți, 

profesori), nimeni nu se interesează dacă știm să ascultăm și nu încearcă să ne învețe 

să o facem. Cauza acestei extrem de obișnuite situații rezidă, firește, în ignorarea 

problemelor înseși. Și cum ar fi altfel când prea puțină lume operează distincția dintre 

a auzi și a asculta? Cel ce aude nu e decât un receptacul pasiv de semnale sonore, pe 

când ascultătorul le traduce și le interpretează, trăgând și un folos personal, în măsura 

în care integrează informațiile primite în structura personalității proprii„ [Apud 

Axentii I., p. 59-60]. Iar Ralph Nichols spunea: ‖Nevoia cea mai mare a unui om este 

necesitatea de a înțelege și de a fi înțeles. Cea mai bună modalitate de a înțelege 

oamenii este aceea de a-i asculta. Comunicarea este un proces continuu și nu jocul 

de-a rândul meu, rândul tău‖ [8]. 

Andy Szekely, speaker cu renume, propune un mod simplu, în 5 pași, prin care 

să aplicăm ascultatul activ repede și eficient. Acesta se reține mai ușor folosind 

acronimul ACTIV, remarcă autorul [7]: 

1. Atenția (ascultă cu toată atenția și nu te lăsa distras de alte zgomote sau alți 

vorbitori). 

2. Curiozitatea (atitudinea de curiozitate temperată, percepută în mod subtil de 

către celălalt, pentru că se observă în privire, în mimică și în gesturile pe care le faci). 

3. Temporizarea (fă o scurtă pauză înainte de a-i răspunde interlocutorului, 

astfel lași impresia că încă te gândești la cele spuse și cauți răspunsul potrivit). 

4. Întrebările (pune din când în când întrebări menite să lămurească anumite 

detalii și să clarifice părți din afirmațiile celuilalt; în acest mod el înțelege că ești 

atent și că îți pasă de ce spune). 

5. Vorbitorul (folosește timpul în care vorbești ca să rezumi, să reformulezi sau 

să parafrazezi spusele celuilalt și, astfel, vei menține vie comunicarea. Nu intra în 

capcana ascultării active numai pentru ai citit undeva că ‖ni s-au dat două urechi să 

ascultăm și o singură gură să vorbim‖. La fel de bine, ni s-au dat  4 membre, dar asta 

nu înseamnă să dăm din mâini și din picioare de 4 ori mai mult decât vorbim). 

Milton Cameron, autor a numeroase cărți din domeniul psihologiei, definește 

ascultarea activă drept ‖o căutare, o explorare, în cursul căreia încercăm să înțelegem 

trăirea emotivă a persoanei care ne vorbește‖, dar care remarcă: ‖nu întotdeauna este 

potrivită‖[5, p. 115]. Autorul distinge 7 tehnici de ascultare activă [5]:  

1. Întrebările deschise și închise (se utilizează pentru a obține din partea 

interlocutorului o dezvoltare a subiectului). 

2. Ecoul (pentru a demonstra că încerci să-l înțelegi, repetând, cu propriul 

vocabular, ceea ce simte; se referă la emoții). 
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3. Reformularea (pentru a reformula în alte cuvinte ceea ce se referă la o situație 

sau la un eveniment, pentru a-i demonstra că ai înțeles). 

4. Tăcerea (care este de două tipuri: tăcerea goală și tăcerea plină. Cea dintâi dă 

impresia că ai rămas singur; creează disconfort. A doua îți dă senzația că 

interlocutorul tău reflectează). 

5. Specificarea (scopul este ghidarea locutorului în așa fel, încât să-și precizeze 

mai mult afirmațiile, scoate în evidență anumite aspecte). 

6. Aducerea la realitate (scopul este de a-l readuce pe interlocutor la momentul 

prezent, de a-l ajuta să conștientizeze realitatea actuală). 

7. Confruntarea (făcând apel la comparația a două elemente menționate de 

vorbitor, subliniezi, în așa fel, incoerențele din discurs, cu scopul de a-l face să 

reflecteze la ceea ce spune). 

Cercetătorul M. Dinu menționează că ascultarea eficientă și profitabilă pentru 

interlocutor îndeplinește cinci condiții principale. Ea trebuie să fie: activă, totală, 

empatică, receptivă și cu spirit critic [3, p. 36]. 

Ascultarea activă este o tehnică de conversație prin care îi comunicăm 

locutorului semnificația pe care o acordăm mesajului său. Aceasta optimizează 

comunicarea și poate fi folosită în trei scopuri [1, p. 62]: de informare;  de suport 

moral, consiliere, liniștirea celuilalt;de răspuns la atacul verbal, la iritarea celuilalt. 

În acest context, merită atenție și conceptele lui L. Șoitu (1997) cu referire la 

cauzele neascultării, printre care sunt menționate: surplusul de mesaje pe parcursul 

unei zile; preocupările personale; ritmul gândirii, diferit de cel al rostirii, 

presupozițiile receptorului că ceea ce spune a mai fost rostit; lipsa antrenamentului 

(abilitatea de a asculta poate fi creată numai dacă este exersată). În același timp, 

nevoia de respect ori simpatie din partea vorbitorului poate și ea trezi motivații de 

ascultare, așa, de exemplu, unii elevi/studenți se așează cât mai în față, ca să fie 

văzuți [Apud Axentii I., p. 13]. 

Câteva direcții de acțiune în scopul eficientizării procesului didactic: 

1. Să informăm/formăm elevii cu privire la beneficiile, blocajele și pașii de 

realizare a ascultării active în cadrul orelor de Dezvoltare personală. 

2. Să dezvoltăm aptitudinea de ascultare activă în cadrul disciplinelor predate în 

școală prin evaluare reciprocă și autoevaluare. 

3. Să încurajăm cultura ascultării active prin modelul oferit de cadrele didactice. 

4. Să planificăm parcursul didactic respectând particularitățile ascultării active. 

În concluzie, reiterăm faptul că în instituția de învățământ succesul comunicării 

didactice depinde în egală măsură de calitățile de exprimare ale profesorului, dar și de 
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capacitatea elevului de a asculta activ. Iar atunci când formăm vorbitorul cult, să nu 

uităm și de cultura ascultării, ca formă a comunicării eficiente. Elevul trebuie să 

cunoască și să conștientizeze că există obstacole în a asculta și că ele pot fi înlăturate, 

că există tehnici de ascultare (în dependență de scopul ascultării) și acestea pot fi 

exersate, că ascultarea activă poate asigura succesul învățării, și acest lucru depinde 

de cel care ascultă. 
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ABORDĂRI DIALECTICE ÎN CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ  
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Abstract. The essay is dedicated to a brief analysis of the counseling process from a dialectical 

perspective. An example of such an approach has served the phenomenon of depression. 

Integritatea psihicului uman a încetat a fi, deja în secolul XX, acel postulat de 

care se conduceau anumite curente și / sau școli psihologice. Descoperirea și 

validarea unor asemenea formațiuni ca „ conștiința și inconștientul‖; „complexele‖ și 

multe altele, au adus în prim plan ideea de disociere a respectivului fenomen. Această 

idee este interpretată, de la un autor la altul, la modul cel mai diferit. Cel mai 

frecvent, însă, se fac referințe la cunoscutul psihiatru E. Bleuler care traducea 

„termenul de disociere‖ prin acela de Spaltung, adică despicare sau clivare (1, 1911). 

O asemenea abordare a naturii psihicului uman nu poate conduce spre 

înțelegerea acesteia în calitatea unui conglomerat de fenomene sau formațiuni 

adunate împreună la întâmplare sau formațiuni care nu interacționează între ele. 

Acest lucru îl confirmă „zigzagurile‖ neobișnuite ale cursului gândirii unor persoane, 

diversele bizarerii în comportamentul altora etc.  

„Despicările‖ menționate au, de fapt, un caracter relativ. Este necesar ca psihicul 

uman să fie abordat de fiecare dată dintr-o dublă perspectivă: celei a manifestărilor 

expresive, externe și a celei a conținuturilor latente. De regulă, între acestea persistă o 

relație de tip antinomic sau contradictoriu. Totul ce ține de umanitate, scrie C.G. Jung 

– are un caracter relativ, deoarece se sprijină pe contradicții lăuntrice [ 3, p. 82]. 

Percepute dintr-o optică dialectică, aceste contradicții nu fac altceva decât să 

adune, să integreze conținuturile psihice disociate, sau, cel puțin să le situeze într-un 

anume raport, unele față de altele.  

În consilierea psihologică, se utilizează o sumedenie de metode, tehnici de 

soluționare a acelor probleme cu care se confruntă persoanele asistate, de asemeni și 

de remediere a stărilor morbide, de care suferă aceste persoane. Majoritatea 

metodelor utilizate în procesul de consiliere pot fi, mai mult sau mai puțin, raportate 

la categoria metodelor sugestive. Pe lângă acestea, în special în psihanaliză, se 

utilizează așa numitele metode cauzal-reductive. Prin intermediul acestor metode sunt 

analizate conținuturile mnezice infantile în scopul descoperirii fixațiilor infantile, 

legate de reprezentările parentale. Dincolo de aceste metode, C.G. Jung evidențiază 

așa numitele metode constructiviste sau sintetice. Asemenea metode sunt orientate 

spre dialogul constructiv dintre consilier și persoană, dialog orientat spre amorsarea 

procesului de dezvoltare, edificare a personalității, iar acest proces nu poate fi unul de 
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anihilare sau de debarasare de anumite conținuturi, ci de integrare – deseori a acelor 

formațiuni care aparent sunt incompatibile. Tocmai de aceea metodele în cauză au 

fost definite de către C. G Jung ca metode dialectice [4, p. 274].  

Metodele nominalizate sunt, de regulă, eficiente în consilierea persoanelor care 

dau dovadă de o individualitate accentuată persoanelor care nu se lasă conduși de 

simțurile comune în viața de zi cu zi. Metodele în cauză nu pot fi reduse doar la 

consilierea persoanelor desemnate. Acestea ar trebui să devină unul dintre suporturile 

esențiale în activitatea specialiștilor, care nu-și rezumă sarcinile de lucru doar la 

eliminarea unor sau altor simptome ale persoanelor consiliate. Este cunoscut faptul de 

fiecare dată, practic,  în locul unui simptom eliminat apare un alt simptom. Astfel, 

problema cu care se confrunta o persoană concretă urmează să fie perpetuată la 

nesfârșit. 

O abordare dialectică a unei sau  altei probleme ar însemna o încercare de a găsi 

o relație adecvată dintre un simptom manifest și o cauză lăuntrică, latentă. Iar această 

relație nu este una întâmplătoare. Se admite, de obicei, că un anumit simptom poate 

trimite la o mulțime de cauze. În opinia noastră, acest lucru reprezintă o presupoziție 

exagerată. Experiența unor specialiști avansați le permite, de obicei, să stabilească cu 

ușurință o relație corectă dintre un simptom și o formațiune logic adecvată acestui 

simptom. Asemenea rezultate se datorează nu doar experienței consilierului ci și 

faptului că diapazonul căutării nu este atât de larg cum se crede sau se afirmă de unii 

specialiști. O abordare dialectică a oricărei persoane umane nu înseamnă altceva 

decât viziunea „antinomică‖ a perechii „ simptom-cauză‖. Orice simptom, pe lângă 

altele și funcția de compensare. El nu poate compensa ceea ce reprezintă el însuși. 

Ceea ce compensează este opusul sau antipolul său. Cel mai cunoscut exemplu de 

compensare se regăsească în teorie psihanalitică elaborată de către K. Horney. 

Autoarea consideră că agresivitatea manifestă în special la adolescenți, trădează, de 

regulă, o anxietate accentuată. Altfel spus, agresivitatea ca simptom compensează o 

anxietate latentă acută. 

Un alt exemplu, care se regăsește cel mai frecvent pe „ masa de lucru‖ a 

psihologilor practicieni, este depresia. Tradițional, depresia este etichetată ca o stare 

morbidă, caracterizată de tristețe și de o scădere a tonusului sinergiei. Dincolo de acel 

catalog extins al formelor de depresie, prezent în literatura de specialitate consilierii 

sunt tentați să instrumenteze tristețea celor  cu depresie, considerând-o ca simptom 

esențial. Dar, dincolo de acest simptom, se situează de fiecare dată – problema 

stimulării, mai exact a auto-stimulării persoanelor ajunse în stare de depresie [ 2, p. 

227]. Iar lipsa auto-stimulării sau incapacitatea de stimulare creează spațiu pentru 
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apariția și instaurarea plictiselii. În acest context, E. Fromm  evidențiază trei categorii 

de persoane: 

a) Persoane apte de reacționa productiv la stimuli.  

b) Persoane care au mereu nevoie de stimulări suplimentare. 

c) Persoane care nu sunt în stare să se excite de la stimuli normali. Cei dintâi nu 

cunosc plictiseala, cei de la urmă suferă de o depresie cronică [2, p. 228].  

Prin urmare, o abordare dialectică a depresiei ar trebui să aducă în prim planul 

dialogului psihoterapeutic și problema plictiselii (cu excepția unor forme patologice 

de depresie). A unui dialog sincer și autentic, în afara unor sugestii.  

Alte două cauze ale apariției și instaurării stărilor de depresie sunt legate de așa 

numita orientare  „mono-cerebrală‖ care se întâlnește la reprezentanții tuturor 

păturilor sociale [2, p. 333]. Persoanele cu o asemenea orientare percep lumea și 

lucrurile doar dintr-un unghi de vedere utilitar. Tot odată ele sunt predispuse spre 

modelele de comportament cu caracter stereotipic. La nivel simptomatic, persoanele 

respective manifestă un atașament mai accentuat față de obiectivele nevii decât față 

de cele vii. Limbajul lor este axat, preponderent, pe manipularea, mai puțin sau de 

loc, pe comunicarea acustică cu celălalt. Din fundalul acestor orientări și lipsesc un 

element lipsește un element esențial al unei vieți sănătoase: creativitatea, spiritul 

creativ ca element principal al existenței umane.  

Cauzele orientărilor menționate anterior pot fi abordate, în procesul consilierii, 

în cadrul unui dialog dialectic. Luând însă în calcul factorul creativității, considerăm 

că mai eficiente ar putea fi metodele terapiei comportamentale. Doar într-un dialog 

real sau într-o acțiune reală, spontană există un loc pentru creativitate. Să ne amintim 

aici de cunoscutele „ experiențe‖ ale lui M. Ericson cu „ pacienții‖ săi dincolo de 

dialogurile dialectice din toate ședințele („ urcușul pe munte‖; „ vizitele în diverse 

localuri cu persoane necunoscute‖ ) etc. Evident, în cadrul mai multor ședințe, până 

la urmă, îl poate pune pe individul consultat, poate fi pus, față-n față cu o problemă 

reală – cea a plictiselii. În cadrul primelor ședințe sunt de așteptat diverse forme, 

uneori cu griji camuflate, de rezistență în dialogul cu consilierul.  

Cele mai simple din acestea sunt produse  prin intermediul limbajului. Expresia 

„ mă simt deprimat‖ vorbește despre propria stare sufletească și, aparent e o 

recunoaștere a problemei. În realitate e vorba de un eufemism, venit să înlocuiască 

cuvântul „ depresie‖ care la nivelul simțului comun este perceput ca o stare de 

tulburare psihică.  

„ Eu mă plictisesc‖; „ nimic nu mă interesează‖ – sunt expresii care într-o formă 

camuflată  sunt niște aluzii la anturaj: adică „cei din jur nu-mi oferă lucruri 



123

interesante‖. La această etapă a procesului de consiliere (dar și la celelalte) este 

necesar să fie evitate etichetele sau întrebările de genul „sunteți o persoană 

plictisitoare?‖. Oricine poate accepta ideea că el se simte plictisit dar că este un tip 

plictisitor – nicidecum.  

În majoritatea absolută a stărilor de depresie cronică, consilierii se confruntă cu 

alt gen de rezistență și anume – cele legate de beneficiul bolii. Fie că acesta are sau 

nu vre-o legătură cu așa numita fugă în boală, orice beneficiu economisește în primul 

rând un anume efort . Un efort orientat într-o variantă constructivă spre soluționarea 

conflictului dintre plictiseală și tendința de căutare a unor stimuli productivi. Lipsa 

acestui efort conduce la apariția simptomului cunoscut ca depresie.  

Rezistențele care se activează în legătură cu acest beneficiu sunt mult mai 

puternice decât restul rezistențelor deoarece ele sunt asociate unor avantaje sau 

„comodități‖ pe care individul le-a acumulat în legătură cu fuga în boală. Suportul 

afectiv, neasumarea responsabilităților pentru anumite lucruri etc., - aceste aspecte/ 

consecințe pot avea, pentru individ un caracter puțin sau de loc conștient, însă într-un 

dialog deschis, reacția persoanei consultate, poate fi destul de vehementă, cel puțin la 

debutul analizei aspectelor menționate.  

Revenind la acea abordare dialectică care a servit ca punct de plecare la acest 

eseu este necesară acceptarea dreptului fiecărui individ la suport afectiv, atenție etc. 

Dar și la obligațiile lui de a oferi aceste lucruri celor din jur, creând situații de 

recompense, de recunoaștere și de bucurie (stimulări colosale) de pe urma ofertelor 

aferente personale. 
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CONCEPȚII PRIVIND PREVENIREA PARENTALITĂȚII TIMPURII 

ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Voicu Ionela, drd, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖  

Ovcerenco Nadejda, dr., conf. univ.; Catedra PPG, UST 

Cercetarea parentalității se înscrie ca temă de actualitate și interes continuu 

pentru sociologie, psihologie socială și pentru științele educației. Actualmente 

specialiștii domeniilor menționate pun accent pe prevenirea parentalității timpurii, î-și 

concentrează atenția asupra complexității sarcinii timpurii. Interesul crescut pentru 

problematica sarcinii timpurii și a parentalității adolescenților este determinat, pe de o 

parte, de complexitatea etapelor de dezvoltare a acestora, iar pe de altă parte de un 

context social marcat de profunde transformări biologice, de modificări ale fertilității 

și de saltul evoluției tehnologice [1, p.18]. Expectanțele privind parentalitatea sau 

modificat de-a lungul timpului și în diferite regiuni ale globului. Bilanțul 

„perentalitate-împlinire‖ nu este acceptat în mod universal. Parentalitatea este un 

statut cu atribute psihosociale, culturale, spirituale, nu doar o simplă împlinire prin 

parentalitate.  

Parentalitatea reprezintă experienţe personale, stări bio-psiho-sociale prin care o 

persoană aduce pe lume un copil, manifestând faţă de acesta grijă și preocupându-se 

de creşterea şi educarea lui. La prima vedere, privită din exterior parentalitatea este 

doar o relaţie sentimentală care uneşte părintele şi copilul printr-o serie de drepturi şi 

obligaţii, conferindu-le statute sociale bine individualizate menite să asigure protecţia 

şi respectul a ambelor părţi implicate în relaţia respectivă. Renunţarea la acest şablon 

ne-ar putea oferi şansa unei înţelegeri mai adecvate a rostului maternităţii și 

paternității ca rezultat al conceptualizării valorii parentalității sub aspectul motivației 

femeii/bărbatului de a-şi realiza benevol funcţia de procreare, dorindu-şi obţinerea 

eficienţei în realizarea datoriei parentale [4, p.122]. 

Literatura de specialitate privind fenomenul parentalității timpurii și promovarea 

parentalității conștiente elucidează că activitatea respectivă necesită a fi direcționată 

spre procesul asimilării de către adolescenți a valorilor, cunoașterii și respectării 

normelor și modelelor etice care, pentru a fi valorificate de fiecare școlar și părinte în 

parte, trebuie să devină o convingere fermă și necesitate a personalității. În baza 

analizei cercetărilor domeniului studiat, remarcăm faptul că problema prevenirii 

parentalității timpurii în instituțiile de învățământ, privită drept proces 

psihopedogogic de formare integră a personalităţii adolescentului este parţial 

cercetată,. Studiul cercetărilor în domeniul formării pentru rolul de părinte în unităţile 

şcolare au scos în vileag şi valorificarea parţială a posibilităţilor educaţionale ale 
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curriculei școlare. Instituţia de învățământ trebuie să-şi proiecteze activitatea de 

comun acord privind educația tinerilor pentru parentalitate, astfel ca formarea 

viitorului tată și viitoarei mame să devină un obiectiv important al activităţii 

educaționale. Instituţiile de învăţământ ar trebui să-şi consolideze eforturile comune 

pentru orientarea către parentalitatea conștientă și planificată, formarea atitudinii 

pozitive față de fenomenul parentalității, conștientizarea rolului și importanței 

parentalității în viața umană, formarea valorilor necesare pentru obținerea succesului 

în realizarea rolului parental [3, pp.13-14]  . 

Demersul prevenirii parentalității timpurii este reprezentat de orice fenomen, 

proces ori activitate care facilitează  dezvoltarea competențelor psihosociale a 

liceenilor, inclusiv a competențelor parentale. Obiectivul major al prevenirii 

parentalității timpurii în instituțiile de învățământ prevede formarea atitudinii 

conștiente față de parentalitate. Acest obiectiv poate fi realizat prin măsuri de 

promovare a parentalității conștiente, care include intervențiile educaționale de tip 

comportamental. Realizarea intervențiilor educaționale din domeniul parentalității 

este evidentă. În prezent educația pentru parentalitate, realizată în instituțiile liceale 

are capacitatea de a deveni relevantă din punct de vedere social, având posibilități 

imense de aplicabilitate a cunoștințelor parentale în vederea formării conduitei 

parentale. Promovarea parentalității conștiente include dezvoltarea abilităților 

psihosociale a elevilor prin realizarea educației pentru parentalitate în diverse 

contexte educaționale: formale, nonformale și informale și prin diferite metode de 

prevenire a parentalității timpurii.  

R. Ovcearova sugerează trei concepții posibile privind prevenirea parentalității 

timpurii [5, p.36]: 

1) concepția cu privire la formarea/schimbarea comportamentului parental; 

2) concepția cu privire la autoputernicire; 

3) concepția cu privire la acțiunile colective (comunitare). 

Aceste trei concepții au scopuri diferite, utilizează metode diferite pentru a-și atinge 

scopurile și propun criterii diferite pentru evaluarea lor. Toate aceste concepții 

urmăresc să prevină parentalitatea timpurie și să promoveze o parentalitate 

conștientă.  

Menționăm, că în concepția privind formarea/schimbarea comportamentului 

parental termenul „prevenirea parentalității timpurii‖ este sinonim cu „educația 

pentru parentalitatea conștientă‖, care are ca scop să-i determine pe elevi să învețe și 

să știe mai multe despre fenomenul parentalității și despre factorii care pot provoca 

parentalitatea accidentală timpurie, iresponsabilitatea maternă și paternă.  
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Oamenii de știință din domeniul cercetat [1,2,3,5] consideră că provocând 

anumite schimbări în dorințele și credințele elevilor se așteaptă să se producă 

schimbări și în comportament, în conduite. 

Analiza cercetărilor din domeniul psihopedagogiei parentalității ne-a sugerat o 

serie de concluzii care ar putea fi considerate adevărate puncte de reper pentru 

investigațiile axate pe problematica prevenirii parentalității timpurii și promovării 

parentalității conștiente: 

1. Intervențiile legate de prevenirea parentalității timpurii și promovarea 

parentalității conștiente implică o cooperare activă a celor care beneficiază de 

ele și presupune utilizarea unei comunicări asertive și persuasive. Intervențiile 

comportamentale includ informarea preventivă și formarea unor competențe 

comportamentale în plan cognitiv și psihosocial. 

2. Cele trei concepții majore privind promovarea parentalității se referă la 

schimbarea conduitelor, la autoîmputernicire și acțiuni colective, având scopuri 

și mijloace diferite de selectare a criteriilor, urmată de evaluarea intervențiilor. 

3. Concepția privind schimbările comportamentale urmărește să producă 

modificări în conduitele individuale ale elevilor prin modificări în cunoștințele 

acestora. Modelele cunoașterii sociale care au la bază concepte educaționale 

sunt folosite pentru a face legătură între cunoștințe, atitudini și comportamentul 

global. 

4. Concepția autoînputernicirii are ca scop să-i împuternicească (delege)  pe 

adolescenți să facă mai mult pentru descoperirea valorii parentalității și 

formării responsabilității parentale – calității necesare pentru obținere 

succesului în domeniul parentalității. Strategiile de învățare participativă, axate 

pe dezvoltarea competențelor psihosociale necesare pentru o parentalitate de 

succes sunt folosite pentru a spori controlul elevilor asupra evenimentelor 

legate de fenomenul parentalității din mediul intern, fizic și social. 

5. Concepția privind acțiunile colective pentru prevenirea parentalității timpurii și 

promovarea parentalității conștiente afirmă că există o relație implicită între 

factorii interni și cei externi. Ea î-și propune să elimine cauzele care amenință 

parentalitatea conștientă cu ajutorul comunității. 

6. Metodele menite să prevină parentalitatea timpurie și să promoveze 

parentalitatea conștientă în instituțiile de învățământ, utilizând teoria acțiunilor 

colective, pot întâmpina numeroase dificultăți, pot întra în conflict cu unii 

agenți educaționali și unități puternice, astfel devenind vulnerabile pentru 
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publicul larg. Alte probleme apar în legătură cu eforturile instituțiilor de 

învățământ de a orienta elevii spre o parentalitate conștientă. 

7. Viitoarele cercetări axate pe problematica prevenirii parentalității timpurii și 

promovării parentalității conștiente trebuie să include evaluări sistemice ale 

intervențiilor pentru prevenirea parentalității timpurii și promovarea 

parentalității conștiente, studii extinse la nivelul comunităților. În același timp, 

considerăm că sunt necesare studii aprofundate privind înțelegerea de către 

adolescenții prezentului – părinți ai viitorului.   
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМПАТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ксения БАНУЛ, докторант 

Тираспольский Государственный Университет 

Эмпатия занимает важное место в эмоциональном интеллекте человека, 

помогает понять эмоции другого человека. Под эмпатией подразумевают 

осознанное проявление сочувствия, сопереживания, понимание 

эмоционального состояния собеседника, и демонстрация этого осознания. 

Профессиональная подготовка специалистов помогающих профессий, в 

том числе средних медицинских работников, предусматривает формирование у 

них эмпатической компетенции, которая представляет собой произвольный 

процесс изучения в ходе общения переживаний пациента, осознание и 

демонстрация медицинским работником понимания эмоционального состояния 

пациента. 

Анализ психолого-педагогических исследований показал, что проблема 

формирования эмпатии как коммуникативной компетенции средних 

медицинских работников актуальна и определяется противоречием между 

возрастающей потребностью общества в медицинских работниках, 

обладающих высоким уровнем эмпатии, и недостатке гуманистической 

направленности в изучении клинических дисциплин.  

Способность к сочувствию, общению, уравновешенность считаются 

важными аспектами профессионализма медицинского работника. Так как 

медицинский работник часто подвергается стрессовым ситуациям, то уже в 

образовательном учреждении будущих медиков необходимо обучать 

особенному методу общения, уметь сдерживать собственные эмоции и 

принимать чувства пациента. Коммуникативная культура предполагает 

владение этическими знаниями.  

Постановлением Правительства Республики Молдова был утвержден 

Кодекс деонтологии медицинского работника и фармацевта регламентирующий 

нормы профессионального поведения, основные этические принципы и 

нравственные ценности, в соответствии с которыми осуществляется профессия 

медицинского работника и фармацевта на территории Республики Молдова [7]. 

Это доказывает, что на сегодняшний день актуальным является вопрос 

нравственной ответственности специалиста. Медицинский работник в процессе 

своей деятельности должен соблюдать профессиональные нравственные 
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нормы, обладать ключевыми и профессиональными компетенциями.  

В педагогике определение «компетенция» – это интегрированный 

результат владения содержанием образовательного процесса, выражаемым в 

готовности учащихся применять знания, навыки и умения. Для обозначения 

способности человека общаться в трудовом коллективе или учебной 

деятельности, удовлетворяя свои интеллектуальные запросы, М.Н. Вятютневым 

был предложен термин «коммуникативная компетенция» [3].  

Коммуникативная компетенция это важная составляющая эффективного 

общения, способность грамотно выстроить речевое поведение, она 

предполагает овладение определѐнными знаниями и навыками коммуникации: 

лексике, фонетике, грамматике, языковых форм, способность понимать и 

порождать высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением. уметь ориентироваться в 

ситуации общения. Термин «коммуникативная компетенция» в своих работах 

используют Ю.М. Жуков, И.А. Зимняя, К.Ф. Седов, А.А. Петровская, П.В. 

Растянников, С.Н. Ширяева, А.А. Леонтьев, М.Н. Ватюнев, Д.И. Царенков, Н.В. 

Хорунжая, Л.К. Граудина. 

В проявлении эмпатии можем выделить следующие аспекты: 

- эмоциональный аспект – отсутствие действенного начала, пассивное 

понимание эмоционального состояния другого человека; 

- когнитивный аспект – умение понять чувства и поступки собеседника, 

проявление сочувствия;  

- поведенческий аспект – владение коммуникативными формами, 

способствующими улучшению душевного состояния другого человека.  

Проявление эмпатии может быть спонтанным и профессиональным. [4]. 

В исследованиях Е. Л. Бережковской и Н. Г. Радинской показано, что 

спонтанное проявление эмпатии является фактором эмоционального выгорания 

личности. Д. Гоулман отмечает, что это приводит к переживанию 

отрицательных эмоций другого человека вместо оказания ему помощи [5]. 

Эмпатическая компетенция – это преднамеренный, сознательный, 

результативный и управляемый процесс. Согласно работам Дж. M. Морса Л. М. 

Спенсера, С. М. Спенсера, Т. Н. Щербакова спонтанная эмпатия проявляется 

ситуативно, тогда как профессиональной эмпатической коммуникативной 

реакции свойственны устойчивость проявления в идентичных 

профессиональных ситуациях и их контекстах [1].  
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В классификации компетенций зарубежных ученых эмпатическая 

компетенция является составляющей эмоциональной компетентности. Д. 

Макклелланд в своих работах указывает, на то, что эмпатическую компетенцию 

возможно отнести как к профессиональным, так и к ключевым компетенциям. 

Профессиональная эмпатическая компетенция способствует карьерному 

росту, повышает качество выполняемой работы. Ключевая эмпатическая 

компетенция определяет личностные качества человека, его нравственность. 

[2]. В модели профессиональных компетенций специалистов помогающих 

профессий Л. М. Спенсера и С. М. Спенсера эмпатическая компетенция 

признана профессионально значимой и включена в кластер «помощь и 

обслуживание других».  

Эмпатическая компетенция средних медицинских работников является 

профессиональной и проявляется преднамеренно для достижения 

результативности помогающего поведения. Эмпатическая компетенция может 

быть направленна на себя и на другого человека, то есть быть межличностной и 

внутриличностной.  

Эмпатическая компетенция средних медицинских работников носит 

межличностный характер, т. е. направлена на других.  

Межличностный аспект эмпатической компетенции - это осознание 

собственных и чужих эмоций, а также управление ими [6]. Он включает в себя 

целенаправленное выражение эмоций и чувств, оказание эмпатической заботы, 

управление пониманием и выражением эмоций другим человеком. Е. К. 

Хакимова и Р. А. Валеева определяют эмпатическую компетенцию, как умение 

понимать другого человека; быть способным к эмоциональному отклику; 

оказывать помощь без навязывания своего мнения и интересов [8].  

Очевидно, что ученые рассматривают эмпатическую компетенцию 

специалистов помогающих профессий в межличностном аспекте 

(интерперсональном). Эмпатическая компетенция средних медицинских 

работников проявляется в общении с пациентом, родственниками пациента, 

коллективом медицинского персонала.  

Таким образом, в общении медицинского работника с пациентом важно 

умение использовать вербальные и невербальные коммуникативные формы: 

слова, эмоции, жесты, мимику для убеждения пациента в том, что медицинский 

работник понимает его волнения.  

В этом контексте нам представляется необходимым ввести понятие 

«эмпатическая коммуникативная компетенция» под которым мы понимаем 
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профессиональную компетенцию, которая основывается на знаниях, умениях, 

навыках и способностей осознанно проявлять, демонстрировать, эмпатический 

отклик (эмпатическую заботу) посредством вербальных и невербальных 

средств коммуникации межличностного (интерперсонального) общения. 

 

Рис.1. Механизмы проявления эмпатии 

 

В структуре профессиональной компетенции будущих медицинских 

работников в качестве компонентов рассматриваются ценностные установки и 

мотивы, знания о предмете и способы их практической деятельности, 

обеспечивающих внутренние условия для успешного выполнения 

профессиональной деятельности. Необходимой составляющей 

профессиональной компетентности медицинских работников является 

эмоциональная, коммуникативная, эмпатическая, ценностная сфера, творческая 

и личностная составляющая.  

Эмпатическая коммуникативная компетенция учащихся медицинских 

колледжей является важной составляющей психологической готовности к 

профессиональной деятельности: положительной мотивации к будущей 

профессии, адекватной самооценки личностных возможностей, чувственное 

восприятие, ответственность за результат и т.д.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

УЧИТЕЛЕМ И РОДИТЕЛЯМИ 

Еганян Ольга, учитель иностранных языков и культур 

МОУ «Тираспольская средняя школа №4» 

На сегодняшний день роль учителя в жизни ребенка становится намного 

значительней. Учитель выступает в качестве родителя, воспитателя, 

руководителя и друга. Школа - это место, где дети получают знания, 

приобретают навыки и практикуют свои умения. Многие родители забывают, 

что базовое воспитание закладывается в семье, в школе формируются такие 

качества, как дисциплинированность, организованность, усидчивость, 

прилежность и т.д. 

Родитель - это опора и поддержка учителя. Взаимодействие 

исполнительных и добросовестных родителей с предприимчивым учителем 

приведет к положительным результатам.  

Но, к сожалению, не всегда существует взаимосвязь между двумя 

важными звеньями в жизни ребенка. Дети в возрасте до 12-14 лет, как правило, 

ориентированы только на точку зрения отношения родителей к учителю. 

Порою от них зависит уважение и привязанность к своему наставнику. 

Так, учителю необходимо общаться с родителями об успеваемости и 

поведении учащегося. Важно осознать, как правильно найти подход в работе с 

родителями, чтобы обеспечить рациональный контакт. 

Во время разговора учителя должны понимать, что они говорят о гордости 

и радости родителей. Ни в коем случае не начинать с негативных замечаний, 

вместо этого следует сосредоточится на положительных качествах ребенка. 

Учителя должны работать с родителями в команде.  

Взаимодействие не должно быть односторонним. Работая вместе, обе 

стороны могут внести свой вклад в помощь ребенку и предложить идеи, 

стратегии и планы для реализации в надежде сузить проблемы и создать среду, 

в которой ребенок может полностью реализовать свой потенциал [1,14]. 

Не всегда родители адекватно воспринимают замечания по отношению к  

своему ребенку. Многие теряют самообладание, однако каждый учитель 

должен соблюдать этику работы с родителями.  

Большинство родителей развивают определенный уровень враждебности к 

учителю из-за того, как он или она преподносят информацию.  

Вот несколько советов учителям, которые помогут работать с родителями: 
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Вежливость и терпение 

Некоторые родители не могут терпеть критику в отношении своих детей. 

Таким образом, они стараются защитить своего ребенка перед учителями. Хотя 

это неправомерная практика со стороны родителей, которую сложно подавить.  

Что делать тогда? Во-первых, следует выражать проблемы более ясно, не 

прибегая к сравнениям с другими детьми и  не задевать чувство личного 

достоинства. Несмотря на конфликтную ситуацию, необходимо сохранять 

терпение и вежливость при работе с родителями. 

Положительные качества ребенка  

Даже самый мягкий из родителей не оценит, что вы, учитель, постоянно 

жалуетесь на его детей.  

Некоторые советы для учителей показывают, что лучше всего сослаться на 

хорошие качества  ребенка и оценить их. Тем не менее, обязательно сообщите 

родителям обнадеживающим тоном о проблемах, в которых стоит разобраться. 

Не говорить перед детьми 

Следует отметить, что разговор с родителями перед детьми не принесет 

пользы для обеих сторон.   

Не рекомендуется поощрять ребенка или хвалить за успехи перед 

родителями. Это приведет к высокомерию, самомнению и отсутствие чувства 

объективности у ребенка. Неодобрение, замечания и критика также может 

отразиться негативно на психике, более того учитель потеряет уважение и 

доверие ученика.  

Существует категория родителей, которая считает, что они обязаны 

посещать школу, интересоваться каждый день успехами своего ребенка. Такой 

«тип» родителей будет вмешиваться в учебный процесс и пытаться научить 

учителя, как справляться со своей работой.   

Постарайтесь убедить их, что вы успешно справляетесь с ребенком, но вам 

нужно для этого пространство.  

Также избегайте обсуждения ваших планов уроков с родителями, так как у 

них могут быть свои предложения или рекомендации. Вы являетесь 

авторитетом в своем классе, поэтому ваши планы уроков основаны на том, что, 

по вашему мнению, пойдет на пользу учащимся. 

Сохраните в тайне встречи с родителями от ребенка 

Иногда родители спрашивают своих детей об учителях, что дает 

некоторым детям возможность подать ряд жалоб.  
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Не позволяйте этому затруднительному положению случиться, потому что 

это демотивирует вас работать с ребенком. Вы всего лишь человек, поэтому 

ваши эмоции могут время от времени управлять вашим суждением.  

Попросите родителей мягко, но твердо встретиться с вами без присутствия 

детей. 

Представьте показатели уровня успеваемости ребенка 

Рабочие тетради, самостоятельные и контрольные работы, тестирования  - 

все это письменное доказательство производительности ребенка.  

При встрече с родителями важно представить наглядно ситуацию в целом, 

исходя не только из устных объяснений, но и подтверждая их бумагами об 

успеваемости.  

Направляйте родителей 

Временами ребенок сталкивается с проблемой концентрации внимания в 

учебе из-за определенных семейных трудностей.  

Родители не оценят ваше вмешательство, что вы пытаетесь направлять их, 

но вы должны сделать акцент на том, что на ученика влияют личные проблемы 

его родителей. 

Периодичность встреч и собраний 

Даже если родители приходят в школу каждый день, не пытайтесь 

охватить все школьные проблемы сразу.  

Во-первых, школьный процесс не стоит на месте, уроки и перемены – не 

место для переговоров.  

Во-вторых, дайте понять родителям, что на это есть специальные 

отведенные родительские собрания или же индивидуально обговоренные 

встречи [2,105].  

В третьих, вы в праве сами вызвать родителей в случае необходимости.  

Сначала слушай, говори потом 

Очень важный совет - никогда не показывайте свое недовольство или 

другие негативные эмоции перед родителями. Вместо этого выясните, на что 

они жалуются, и затем разъясните ситуацию конструктивно.  

Когда учитель вовлечен в разговор - это показывает его неравнодушие в 

судьбе ребенка, что производит доверительное впечатление у родителей. 

Мотивация 

И последнее, но не менее важное: всегда сохраняйте мотивацию. 

Родителям нравится учитель, который может дать им проблеск надежды, когда 
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речь идет о слабостях их ребенка, вместо того чтобы деморализовать их. В 

современном мире учителя уязвимы в правах и обязанностях.  

Существует длинный список «должен/должна» и небольшой «имеет 

право». Для некоторых родителей очень важно показать свой авторитет перед 

учителем.  

Благополучные взаимоотношения с родителями - это результат 

положительных оценок, хорошего поведения, участия в внутришкольных 

мероприятиях и др. Однако не стоит забывать про субординацию учителя и 

родителя.  

Дипломированный специалист в своей области имеет четкое 

представление о том, как работает механизм, какие преследует цели и каков 

будет результат, оценивая внутренние и внешние факторы воздействия.  

А родитель, в свою очередь, владеет информацией об особенностях 

характера ребенка и знает его уязвимые места, контролирует и проверяет 

успеваемость и посещение своего ребенка. 

Школа - это этап формирования личности учащихся, и от его влияния 

зависит дальнейшая жизнь ребенка. Поэтому активная деятельность учителя, 

интересные уроки, дружеская атмосфера в классе и ответственные родители – 

все это необходимо каждому ребенку.  
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

Ambrono Galina, masterandă, 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în științele educației 

și în special al managementului educațional, care studiază perspectivele de abordare a 

clasei de elevi şi structurile dimensionale ale acesteia, în scopul asigurării conduitelor 

corespunzătoare pentru desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare           

[1, p. 27]. 

Managementul clasei vizează aspectul esențial al muncii profesorului: 

administrarea eficientă, sub semnul valorilor civic – democratice a activităților 

specifice sălii de clasă, plecând de la premisa că școala anticipează și pregătește 

elevii în vederea implicării în viața socială, dar și pentru a reacționa adecvat în 

rezolvarea conflictelor inerente unei societăți democratice.  

Managementul clasei poate fi înţeles ca un ansamblu de strategii şi tehnici de 

organizare, gestionare a relaţiei profesor-elev în condiţii educaționale. 

Managementul clasei cuprinde trei componente esenţiale:  

1. managementul conţinutului,  

2. managementul problemelor disciplinare  

3. managementul relaţiilor interpersonale [4, p.45]. 

Managementul conținuturilor nu se referă la deprinderile de a preda o 

disciplină specifică, ci mai degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor disciplinelor 

și activităților.  

Managementul problemelor disciplinare se fundamentează pe credințele despre 

natura umană. Prin integrarea ideii diversității umane (și a individualității în același 

timp) în filosofia lor educațională, cadrele didactice pot îmbunătăți managementul 

clasei. Managementul eficient al problemelor disciplinare se referă și la controlul 

profesorului asupra consecințelor demersului didactic. Componentele unui plan de 

manager al problemelor disciplinare sunt: recompensarea comportamentului 

responsabil, corectarea comportamentului iresponsabil și inadecvat, ignorarea, 

controlul consecvent, mustrări verbale ușoare, așezarea preferențială în bănci etc. 

Managementul relațiilor interpersonale se focalizează asupra clasei ca 

microsistem social. Rolurile și expecțiile cadrului didactic și elevilor construiesc un 

mediu de învățare. Cu alte cuvinte, cultura școlară a unei instituții educaționale este 

unică. Cu toate acestea, ea este influențată de cultura comunității în cadrul căreia 

funcționează, ale cărei obiective educaționale trebuie respectate. Trebuie să existe o 
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legătură strânsă între școală și comunitate, care să fie revizuită și modificată constant 

în conformitate cu dinamica socială. 

În cadrul managementul clasei de elevi profesorul nu realizează numai predarea-

învățarea-evaluarea, ci și relaționează cu elevii, influențându-le comportamentul de 

învățare, intervine în direcționarea evoluției lor generale. [7, p. 49]. 

Influența educativă exercitată de cadrului didactic-manager asupra clasei de 

elevi este determinată de modul în care acesta își îndeplinește rolurile manageriale: 

 Planificarea. Cadrul didactic planifică întreaga activitate de formare și educare 

a elevilor în funcție de idealul educațional prevăzut în Codul educaţiei, de obiectivele 

urmărite și de particularitățile grupului clasei. 

 Organizarea. Întreaga activitate a clasei de elevi este organizată de cadrul 

didactic, cu consultarea membrilor grupului și cu delegarea responsabilităților în 

rândul elevilor. Participarea la organizarea muncii a elevilor clasei conduce la o 

atitudine pozitivă a acestora față de obiectivele urmărite și îi motivează pentru 

îndeplinirea lor. 

 Comunicarea. Comunicarea cu elevii este esențială. Ea trebuie înțeleasă ca 

proces ce se desfășoară de la profesor la elev, de la elev la profesor și între elevi. 

Relațiile dintre emițător și receptor sunt deschise, sincere, nestresante, pentru ca 

mesajul să fie bine perceput și liber acceptat. Calitatea comunicării influențează 

climatul psihologic. 

 Conducerea. În calitate de manager al clasei, cadrul didactic conduce 

activitatea de formare și educare a elevilor.  

 Coordonarea. Coordonarea activității clasei presupune asigurarea legăturilor 

dintre obiectivele clasei și cele ale membrilor grupului, coerența acestora și 

repartizarea sarcinilor în funcție de tipul de lucru, evitarea consumului inutil de timp 

sau a pierderilor. 

 Îndrumarea. Cadrul didcatic este principalul îndrumător ale elevilor în 

procesul învățării. Pentru aceasta, profesorul trebuie să-și cunoască bine elevii și să-i 

îndrume în funcție de problemele fiecăruia, deoarece îndrumările cu caracter general, 

„bune pentru toți”, sunt destul de rare. În funcție de îndrumările primite, elevul își 

formează comportamente care îl ajută sau nu să se integreze în activitatea de învățare. 

 Motivarea. Unul din rolurile principale ale cadrului didcatic ca manager al 

clasei este motivarea elevilor pentru învățare, încât aceasta să nu fie doar o obligație, 

ci o dorință care vine din interiorul fiecăruia. În domeniul educației, insistă pe 

necesitatea manifestării unor comportamente nu doar pe aspectele coercitive. 
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 Consilierea. Consilierea elevilor se manifestă pe diferite planuri în afara celui 

care vizează învățarea. Consilierea este o relație specială creată între cadrul didactic 

și elev cu scopul declarat de a-l ajuta. Astfel, profesorul este pregătit să ofere 

consiliere în domenii ca orientarea școlară și profesională, cunoașterea personală și a 

grupului, orientare centrală, aprecierea valorilor, a conduitelor etc. 

 Controlul. Controlul este necesar în orice activitate și indiferent de vârsta și 

experiența celor controlați. Cadrul didactic controlează dacă se îndeplinesc sarcinile 

didactice și cum se realizează ele, nivelurile de performanță la care se îndeplinesc 

obiectivele stabilite etc. Controlul urmărește să regleze activitate în timpul 

desfășurării. 

 Evaluarea. Evaluarea se realizează după parcurgerea unor etape mai mici sau 

mai mari și cu folosirea unor instrumente specifice. Evaluarea se desfășoară în trei 

etape distincte: măsurarea, analiza rezultatelor și măsuri ameliorative. Instrumentele 

de evaluare se construiesc în funcție de obiectivele urmărite. Dacă instrumentele de 

evaluare au fost întocmite și aplicate corect, avem informații clare, obținute pe baze 

științifice, care să stea la baza deciziilor cele mai potrivite privind dezvoltarea clasei 

de elevi. 

Profesorul-manager își creează condițiile necesare pentru reușita activităților în 

clasă, nu numai sub aspectul precizării clare a obiectivelor, prelucrării conținutului 

tematic, alegerii strategiilor etc.., ci și al celorlalte condiții care facilitează 

desfășurarea optimă în plan pedagogic: condițiile ergonomice, psihologice, sociale, 

operaționale, inovatoare, normative. [3, p. 39]. 

Astfel, structura dimensională a managementului clasei include: 

 Dimensiunea ergonomică; condițiile materiale, de confort acțional; 

 Dispunerea mobilierului în clasă: reflectă concepția asupra modalității de 

organizare a activității de învățare a elevilor (frontală independentă în grupuri mici), 

asupra respectării particularităților psiho-somatice ale elevilor, asupra înlesnirii 

modului de comunicare profesor - elevi. 

 Dimensiunea psihologică se referă la modalitățile de respectare, utilizare, 

antrenare, stimulare a particularităților individuale ale elevilor și a capacitaților de 

muncă. Exploatarea managerială a acestora se regăsește în distribuirea rațională a 

sarcinilor de învățare, în organizarea condițiilor necesare, a timpului, în stimularea și 

atribuirea de responsabilități, n utilizarea relațiilor de cooperare în rezolvarea 

sarcinilor, în coordonarea ritmurilor, în antrenarea în luarea de decizii. 

 Dimensiunea socială asociază clasa de elevi și grupul social, clasa ca grup 

social ridica probleme precum: întinderea clasei, ca număr de elevi; interacțiunea 
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membrilor clasei; scopurile comune pe termen scurt și lung; structura grupului, 

nivelele ierarhice; compoziția și organizarea, dinamică, coeziunea ca rezultat al 

interacțiunilor; sintalitatea ca personalitate a grupului; problematica liderilor formali 

și informali; modul de circulație al informațiilor în grup, realizarea comunicării, 

mecanisme de transmitere a lor, direcții de transmitere și receptare. 

 Dimensiunea normativa indică normele, regulile, cerințele care stau la baza 

constituirii grupului-clasă, reglării desfășurării activității sale și manifestate sub 

forma unor obișnuințe, uzante, constante și stereotipuri comportamentale. 

La nivelul managementului clasei trebuie să acționeze: 

 Norme explicite, ca norme prescrise, cunoscute, clar exprimate, imperative. 

Ele acționează la nivelul procesului didactic (normativitatea didactica) și la nivel 

instituțional (școlar), reglementează activitatea școlară unitar pentru toți elevii, 

trecând progresiv de la impunere la interiorizare, conștientizare; 

 Norme implicite, ca reguli produse de viața în comun a grupului, de 

interiorizarea normelor explicite, de apelul la norme din afara clasei și școlii, de 

interacțiunile din viața grupului. 

Dar succesul managerial nu depinde numai de respectarea normelor clasei, ci și 

a celor ale școlii (cultura școlara), ca norme instituționale, implicite. 

Un management al clasei de elevi eficient va influenţa radical comportamentele 

elevilor. Elevii îşi însuşesc şi acceptă normele comportamentale – fie ele sunt scrise 

sau nescrise – sub acţiunea a două forţe fundamentale – presiunea la conformare şi 

nevoia de securitate. 

Comportamentul de conformare se structurează încă în copilărie pe baza 

mecanismului condiţionării operante, prin jocul întâlnirilor externe (recompense şi 

pedepse) gestionat de părinţi şi familie, în general, iar apoi, de instituţiile 

educaţionale (grădiniţa, şcoala). Pe de altă parte, comportamentul de conformare este 

susţinut de compararea socială: se compară cu alţii şi îndeosebi cu cei la fel sau cu cei 

ce au un statut superior spre care se tinde. De obicei, se conformează nu la orice grup, 

ci în primul rând la cel de referinţă; cu tendinţa, în general, să fie în rând cu lumea şi 

să se comporte ca cei din jur. 

În fine, conformarea la norme este facilitată şi de presiunea grupului: un grup 

exercită presiune asupra persoanei deviante pentru a se schimba şi a se conforma. 

Dacă nu izbuteşte, atunci o respinge, pentru a-şi asigura continuitatea. 

Nevoia de securitate acţionează ca factor de conformare a compartimentelor 

individuale la norme, întrucât ea nu poate fi satisfăcută decât în cadrul unui grup, al 

unei comunităţi. Ca urmare, de teama de a rămâne fără suport social şi de a nu-şi 
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periclita prin aceasta existenţa, elevii se văd obligaţi să accepte şi să respecte 

normele. 

Totuşi, oricât ar accepta normele ce funcţionează la nivel social, conştient sau 

nu, sistematic sau accidental, elevii manifestă tendinţa de a încălca normele şi chiar le 

şi încalcă, aducându-şi astfel atingere unii altora. Şi încălcarea normelor se numără 

printre cauzele cele mai frecvente ale conflictelor în clasă. 

Pentru a fi un bun manager al clasei de elevi, cadrul didactic trebuie să aibă o 

concepţie largă asupra educaţiei şi instruirii, o înţelegere clară a funcţiei şi rolurilor 

manageriale derivate, a puneri lor în aplicare pentru variatele situaţii educaţionale.   

Managementul clasei de elevi oferă cadrului didactic cunoașterea practica a 

psihologiei individuale a elevilor, capacitatea de a-i înțelege și de a se apropia de ei, 

priceperea de a transmite cunoștințele pe care le deține, capacitatea de a relaționa 

afectiv cu fiecare elev și cu clasa ca grup, mânuirea conștientă a mecanismelor 

capabile să optimizeze actul educațional. 

 

Bibliografie 

1. Bursuc B., Popescu A. Managementul clasei: ghid pentru profesori şi învăţători. 

Buzău: Ed. Alpha MDN, 2007. 

2. Cojocaru V., Sacaliuc N. Management educaţional. Ch.: Cartea Moldovei, 2013. 

3. Florescu M.C. Managementul educației. Oradea: Ed. Eurogrup, 2002. 

4. Iucu R. Managementul clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de 

criza educaţionala. Iaşi; Ed. Polirom, 2006. 

5. Joiţa E. Management educaţional. Profesorul manager: roluri şi metodologie. Iaşi: 

Ed. Polirom, 2000. 

6. Patraşcu D. ş. a. Management educaţional preuniversitar. Chişinău, 1997. 

7. Ulrich C. Managementul clasei de elevi–învăţarea prin cooperare. Bucureşti: 

Corint, 2000. 

 

  



143

IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ- FAMILIE ÎN 

EFICIENTIZAREA SOCIALIZĂRII LA PREȘCOLARI 

Andrasciuc Vasilica, drd., prof., înv. preșcolar 
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Rezumat. Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi profesorilor şi se referă la 

a acţiona în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia trebuie să fie în acord cu măsurile şcolare, şi 

ceea ce face un părinte, să nu fie negat de celălalt. Mediul familial ocupă un loc central în 

multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. Copilul trebuie socializat şi modelat, 

iar fundamentarea personalităţii sale se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei acestuia, 

care concentrează primul său univers afectiv şi social. Parteneriatul educaţional este forma de 

comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educativ. Acesta 

presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional.  Procesul de colaborare cu 

părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. 

Prin colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea 

copilului. 

Cuvinte cheie: grădiniță, familie, parteneriat, socializare, proces, eficientizarea socializării, 

preșcolari. 

Summary. The educational partnership mainly addresses parents and teachers and refers to acting 

in the same direction. What the family decides must be in agreement with the school measures, and 

what a parent does, should not be denied by the other. The family environment occupies a central 

place in the multitude of determinants of individual evolution. The child must be socialized and 

modeled, and the foundation of his personality is largely achieved within his family, which 

concentrates his first affective and social universe. The educational partnership is the form of 

communication, cooperation and collaboration in support of the child at the level of the educational 

process. It involves a unity of requirements, options, decisions and educational actions among 

educational factors. The educational partnership is carried out together with the educational act. The 

process of collaborating with parents ensures the achievement of the educational goal, namely to 

achieve the overall development of the child. Through parents' collaboration with the kindergarten, 

they can complement, support and develop the child's personality. 

Keywords: kindergarten, family, partnership, socialization, process, socialization efficiency, pre-

school children. 

 

Termenul parteneriat este definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar 

în literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau 

informală, prin care două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru 

atingerea unui scop comun [6, p. 241]. 

Potrivit Dex-ului parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau 

mai multe părţi care acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri 

comune [8, p.1135]. 
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Un parteneriat reuşit implică: identificarea scopurilor, intereselor comune, utile 

partenerilor şi comunităţii; găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 

organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea 

folosi la maximum; combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor 

diferite care se pot aplica diferitelor sarcini; utilizarea cu succes a schimbării în 

folosul instituţiei. 

Parteneriatul educațional în practica școlară are ca destinație mai multe 

expresii, ca de exemplu: parteneriat de colaborare, protocol de parteneriat, parteneriat 

de colaborare instituţională,acord de parteneriat, acord-cadru de parteneriat pentru 

educaţie, protocol de colaborare, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, 

proiect de parteneriat şi altele.  

Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în 

sprijinul copilului la nivelul procesului educativ. Acesta presupune o unitate de 

cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali.Parteneriatul 

educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional. Se referă la proiectarea, 

decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali [7, 

p.174 ]. 

Parteneriatul educaţional  se realizează între: instituţiile educaţiei: familie, 

şcoală şi comunitate; agenţii educaţionali: copii, părinţi, profesori, specialişti în 

rezolvarea unor probleme educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, 

terapeuţi etc.); membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi 

dezvoltării copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei 

etc.) [7, p. 176]. 

”Scopul parteneriatului educațional grădiniță - familie este cunoașterea reciprocă 

a punctelor de vedere, a opțiunilor partenerilor prin identificarea nevoilor grădiniței și 

ale copiilor, dar și implicarea comună în satisfacerea acestor nevoi” [3, p.43]. 

Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi profesorilor şi se 

referă la a acţiona în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia trebuie să fie în acord cu 

măsurile şcolare, şi ceea ce face un părinte, să nu fie negat de celălalt. 

H. Pierot sugerează că mediul familial ocupă un loc central în multitudinea 

factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. Copilul nu este un adult în miniatură, 

ci el este un ”candidat la maturizare”, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau 

negative care se exercită asupra lui. Copilul trebuie socializat şi modelat, iar 

fundamentarea personalităţii sale se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei 

acestuia, care concentrează primul său univers afectiv şi social.  
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G. Mauco precizează că la vârstele mici, adaptarea copilului se realizează prin 

imitaţie, acesta raportându-se permanent la persoana adulţilor. Primul model oferit 

copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund 

evoluţia viitoare a copilului. După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de 

viaţă a copilului în societate. Această instituţie î-l aşază  într-un cadru nou prin 

dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte care-i 

stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, î-l provoacă să se exprime şi î-i 

propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup [2, p.256 ]. 

Copilul preşcolar începe să-şi definească treptat începutul personalităţii sale. În 

cadrul grupei el trăieşte prima experienţă a vieţii în colectivitate, a vieţii sociale, alta 

decât familia. De la intrarea în grădiniţă copilul realizează o adaptare la un anumit 

ritm al vieţii cotidiene. Este vorba de încadrarea şi respectarea unui anumit program. 

Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianţa şi 

climatul acesteia şi de înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor: „Nu 

trebuie să faceţi în faţa copilului  nimic  din  ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă 

o vorbă sau săvârşiţi vre-o faptă pe care i-aţi prezentat-o drept o greşeală când a 

comis-o, el cu siguranţă se va apăra invocând exemplul dat de dumneavoastră şi se va 

pune în asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu, încât cu greu vă veţi putea 

atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie greşeala” [6, p.243]. 

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în 

programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor 

respect de sine, încredere în competenţele lor. 

Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între 

familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect 

benefic asupra copiilor, atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la 

planificarea şi derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o 

responsabilizare şi o eficienţă sporită. Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască 

mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul 

lor educativ [2, p.254]. 

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi 

anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu 

grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. O 

educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi 
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eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ 

desfăşurat în cadrul grădiniţei.  

Datorită faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare 

atât părinṭii cât şi educatoarele trebuie să aibă în vedere o adevărată luptă cu mediul, 

să fie foarte atente la mijloacele pe care le folosesc pentru a putea mijloci cu copiii, ei 

fiind foarte vulnerabili la această vârstă, iar influențele negative sunt la tot pasul. 

Pentru a avea o relaţie activă şi pozitivă cu preşcolarii trebuie să ştim să le 

descoperim trebuinṭele şi nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preşcolari 

şi adulṭi să se bazeze atât pe încredere dar mai ales pe respectul reciproc [4, p. 41]. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie poate duce la o educaţie solidă, fără 

pericol de eșec școlar mai târziu. Preşcolaritatea reprezintă piatra de temelie a 

personalităţii în formare a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi 

liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. Parteneriatul grădinița - familie, 

acțiunile pe care aceştia le desfăşoară, continuarea de către familie activităților 

desfăşurate în grădiniţă,nu fac decât să ducă la o mai bună formare a celui ce urmează 

a se forma pentru viaṭa de adult ce o va avea, preşcolarul [5, p.171]. 

Teoretic, fiecare copil trebuie să aibă şanse egale la educaţie. Considerând 

grădinița ca principala instanţă de socializare a copilului, integrarea preşcolară 

reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a copiilor prin formarea 

unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi calităţi favorabile acestui proces. 

Cadrele didactice sunt garanţii ale acestor rigori, ale spiritului care veghează 

asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce 

ne face asemănători, ceea ce ne apropie.  

Proiectul este un complex de activităţi specifice noi, programate în conformitate 

cu un plan de activităţi, în scopul realizării unor obiective, într-un interval de timp 

definit, cu ajutorul unor resurse umane, tehnice şi financiare, identificate ca atare la 

momentul elaborării propunerii de proiect. Astfel printre alte parteneriate în anul 

școlar 2017-2018 am realizat un proiect de parteneriat cu familia, (anexa 1) proiect pe 

care am dorit să-l continuăm și în anul școlar 2018-2019 datorită faptului că părinții 

au sesizat importanța participării acestora la diferite activități educativ-culturale din 

cadrul proiectului.  

Un copil ce vine dintr-un mediu doar al lui, unde el este prioritatea, unde el este 

„totul”, odată ajuns în grădiniţă se vede într-un mediu unde nu-şi găseşte locul, care-i 

dă o stare de panică, de agitaţie, dar, dacă educatoarea are acel tact pedagogic şi 

pregătirea necesară, activitatea de la grădiniță va deveni plăcere. Să nu uităm că 
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primul loc în care copilul intră în contact cu lumea este grădiniţa și de această 

experiență depinde, de cele mai multe ori, tot parcursul său ulterior de formare.  

Se cunoaşte faptul că fiinţa umană este foarte uşor adaptabilă la nou, este foarte 

maleabilă şi se adaptează la mediul în care trăieşte şi la cei cu care intră în contact. 

Încă de la naştere, bebeluşul dă piept cu viaţa, găsind un mediu diferit de cel pe care 

l-a „experimentat” timp de nouă luni, protector, cald.  

Odată ajuns pe lume, trebuie să facă faţă provocărilor, să accepte mediul extern, 

să-şi dezvolte organismul, să-şi formeze deprinderi pentru a se hrăni, să se 

acomodeze cu tot ce aude în jur, pentru a percepe și descifra corect, mai târziu, 

semnificații. La fel şi la vârsta preşcolară, copilul trebuie să treacă prin mai multe 

etape pentru a se menține într-o relație satisfăcătoare cu ce este în jurul său – să-şi 

accepte  colegii, să tolereze anumite situaţii, să respecte programul zilnic, să ducă la  

bun sfârşit  sarcinile trasate de educatoare sau liderii de grup şi astfel, pas  cu pas, să 

fie mulţumit de el şi de grupul din care face parte. 

Grădiniţa este locul cu care intră în contact copilul, după familie, este locul 

unde ar trebui să se simtă bine, unde să găsească linişte, căldură, dar şi plăcerea de a 

realiza activități instructive. De aceea noi, educatoarele, încercăm să-l aducem în 

punctul în care să dorească grădiniţa, să se simtă valoros şi util în spațiul acesteia. 

Prin activităţile desfăşurate, î-l determinăm pe micuţ să devină parte integrantă din 

întregul numit „grupă”, în jurul lui dezvoltându-se o multitudine de acţiuni prin care 

el, fără să-şi dea seama, acţionează şi obţine performanţe. Cu timpul, toate aceste 

acte, de multe ori făcute la îndemnul educatoarei, devin pentru el rutine, devin 

automatisme – şi atunci putem spune că am atins un obiectiv foarte important, 

integrarea. Totuşi, să nu uităm să-l ţinem sub observaţie mereu: dacă îşi acceptă 

partenerul de joc, dacă respectă regulile şi se manifestă normal în cadrul grupului, 

dacă duce la bun sfârşit un lucru deja început. Odată atinşi aceşti indicatori, putem 

afirma că „am câştigat”. 

Pedagogul S. Cemortan afirma că „socializarea copilului începe în familie, încă 

de la cea mai fragedă vârstă (socializarea primară) şi continuă în grădiniţă 

(socializare secundară), dar grădiniţa rămâne primul mediu de socializare şi 

umanizare a copilului preşcolar”.Jocurile atractive, activităţile antrenante, lucrurile 

făcute cu dăruire fac mai uşoară trecerea copiilor de la viaţa de familie la cea de 

grădiniţă, la cea de grupă, iar adaptarea se va realiza cu mai mare uşurinţă. [2, p.253] 

Alături de adaptare, odată intrat în grădiniţă, copilul începe unproces de 

socializare, prin maniera proprie de a intra în contact cu ceilalţi copii. „Socializarea 
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începe cu primul contact al copilului cu lumea exterioară, moment în care face primul 

pas spre ceilalţi şi cu ceilalţi”. 

”Socializareaeste procesul prin care indivizii aparținând specie homo sapiens, 

din simple ființe biologice sunt formați sau modelați ca ființe sociale complexe. De 

fapt, ea urmărește construcția unor personalități sociale după chipul, asemănarea și 

așteptările realității sociale și a realității culturale date” [1, p. 200]. 

Adaptarea şi socializarea rămân mereu problemele unui început de an, dar nu 

sunt nerezolvabile pentru noi, cei implicaţi în educarea copiilor. Având alături 

părinţii, cărora le e greu să accepte, uneori, că al lor copil nu vrea să se joace, nu vrea 

să comunice, nu vrea să asculte, suntem pe o traiectorie bună – cea a adaptării lor la 

grup şi a comunicării zilnice, pentru a ne atinge scopul propus, cu răbdare și 

înțelegere. Pentru că, asa cum afirma și Antoine de Saint Exupery, „toţi oamenii au 

fost mai întâi copii, dar puţini îşi mai aduc aminte de aceasta.” 

Proiect educațional de parteneriat grădiniță - familie ÎMPREUNĂ, VOM REUȘI! 

Argument 

Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor. În grădiniță 

se pun bazele unei personalități care mai târziu va fi parte integrantă a unei societăți a 

cărei cerințe se diversifică în permanență. Grădinița trebuie să găsească o punte de 

legătură cu familia, prezentând părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor. 

Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebări și cereri 

ale familiei care exprimă dorința de a deține în continuare controlul situației, fiind 

ocrotitori, grijulii, uneori marcându-se prin impulsul de a verifica toți factorii care 

acționează asupra copiilor lor: de la condițiile materiale, la modul în care personalul 

relaționează cu cei mici.  

Orice modificări în comportamentul copiilor, cu excepția celor absolut pozitive, 

devin pentru unii părinți motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de 

întrebare referitoare la influențele din grădiniță.  

Pe de altă parte, cadrele didactice au nevoie, oricum, de sprijinul familiei 

copiilor, atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de acțiune formativ-educative pe 

care le antrenează instituțional, cât și de a găsi rezolvări concrete la necesități de 

diverse categorii: financiare, practic-aplicative, organizaționale sau logistice. 

Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu 

implicare susținută a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut și înțeles de 

către părinți și realizat printr-o colaborare strânsă între instituția familială și cea 

preșcolară. 
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Obiectiv general 

Colaborarea permanentă între grădiniță și familie privind procesul instructiv-

educativ al copilului pentru o educație cât mai eficientă. 

 

Obiective specifice 

Privind educatoarea: 

 să informeze părinții privitor la standardele de creștere și dezvoltare ale 

copiilor în funcție de particularitățile de vârstă și individuale; 

 să expună părinților scopul și conținutul programului educativ desfășurat în 

grădiniță; 

 să acorde consiliere individuală și în grup pe teme de educație în familie și 

în instituția preșcolară. 

Privind părinții: 

 să participe activ în cadrul parteneriatului instituția preșcolară-familia cât și 

la alte activități organizate în grădiniță;  

 să informeze educatoarea privind comportamentul copiilor în familie și 

societate; 

 să continue în familie programul educațional propus de instituția 

preșcolară, îmbinând armonios atitudinea permisivă cu exigență. 

 

Grup țintă: -grupa combinată; - părinti; -educatoare 

Resurse umane: copiii grupei combinate; părinții copiilor; cadrele didactice; 

Durata proiectului: un an școlar 

 

Acțiuni planificate în cadrul proiectului 

 ”Prima zi de grădiniță îmi vine în minte, dar acum eu sunt părinte!” – 

chestionar pentru părinți  

 “Imi cunosc copilul?”– dezbatere 

 ”Covor de frunze pe cărări”- drumeție 

 ”Carnaval, carnaval”- expoziție cu lucrări realizate de copii 

 ”Să colindăm împreună” -  spectacol 

 ”Ce trebuie să fac atunciu când…..?”- lectorat și dezbateri 

 ”Minte sănătoasă, într-un corp sănătos” – dezbatere 

 ”Un dar pentru mămica mea” – achiziționarea și confecționarea unui 

cadou 

 ”Ajută-ți aproapele” – voluntariat  
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 ”Ce drepturi are copilul meu?”-lectorat și dezbatere 

 ”După muncă și răsplată”- program artistic 
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MANAGEMENTUL LECȚIEI ŞI ROLUL PROFESORULUI MANAGER ÎN 

PROCESUL DE ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ 

Braicov Luminița, profesoară, grad didactic I 

Liceul Teoretic „Ion Creangă”, mun. Chișinău 

Rusu Elena, dr., conf. univ. 

Catedra Pedagogie și Psihologie generală, UST 

Exigenţele de calitate solicitate de sistemul educațional modern, pretinde de la 

cadrele didactice să-şi revizuiască organizarea, principiile, obiectivele, structura, 

metodologia şi stilul de lucru. Activitatea educațională se deosebeşte în mod esenţial 

de alte activităţi profesionale, revendicând de la cadrele didactice un ansamblu de 

competențe, inclusiv competențe manageriale. Cadrul didactic nu mai reprezintă doar 

un transmiţător de cunoştinţe, ci şi un organizator, îndrumător şi evaluator al 

resurselor implicate în procesul educaţional (resurse materiale, umane, procedurale), 

al condiţiilor psihologice, pedagogice necesare realizării obiectivelor educaţionale 

majore.  

Actualmente tot mai mult principalele activităţi ale cadrului didactic şi anume: 

proiectarea, organizarea, dirijarea învăţării, luarea de decizii, rezolvarea de situaţii, 

evaluarea, optimizarea procesului instructiv sunt abordate și apreciate prin prisma 

managerială. În paralel, cadrul didactic coordonează activitatea extraşcolară, 

realizează activităţi de cercetare şi informare continuă, rezolvă probleme de 

conducere la nivelul clasei sau al şcolii, ceea ce face ca procesul educaţional să 

reprezinte în sine un proces managerial.  

Managementul constituie o metodologie de abordare globală – optimă – 

strategică a activităţii de formare, de educaţie. 

Managementul educaţional reprezintă arta proiectării, organizării, coordonării, 

evaluării, reglării elementelor activităţii educative (nu numai a resurselor), este o 

activitate de dezvoltare liberă, integrală, armonioasă, a individualităţii umane, 

conform idealului stabilit la nivelul politicii educaţionale [10, p. 9]. 

În accepțiunea mai multor cercetători [3, 5, 7, 8, 9] managementul educaţional 

se bazează pe trei caracteristici esențiale:  

1. Conducere de sistem primar (abordare globală a tuturor elementelor educaţiei 

şi a aplicaţiilor specifice funcţiei conducerii, la diverse niveluri);  

2. Conducere de tip pilotaj (valorificarea optimă a resurselor pedagogice, prin 

funcţiile manageriale: planificare–organizare, orientare metodologică, de reglare–

autoreglare);  
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3. Conducere strategică (evoluţie inovatoare de perspectivă a sistemului la 

diferite niveluri de organizare).  

Managementul lecției este parte componentă a managementului educational, 

fiind definit ca abilitatea profesorului de a planifica şi organiza activitatea didactică și 

activitatea clasei astfel încât să asigure un climat favorabil învăţării. 

Abordarea lecţiei (ca activitate didactică de bază) dintr-o perspectivă 

managerială implică o metodologie care se bazează pe trei tipuri de conducere: 

1. Globală - vizează valorificarea optimă a tuturor elementelor (privite separat şi 

în interacţiune) care intervin la lecţie: profesor-elevi; proiectarea-implementarea 

proiectului didactic şi perfecţionarea acestuia; predare–învăţare-evaluare; 

comunicare-receptare; dirijare–autodirijare a instruirii/învăţării etc.;  

2. Optimă – urmăreşte desfăşurarea lecției într-un ritm, stil, mod, formă etc., 

adecvate condiţiilor (interne/externe) şi resurselor existente (umane, didactice 

materiale);  

3. Strategică – include inovarea, perfecţionarea continuă a activităţii 

educaţionale la lecție, a raporturilor de comunicare didactică profesor-elev, a 

modelelor de proiectare didactică [2, p. 3]. 

Managementul lecţiei se bazează pe acţiuni manageriale bine fundamentate şi 

finalizate de informare, evaluare şi comunicare pedagogică. 

 Informarea managerială: profesorul colectează, procesează, accesează date 

semnificative care ii folosesc lui şi elevilor în realizarea lecţiei. Aceste date constituie 

un flux informaţional continuu care trebuie controlat pe tot parcursul lecţiei şi după 

terminarea acesteia, în perspectiva îmbunătăţirii procesului educaţional.  

 Evaluarea managerială: profesorul evaluează situaţia la lecție și a clasei de 

elevi în ansamblu / a unui grup de elevi, a unui elev. Evaluarea este acţiunea care 

precede operaţia finală de decizie pe care o ia profesorul şi se bazează pe operaţii de 

control (dar nu ca un scop în sine), măsurare, analiză, apreciere calitativă, decizie 

iniţială sau parţială.  

 Comunicarea managerială: profesorul intervine pe tot parcursul lecţiei după 

unele decizii iniţiale şi parţiale, dar şi la sfârşitul lecţiei, când comunică deciziile 

finale. Comunicarea în cadrul lecţiei se bazează pe îndrumări, care au ca scop 

stimularea/motivarea elevilor pentru activitate.  

Pentru a-şi valorifica eficient competenţa managerială, cadrul didactic va ţine 

cont de faptul că realizarea lecţiei din perspectiva managerială vizează câteva etape: 

I. Organizarea managerială a lecţiei: implică valorificarea de către profesor a 

unor structuri care sânt propuse la nivel oficial sau care pot fi construite de el în 
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contextul concret al clasei de elevi (de ex.: îmbinarea modurilor de organizare: 

frontal, pe grupe, individual, alegerea tipurilor, variantelor de lecţie, organizarea 

optimă a timpului rezervat lecţiei, organizarea situaţiilor de învăţare etc.).  

II. Planificarea/proiectarea managerială a lecţiei prevede respectarea 

cerinţelor de proiectare curriculară a activităţii; asigură conceperea lecţiei ca 

activitate didactică, bazată şi construită în sens curricular pe interdependenţa 

permanentă dintre predare–învăţare-evaluare. Proiectarea lecţiei (ca tip de activitate 

didactică) din perspectivă managerială trebuie să respecte cerinţele paradigmei 

curriculumului. Modelul ideal propus de S. Cristea, [ 3, p. 78-79] include: 

1. Organizarea lecţiei: disciplina de învăţământ; clasa; resurse; modul de 

organizare; forma de organizare; scopul lecţiei. 

2. Planificarea lecţiei: operaţionalizarea scopului – deducerea a 2-5 obiective 

concrete; stabilirea conţinuturilor de bază/cunoștinţe, capacităţi; stabilirea metodelor 

în raport de obiectivele concrete și conţinuturile de bază; stabilirea tehnicilor de 

evaluare/aplicate iniţial, continuu, final; în formă scrisă, oral, practice. 

3. Realizarea-dezvoltarea lecţiei / Scenariul didactic deschis: anunţarea 

obiectivelor concrete; evaluarea iniţială/verificarea lecţiei anterioare; predarea-

învăţarea-evaluarea continuă/formativă; elaborarea, anunţarea și 

comentarea/îndrumarea temei pentru acasă. 

4. Finalizarea lecţiei / Evaluarea sumativă: aprecierea globală a activităţii; 

stabilirea, comunicarea și argumentarea deciziilor finale individualizate/note, 

calificative școlare; stabilirea, anunţarea și comentarea liniei de perspectivă). 

III. Orientarea managerială a lecţiei completează funcţiile de organizare şi 

planificare managerială a lecţiei. Menirea acestei funcţii constă în îndrumarea 

metodologică a lecţiei ca unitate de instruire/învăţare de bază. Instrumentul prin care 

această funcţie se realizează este scenariul didactic al lecţiei. Construit managerial, 

scenariul didactic are un caracter orientativ, deschis, perfectibil în funcţie de situaţiile 

care pot apărea în clasă pe parcursul desfăşurării lecţiei.  

IV. Perfecţionarea managerială a lecţiei invită profesorul la o activitate de 

cercetare pedagogică a produsului muncii sale – lecţia proiectată şi realizată într-un 

context mai larg, privită ca microsistem sau unitate de instruire [2, p. 4]. 

La lecție profesorul-manager trebuie să-şi însuşească şi să aplice noi atribute ale 

managementului, dintre acestea amintim (după Ştefan Iosifescu, 2001) [apud: 41,      

p. 29]. 

 modificarea modului de intervenţie la lecție în anumite situaţii pentru 

diversificarea atitudinilor sale în raport cu particularităţile şi aşteptările elevilor; 
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 înlocuirea managementului lecției bazat pe control cu unul conceput pe 

afirmare, participare, asumarea rolurilor, implicarea profesorului şi a elevilor în 

rezolvarea situaţiilor educaţionale; 

 opţiunea prioritară în cadrul lecției - dezvoltarea activă a elevilor clasei prin 

motivare, comunicare, formare, participare; 

 înlăturarea barierelor managementului lecției, abordarea constructivă a 

tuturor formelor de rezistenţă la schimbare. 

Elevii cu care lucrează profesorul-manager la lecție fac parte dintr-un grup care 

constituie clasă de elevi. Influența educativă exercitată de profesorul-manager asupra 

clasei de elevi în timpul lecției este determinată de modul în care acesta îşi 

îndeplineşte rolurile manageriale. 

Rolurile profesorului manager în timpul lecției:   

 Profesorul conduce lecția în mod dominator, iar în clasă se instituie un climat 

de autoritate exclusiv în baza statutului său;  

 Profesorul se integrează, cooperează cu clasa în timpul lecției, motivează, 

sprijină, atunci când elevii dovedesc spontaneitate, iniţiativă şi afirmare;  

 Profesorul integrat acceptă trăirile, încurajează, pune întrebări, stimulează 

participarea activă la lecție, sprijină şi foloseşte ideile elevilor, ia decizii curente 

împreună cu elevii; 

 În timpul lecției profesorul ,,instruieşte”, conduce interacţiunile în clasă, 

modul de înţelegere şi învăţare prin indicaţii, atenţionări, demonstraţii, asigurarea 

condiţiilor, oferirea punctelor de sprijin aprobări şi dezaprobări, stimulări, completări, 

reactualizări, exemplificări, explicaţii, comentarii, etc. Împreună cu elevii, profesorul 

poate îmbina tipurile de decizii (prezentate la activitatea decizională) dacă dovedeşte 

flexibilitatea necesară faţă de proiectul iniţial şi a format la elevi deprinderile, 

capacităţile necesare într-un act decizional; 

 Profesorul are rolul cel mai interactiv la lecție: creează climat adecvat, 

iniţiază, orientează, solicită, antrenează, exemplifică, critică; 

 Profesorul structurează, organizează forma şi conţinutul activităţii la lecție, 

modul de desfăşurare a interacţiunilor, dar poate şi delega responsabilităţi elevilor în 

rezolvarea unor decizii, sarcini; 

 În cadrul lecției, profesorul foloseşte cel mai des operaţia de solicitare a 

elevilor pentru a provoca dialoguri, comunicarea, răspunsuri pe care le comentează, 

stimulează, optimizează, dezvoltă; 
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 Profesorul utilizează la lecție cel mai des evaluarea pozitivă, răspunsurile 

negative fiind corectate în sens stimulativ, de căutare împreună a soluţiilor adecvate 

şi cu antrenarea elevilor; 

 Profesorul nu numai că provoacă în timpul lecției, dar o şi structurează, 

orientează, menţine tonusul, întăreşte comportamentele pozitive, asigură climatul de 

comunicare, participare, cooperare; 

 În modul de planificare, proiectare a lecției, profesorul insistă, nu pe 

probleme de conţinut informaţional, ci pe proceduri de interactivitate, în realizarea 

obiectivelor propuse [9, p. 33-34]. 

Rolurile profesorului-manager în timpul lecției pot fi identificate şi prin 

raportarea la atribuţiile generale ale managerului şi apoi transformate în sarcini 

specifice de conducere: planificare, organizare, decizie, coordonare, control, 

îndrumare, apreciere, reglare, de asigurare a condiţiilor de bază, participarea 

elevilor, gestionarea resurselor implicate în procesul educațional. 

Întrucât în cadrul lecției fiecare dintre aceste situaţii şi roluri presupune o serie 

de demersuri și reguli de respectat, astfel, profesorul-manager intervine pentru a 

provoca şi menţine interacţiunile în toate etapele lecţiei: 

 organizează, structurează conţinutul lecţiei, stabileşte metodele pentru 

rezolvarea obiectivelor, utilizează proiecte adecvate, deleagă sarcinile elevilor;  

 solicită participarea elevilor prin metode variate, pentru rezolvarea sarcinilor 

şi obţinerea unor răspunsuri specifice;  

 sprijină elevii pentru munca în echipă;  

 verifică răspunsurile, corectează unde este cazul, utilizează metode variate 

pentru notare şi apreciere; 

 este arbitru al comportamentului elevilor, pentru a preveni situaţiile 

conflictuale;  

 alege metodele de predare, influenţează înţelegerea, motivarea, disciplina, 

participarea, afirmarea elevilor; 

 ia decizii pe tot parcursul activităţii în funcţie de răspunsurile clasei în scopul 

atingerii obiectivelor propuse. 

Toate aceste roluri ale profesorului cer implicarea în întregime a personalităţii 

sale, formarea continuă, deschiderea spre nou. Rolul direct al profesorului ca 

manager este integrat în activitatea sa didactică, fapt ce nu-i diminuează rolul de 

profesor-dascăl, ci îl întăreşte, îl sprijină, profesorul manager fiind implicat nu numai 

în reuşita şcolară tradiţională a elevilor, ci şi spre performanţa acestora. 
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Managementul lecției trebuie proiectat şi desfăşurat astfel încât să genereze un 

climat de încredere. Consecutiv cu obişnuirea elevilor de a lucra în acest mod, aceştia 

vor dobândi deprinderi valoroase de învăţare eficientă şi autentică. Pentru a fi un 

manager eficient al educaţiei prin predarea – învăţarea disciplinei sale, cadrul didactic 

trebuie la lecție să aibă o concepţie largă asupra educaţiei şi instruirii, abordării 

interdisciplinare, o înţelegere clară a funcţiei manageriale şi a rolurilor derivate, a 

punerilor în aplicare pentru variatele situaţii educaţionale. 
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MOTIVAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU DEZVOLTAREA 

PROFESIONALĂ PRIN ACTIVITĂȚI  DE MENTORAT  

ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL 

Daraban Ludmila, profesoară, grad didactic superior, 

Liceul Teoretic „George Meniuc”, mun. Chișinău 

Problema motivării cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională este una 

actuală pentru societatea contemporană, reprezentând și o prioritate a politicilor de 

reformă în domeniul educațional. Această prioritizare este determinată de faptul că 

performanța unei instituții de învățământ este dependentă de performanța cadrelor 

didactice pe care le are/integrează, motiv pentru care toți factorii de decizie implicați 

trebuie să privească activitățile cadrelor didactice ca pe o investiție care poate aduce 

un imens beneficiu pentru întreaga comunitate educațională.  

Ş. Iosifescu consemnează că și calitatea educaţiei constă în „asigurarea, pentru 

fiecare educabil, a condiţiilor pentru cea mai completă şi utilă dezvoltare” [5, p. 49]. 

În această ordine de idei managerul instituției de învățământ trebuie să fie garantul 

unor acțiuni/activități de calitate, care pot fi realizate dintr-o motivație puternică. 

Astfel, motivația cadrelor didactice reprezintă un scop major pentru orice manager 

școlar. De îndată ce a reușit să-și motiveze membrii echipei pe care o coordonează și 

pe sine, nici un obstacol nu mai poate rezista în calea realizării obiectivelor propuse. 

Sporirea motivației pentru dezvoltarea și profesionalizarea didactică este un deziderat 

obligatoriu, generat, în primul rând, de efectul de domino, direct și/sau indirect, al 

absenței sale: cadrul didactic nemotivat poate conduce destul de uşor la apariţia lipsei 

de motivaţie şi la elevii pe care-i instruiește [9, p. 9]. Ce înseamnă motivare pentru 

dezvoltare profesională atunci când vorbim despre cadre didactice? R. Muchielli 

menționa despre importanța motivaţiei în dezvoltarea profesională, arătând că 

motivaţia dinamizează subiectul, îl face activ, dirijează sau orientează 

comportamentul, restrânge câmpul conştiinţei, cu efect selectiv şi intensificator, 

realizează şi o supratensiune care dezorganizează comportamentul [4, p.84].  

Teoriile motivaționale în domeniul managementului resurselor umane se referă 

la: 

1. Ierarhia nevoilor, care reprezintă motivația prin bani, statutul social. 

2. Performanțele așteptate, care indică  motivația prin pornirea interioară a 

individului pentru muncă, performanță și recunoaștere. 

3. Condiționarea operantă se referă la motivația prin recompensarea 

comportamentului [4, p.85].  
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Motivația este o sumă între trebuințe primare, motive, interese, convingeri și 

idealuri. Ca formă de exprimare, motivația poate fi:  

 motivaţie pozitivă - duce la acţiuni în urma cărora se obţin succese, 

recompense, satisfacţii;  

 motivaţie negativă - îndeamnă la acţiuni menite să evite pedeapsa, insuccesele, 

insatisfacţia;  

 motivaţie intrinsecă - este dată de plăcerea pentru activitatea pe care o 

desfăşurăm;  

 motivaţie extrinsecă - transformă activitatea doar într-un mijloc pentru 

atingerea unui scop;  

 motivaţie cognitivă - se confundă cu nevoia omului de a cunoaşte, de a 

înţelege, de a fi informat; 

  motivaţie afectivă - este nevoia omului de a obţine aprobarea, admiraţia, 

afecţiunea celorlalţi.  

Cadrele didactice care aleg să se dezvolte profesional  sunt motivate, de fapt, 

mai mult de aspectele intrinseci decât de cele  extrinseci. Principala motivaţie 

intrinsecă este importanţa lucrului cu elevii şi a ajutorului oferit acestora pentru a 

învăţa.  Ca elemente de echilibrare și de susținere în dezvoltarea profesională ar mai 

fi următoarele motive: 

 succesul obţinut în sala de clasă;  

 statutul obţinut în comunitate;  

 pregătirea obţinută prin formarea continuă în domeniu;  

 condiţii de muncă favorabile exercitării profesiei;  

 posibilitatea de promovare şi avansare în carieră  [7, p.7-8]. 

În această ordine de idei, se poate remarcă faptul că ”motivarea, ca funcţie 

administrativă şi managerială, are drept scop obţinerea de performanţe şi 

recunoaşterea faptului că fiecare cadrul didactic este unic şi că importanţa lui în lanţul 

educaţional este deosebită. Actul de motivare, din punct de vedere managerial, 

cuprinde următoarele activităţi: evaluarea performanţelor, recompensa, analiza, 

proiectarea şi reproiectarea posturilor, funcţiilor” [3, p.75].   

V. Olaru precizează că ”o mai bună cunoaştere a mecanismelor de motivare a 

oamenilor ar permite dezvoltarea unor strategii organizaţionale, de motivare a 

angajaţilor, pentru creşterea performanţelor organizaţionale. Motivaţia profesională 

este întărită de unirea valorilor personale cu cele ale instituţiei, unde este angajată 

persoana. Dezvoltarea profesională are ca rezultat creşterea încrederii în sine, 

facilitarea autocontrolului şi autoconducerii, cunoaşterea şi înţelegerea criteriilor de 
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reuşită, generarea de oportunităţi şi încurajarea intervenţiilor inovatoare în procesul 

educaţional ” [ 6, p.110-111]. 

V. Andrițchi, referindu-se la ciclul motivațional al cadrului didactic, 

menționează despre rolul central al însuși cadrului didactic în acest ciclu, deoarece 

„la baza reacţiilor motivaţionale se află în primul rând nevoile sau necesităţile ce-i 

sunt specifice. Fiecare are niște aspirații și un șir de așteptări motivaționale în 

dependență de care acţionează, ia decizii. Realizarea unei concordanţe cât mai mari 

între aspiraţii şi aşteptări individuale împreună cu obiectivele, sarcinile şi celelalte 

elemente organizaţionale, pe de o parte, eforturi şi decizii, acţiuni şi comportamente 

personale, pe de altă arte, este esențială pentru obţinerea de performanţe individuale 

şi organizaţionale” [1, p.116]. 

Motivarea cadrelor didactice în analiza nevoilor de dezvoltare profesională este 

imperativă în condițiile unei educații de calitate. Scopul acestei analize este acela de a 

cunoaşte situaţia de pornire precum şi direcţia pe care profesorul o doreşte în 

dezvoltarea profesională. În funcţie de nevoile identificate se stabilesc ţintele de 

dezvoltare profesională şi indicatorii care să marcheze atingerea acestora.  

Nevoia de a înțelege scopurile imediate și mai ales pe acelea mai profunde, 

subtile ale activității noastre profesionale, implică rolul mentorului. Nu există o 

definiţie universal acceptată a mentoratului. Mentor înseamnă: ,,în sens larg, o 

persoană care ajută pe cineva să se dezvolte prin învăţare; în sens restrâns, un 

profesionist care lucrează cu o persoană, cu un grup sau cu o organizaţie pentru 

dezvoltarea personală sau organizaţională” [10, p. 121].  

S. Faure consideră că mentoratul reprezintă o relaţie de susținere a învăţării între 

un individ interesat, care își împărtăşeşte cunoștințele, experiența și înţelepciunea cu 

un alt individ, care este pregătit, dispus și capabil să beneficieze de pe urma acestui 

schimb pentru a-și îmbogăţi experiența profesională [10, p. 298]. Nici o şcoală, oricât 

de bună ar fi ea, nu poate oferi pregătirea pentru întreaga viaţă şi pentru a fi bun sau 

cel mai bun la locul de muncă. Tocmai de aceea, e nevoie de ajutor, de cineva care să 

ne facă să vedem acolo unde singuri nu putem vedea, să vedem ceea ce singuri nu 

putem vedea. Acest rol revine unei persoane care a acumulat suficientă experienţă în 

domeniu, dornică să împărtăşească din experienţa personală, în beneficiul altuia, 

printr-o relaţie bazată pe încredere, respect şi independenţă. Această persoană este 

mentorul, iar relaţia construită se numeşte mentorat. Scopul general al activităților de 

mentorat vizează: 

a) sprijinirea persoanei mentorate în procesul de autoobservare și reflecție 

asupra propriilor experiențe profesionale; 
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b) facilitarea procesului de autoevaluare a persoanei mentorate pentru 

determinarea necesităților de dezvoltare profesională; 

c) ghidarea în procesul de schimb de experiență și diseminare a bunelor practici.   

După G. Pănișoară, mentoratul are următoarele funcții: 

a) integrarea  angajatului debutant în mediu, prezentarea celorlalți; 

b) ghidarea în legătură cu normele, valorile, tabuurile din cultura 

organizațională; 

c) familiarizarea debutantului cu stilul de lucru sau cu problemele celorlalți 

membri ai colectivului; 

d) favorizarea avansării angajatului în mediul organizațional; 

e) susținerea debutantului la nivel informațional; 

f) propunerea unor situații provocatoare și  furnizarea ocaziilor de exersare; 

g) consilierea angajatului în diferite probleme; 

h) acordarea feedback-ului direct, util, constructiv; 

i) susținerea moralului angajatului [8, p. 296 ].  

Mentoratul de toate tipurile (pentru stagiile de practică pedagogică, de inserție a 

cadrelor didactice debutante, de dezvoltare profesională la locul de muncă ) este 

important pentru instituțiile de învățământ și cadrele didactice dintr-o serie de motive: 

 Beneficii pentru instituțiile de învățământ: cercetările evidenţiază impactul 

semnificativ asupra recrutării și retenției, atât a mentorului, cât și a discipolului, o 

satisfacţie mai mare la locul de muncă. 

 Beneficiile pentru persoana mentorată: rezultatele dezvoltării care pot include 

cunoștințe, îmbunătăţiri tehnice și comportamentale, gestionare mai bună a 

obiectivelor carierei, încredere sporită și autoconștientizare care ajută la construirea 

performanţei.  

 Beneficiile pentru mentor: satisfacţia formării colegilor și transferul 

cunoștințelor, aptitudinilor și stilurilor comportamentale, dobândirea de cunoștințe de 

la discipol cu privire la standardele recente, stiluri și tehnici [2, p.46]. Astfel, 

motivația cadrelor didactice de dezvoltare profesională prin activități de mentorat ține 

de: 

 interesul față de sporirea/îmbunătățirea calității educației; 

 interesul față de procesul formării/dezvoltării profesionale. 

Realizarea conexiunii cercetării teoretice a problemei abordate cu practica 

educațională este indispensabilă din perspectiva eficientizării implementării 

programelor de mentorat la nivelul  instituțiilor de învățământ preuniversitar.  Din 

aceste considerente, a fost necesară analiza diagnostică a motivației cadrelor didactice 
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de dezvoltare profesională prin activități de mentorat. Chestionarul aplicat cadrelor 

didactice din Liceul Teoretic ”George Meniuc”, municipiul Chișinău a avut drept 

scop precizarea factorilor motivaționali/demotivaționali de dezvoltare profesională 

prin activități de mentorat. Rezultatele sunt prezentate în figura 1. 

 

Fig. 1. Factorii motivaționali de dezvoltare profesională  

prin activități de mentorat 

Cadrele didactice au fost rugate  să indice modalitățile de motivare practicate în 

instituție. Din cei 85 de respondenți 27 (31,76%) au răspuns că managerii instituției le 

exprimă mulțumiri și laude, 25 (29,41%) au evidențiat acordarea de titluri onorifice, 

medalii și diplome. Cadrele didactice au menționat că sunt motivate de a promova 

imaginea instituției-6 (7,05%) și faptul că doresc să devină un model profesional-6 

(7,05%), iar cei mai puțini au specificat că sunt motivați de interesul față de procesul 

formării/dezvoltării profesionale 5 (5,88%), de prestigiul în fața colegilor 4 (4,70). 

Doar 3 (3,52%) respondenți sunt motivați față de creșterea/îmbunătățirea calității 

educației. 

Cadrele didactice au fost solicitate să precizeze și factorii demotivanți în 

dezvoltare profesională prin activități de mentorat.  

Rezultatele sunt prezentate în figura 2. 

 

Fig. 2. Factori demotivanți în dezvoltare profesională prin activități de mentorat 

Am identificat că: 

1. Pentru 32 cadre didactice (37,64% din respondenți) nesalarizarea activităților 

de mentorat este un factor demotivant. Regulamentul cu privire la instituționalizarea 

activității de mentorat în învățământ (art.22), precum și Codul Educației (art. 55, 

p.3) prevăd normarea și salarizarea mentorilor sau a activităților de mentorat, inclusiv 

4
3

5
6

5
4

25
6 27

Prestigiu în fața cadrelor didactice

Interesul față de procesul formării și …

Satisfacerea nevoilor de a fi informat, a …

Exprimarea de mulţumiri şi laude

Acordarea de titluri onorifice şi …

0 5 10 15 20 25 30

10

2
5

32
20

9
5

0 5 10 15 20 25 30 35

Deteriorarea prestigiului profesiunii …

Instabilitatea legislativă

Suprasolicitarea

Calitatea formării mentorilor



162

și acoperirea cheltuielilor de deplasare, acolo unde este cazul. Salarizarea cadrelor 

didactice-mentori trebuie să se efectueze de către instituţia educaţională în care 

aceștia activează, ceea ce nu se întâmplă. 

2. Suprasolicitarea este al doilea factor demotivant menționat de 20 cadre 

didactice (23,52% respondenți). Aceasta se poate explica prin suprasarcina didactică, 

precum și implicarea emoțională pe care o poate avea mentorul în practicarea 

activităților de mentorat. 

3. 10 cadre didactice (11,76% din respondenţi) invocă pierderea prestigiului 

profesiunii didactice ca factor demotivant. Gradul de satisfacție profesională este 

determinat de topul profesiilor de succes și nu de valoarea profesiunii didactice.  

4. Așteptările nerealiste ale cadrelor didactice mentorate sunt menționate drept 

factor demotivant de 9 (10,58%) respondenți. Aceasta se datorează percepție greșite 

despre relația dintre mentor și mentorat.  

5. Câte 5 (5,88%) cadre didactice evidențiază instabilitatea legislativă și 

calitatea formării mentorilor. 

6. Dotarea tehnică, materială şi informaţională insuficientă a instituțiilor de 

învăţământ reprezintă un factor demotivant pentru 2 (2,35%) respondenți. Cadrele 

didactice menționează impactul negativ asupra dezvoltării profesionale prin activități 

de mentorat în cazul insuficientei dotări cu tehnică informațională a instituției. 

Aşadar, analiza stării de fapt a conturat oportunitatea elaborării, de către  

managerii instituției, a politicii de motivare a cadrelor didactice de dezvoltare 

profesională prin activități de mentorat şi distribuire a recompenselor. Modelul 

managerial de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, propus de managerii 

instituției, a avut drept componentă Programul de mentorat. Implementarea 

Programului de mentorat, pe parcursul unui semestru, a însemnat desfășurarea 

activităților atât pentru stagiile de practică pedagogică, cât și de inserție a cadrelor 

didactice debutante și de dezvoltare profesională la locul de muncă. Rezultatele 

obținute prin chestionarul de control au demonstrat că Programul de mentorat 

implementat în instituție a motivat cadrele didactice să se dezvolte profesional prin 

activități de mentorat. Astfel s-a constat: 

 creșterea motivației cadrelor didactice debutante de la 28 (32,94%) până la 56 

(65.88%) de inserție profesională prin activități de mentorat. Printre activitățile 

motivante menționate au fost: activitățile de consiliere a cadrelor didactice în 

întocmirea documentelor școlare, asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea 

portofoliului profesional,  implicarea în activități extracurriculare alături de mentor 

cum ar fi: conferinţa anuală a cadrelor didactice cu participarea părinţilor, ,,Decada 
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preșcolarului”, săptămâna ușilor deschise „Școală prietenoasă copilului”, concursuri 

scolare: TVC, concursuri la disciplinele de studiu, recitaluri, jocuri intelectuale 

(„Erudit cafe”), competiții sportive etc. 

 creșterea numărului cadrelor didactice de la  35 (41,17%)  la  43 (50,58%) care 

au apreciat efortul managerilor în formarea mentorilor. S-a menționat implicarea în 

activități de mentorat  la nivel de instituție a profesorilor cu experiență de formator la 

nivel național, pentru schimb de bune practici cu mentorii locali. În acest sens s-a 

apreciat  experiența mentorilor locali în organizarea seminarul metodico-instructiv 

municipal la istoria românilor și universală cu subiectul: ”Proiectarea unității de 

învățare la istorie și educația civică”, desfășurat în instituție pe 01.11.2018 și a 

seminarului municipal pentru managerii instituțiilor de învățământ din municipiul 

Chișinău, cu subiectul: ”Monitorizarea implementării ECD-ului” din 27.11.2018 și 

instruirea a  4 formatori locali pentru desfășurarea activităților în atelierele de lucru; 

 creșterea numărului cadrelor didactice de la 23 (27,05%)  la 53 (62,35%) care 

au apreciat activitățile de îmbunătățire a procesului de dezvoltare profesională prin 

activități de mentorat, menționând că managerii instituției organizează ateliere de 

formare, seminare, schimb de bune practici prin asistențe la ore, training-uri 

psihologice pentru consolidarea stimei și încrederii de sine, premierea pentru 

performanţe deosebite ale cadrelor didactice, încurajare profesorilor să aplice la studii 

postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; 

 cadrele didactice debutante  au apreciat activitatea mentorilor cu referință la: 

- informațiile, cunoștințele și materiale oferite de mentor; 

- încurajarea de a adresa întrebări; 

- recunoașterea în public a activității profesionale; 

- sprijinul acordat de mentor în înțelegerea obiectivelor și strategiilor instituției; 

- crearea unui climat bazat pe încredere și respect reciproc; 

- depunerea eforturilor pentru perfecționarea și îmbunătățirea rezultatelor. 

Cercetarea efectuată a avut drept temă o situație actuală problematică a 

instituțiilor de învățământ general - ineficienta motivare a dezvoltării profesionale a 

cadrelor didactice prin activități de mentorat. Corelând aspectele teoretice cu 

rezultatele chestionarelor privind implementarea Programului de mentorat, putem 

concluziona: 

1. Programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice prin  activităţi de 

mentorat impun acțiuni/activități care prezintă o motivație și un avantaj pentru 

cadrele didactice în luarea deciziilor vocaţionale, în stabilirea unor obiective pe 

termen lung. 
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2. Motivația cadrelor didactice pentru a desfășura activități de mentorat vine din  

interesul față de creștere profesională și implicare în procesul de îmbunătățire a 

calității  educației. Nevoile de dezvoltare profesională și indicatorii care se doresc a fi 

atinși stabilesc anumite ținte de dezvoltare profesională, care pot fi realizate cu 

ajutorul mentorilor. 
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MANAGEMENTUL RELAȚIILOR DE PARTENERIAT - O PREMISĂ A 

EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 

Dubciuc Ludmila, director-adjunct pentru instruire practică 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Fiodorciuc Daniela, șef-secție didactică 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Relațiile de parteneriat între instituția educațională și comunitate este cheia 

pentru a crea un climat care să conducă spre o învăţare activă. Interrelaționarea între 

școală și mediul social este un fenomen vechi, dar în acelaşi timp, este şi unul nou. 

Pentru ca parteneriatul să existe, este nevoie de încredere mutuală, de respect, de un 

continuu schimb informaţional, dar şi de acorduri în privinţa ţelurilor, o împărţire 

justă a drepturilor şi responsabilităţilor. Se vorbeşte tot mai mult despre importanţa 

mediului comunitar şi a implicării acestuia, de influenţa climatului şcolar asupra 

elevilor, studenţilor şi profesorilor.  

Conceptul de "parteneriat pătrunde în sfera educaţiei la începutul anilor ’80, 

stimulând dezvoltarea unui alt concept, acela de "open school"( şcoală deschisă). În 

Dicţionarul de Pedagogie, Sorin Cristea oferă o explicaţie amplă asupra acestui 

concept [2]. 

Astfel, ,,parteneriatul pedagogic reprezintă o noţiune recent introdusă în 

domeniul educației care reflectă mutaţiile înregistrate la nivelul relaţiilor existente 

între instituţiile implicate, direct şi/ sau indirect, în proiectarea şi realizarea 

obiectivelor sistemului de învăţământ: şcoală, familie, comunitate locală, agenţi 

sociali (economici, politici, culturali, religioşi, etc.), asociaţiile (profesionale, 

umanitare, sportive, etc), factori de asistenţă socială.”  

În calitate de concept operaţional, parteneriatul social este definit ca ,,un acord 

de colaborare mutuală între parteneri egali care lucrează împreună pentru realizarea 

propriilor interese, rezolvând probleme comune.”  

Parteneriatul pedagogic îndeplineşte două funcţii complementare:  

a) Funcţia de ,,deschidere organizaţională” a şcolii spre instituţii şi personalităţi 

aflate în afara sistemului de învăţământ (privit în sens restrâns), care tinde să fie 

integrate în sistemul educaţional ( privit în sens larg);  

b) Funcţia de ,,acţiune sinergică” exercitată în interiorul sistemului educațional 

şi în exteriorul acestuia [1]. 

Conceptul de ,,parteneriat educaţional” derivă din principiul unităţii cerinţelor în 

educaţie.  
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Este oportun să se asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 

continuitatea în munca de educaţie de la o etapă la alta, a fiecărui elev. Conceptul 

introduce noutate în relaţia profesor-elev, relaţie care devine una de influenţă 

reciprocă.  

Discutăm în acest context şi de comportamentul modificat al profesorului în 

raport cu noile finalităţi: cunoaşterea fiecărui elev, cunoaşterea dificultăţilor şi 

asistenţa pedagogică.  

Implicarea agenţilor sociali în parteneriatul educaţional poate fi limitată datorită 

acţiunii unui set de factori, care ţin atât caracteristicile societăţii, cât şi de 

particularităţile instituției de învățământ  în contextul actual.  

Elevul simte o trebuinţă fundamentală de a se simţi acceptat, ascultat, aprobat, 

protejat, ajutat de către cei care îl înconjoară. Profesorul este dator să îl înţeleagă pe 

elev, să-i dea sentimentul că este conştient de trebuinţele şi inițiativele lui, că ţine 

seama de acestea, realizând astfel un curent de comunicare interpersonală absolut 

necesară.  

Ne-am propus să elaborăm şi să validăm strategii de optimizare a parteneriatului 

şcoală-familie-comunitate, structurat într-un ansamblu de forme, metode, procedee, 

tehnici, mijloace ce pot fi utilizate atât la nivel microstructural, ca practici concrete în 

colaborarea instituţiei de învăţământ cu familia şi alţi actori sociali, precum şi la nivel 

macrostructural, pentru a elabora politici educaţionale eficiente ale sistemului de 

învăţământ în corelaţie cu alte sisteme sau parteneri sociali. 

Matricea competenţelor partenerilor educaţionali, criteriile de stabilire şi 

verificare a eficienţei colaborării şcoală-familie-comunitate pot fi aplicate în 

elaborarea instrumentelor metodologice de dirijare a parteneriatului educaţional, a 

programelor de lucru cu actorii sociali şi formarea continuă a cadrelor didactice în 

problema vizată. 

Strategiile de optimizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate pot fi 

utilizate în diagnosticarea, proiectarea, desfăşurarea şi monitorizarea acţiunilor 

multiaspectuale ale actorilor sociali implicaţi în colaborarea cu şcoala. 

Astfel, parteneriatul educaţional reprezintă un fenomen sociouman şi un proces 

pedagogic de colaborare dintre actorii sociali, care susţin eforturile instituţiei de 

învăţământ, ale familiei şi contribuie la formarea integrală a personalităţii elevului, 

asigurând eficienţa inserţiei sociale a acestuia 

Discuţiile cu reprezentanţii instituţiilor comunitare–partenerii educativi, 

învăţătorii şi managerul  şcolar responsabil de procesul educaţional şi studiile 
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teoretice realizate, ne-au sugerat ideea formării actorilor implicați în relaţiile de 

parteneriat. 

Experimentul de formare 

Participanți: profesori, părinţi şi agenţii comunitari – parteneri eficienţi în 

educarea copiilor.  

Coordonare şi monitorizare:  

 activităţi cu adulţii: şedinţe cu caracter informativ şi formativ (training). 

 activităţi cu adulţii şi copiii: întâlniri, dispute, serate festive şi tematice; 

expoziţii de lucrări ale elevilor, familiei, agenţilor educativi; competiţii, concursuri. 

Scopul: optimizarea interacţiunilor parteneriale în vederea susţinerii şi 

consolidării educaţiei integrale a elevului, stimulând integrarea lui socială. 

Obiective specifice: 

• formarea la agenţii comunitari a conştiinţei morale (reprezentări, noţiuni, 

convingeri, sentimente, atitudini, raţionamente morale) şi a conduitei morale (fapte şi 

acţiuni motivate din punct de vedere moral), postulat pentru formarea-dezvoltarea 

personalităţii, proiectată, realizată şi dezvoltată în baza valorilor etice; 

• exercitarea unui rol activ de către agenţii comunitari în sensibilizarea şi 

îndrumarea elevului către valorile umane şi către cunoaştere, premisă esenţială pentru 

împlinirea ulterioară a personalităţii sale, respectiv, a personalităţii elevului; 

• dezvoltarea capacităţii agenţilor comunitari de a opera cu unele criterii 

valorice, de a delimita valorile de nonvalori, perceperea valorilor autentice, 

îmbogăţirea experienţei estetice, realizarea transferurilor estetice în viaţa cotidiană, în 

formarea elevului; 

• atragerea agenţilor educativi comunitari în formarea-dezvoltarea personalităţii 

integrale prin intermediul valorilor general-umane, rezultate din aplicarea 

descoperirilor ştiinţei în toate domeniile societăţii, în plan material, normativ, 

strategic, material şi psihosocial la nivelul acţiunilor de orientare şcolară, 

profesională şi socială a elevului, în perspective participarea agenţilor comunitari la 

organizarea activităţilor extraşcolare, a timpului liber, excursiilor, dezbaterilor pentru 

formarea-dezvoltarea personalităţii prin valorificarea deplină a potenţialului anatomo-

fiziologic şi psihologic al copilului în condiţii igienicosanitare specifice societăţii 

moderne şi postmoderne, care solicită o minte sănătoasă într-un corp sănătos. 

Rezultate: 

1. conştiinţa morală şi conduita morală – factor important în formarea 

personalităţii integrale a elevului pe baza valorilor etice; 
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2. abilităţi de identificare a unor probleme de exprimare, pronunţie, a 

modalităţilor de depăşire a deficienţelor de vorbire, competenţe de muncă pedagogică 

cu elevii şi de creare a oportunităţilor de a avea contact cu cartea; 

3. capacităţi de a opera cu criterii valorice, de a percepe valorile autentice, de a 

promova experienţa estetică în viaţa cotidiană; 

4. competenţe de aplicare a ştiinţei în domeniile societăţii, în plan material, 

normativ, strategic şi psihosocial la nivelul acţiunilor de orientare şcolară, 

profesională şi socială a elevului, în perspectiva integrării social optimal a lui; 

5. practici eficiente pentru formarea-dezvoltarea personalităţii prin valorificarea 

deplină a potenţialului anatomo-fiziologic şi psihologic al omului în condiţii igienico-

sanitare specifice societăţii moderne şi postmoderne. 

Recomandări pentru un parteneriat de succes 

Sunt mulţi factori care contribuie la succesul sau insuccesul unui parteneriat, dar 

există  totuşi câteva reguli şi principii de bază, comune pentru toate formele şi tipurile 

de parteneriat.   

•O organizaţie sau o structură specială care se ocupă de menţinerea şi 

funcţionarea lor eficientă; 

•O viziune, sau obiective comune clare, înţelese şi agreate de toţi partenerii; 

•Un plan comun şi realist de acţiune, pentru realizarea viziunii, scopurilor sau 

obiectivelor comune, care se bazează pe valorificarea punctelor forte ale fiecărui 

partener; 

•O înţelegere scrisă între parteneri;  

•Flexibilitate în schimbarea planului de acţiune pe măsură ce problemele sunt 

rezolvate şi apar schimbări de context sau probleme noi;  

•Un cadru clar de împărţire a rolurilor, responsabilităţilor, resurselor precum şi 

de transparenţă şi raportare;  

•Angajamentul fiecărui partener de a dedica timp şi resurse funcţionării 

parteneriatului şi de a include activităţile parteneriatului în activităţile principale ale 

organizaţiilor lor, 

•Un nivel ridicat de încredere între parteneri, construit prin integritate (a te ţine 

de cuvânt, a face ceea ce spui), deschidere şi onestitate, condiţii esenţiale pentru ca 

oamenii şi organizaţiile să aibă un comportament cooperant;  

•Un sistem de comunicare eficient, care stabileşte un dialog continuu între 

parteneri, oferă oportunităţi oamenilor să se întâlnească personal faţă în faţă, dar în 

acelaşi timp foloseşte si noile tehnologii de comunicaţii;  

•O deschidere către rezolvarea constructivă a conflictelor pe măsură ce ele apar; 
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•Realizări de care beneficiază toţi partenerii;  

•Un sistem eficient de măsurare a acestor realizări 
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IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII STUDENȚILOR 

Gîțu Ana, masterand 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor 

universitare prevăzute de planurile de studii cu activităţi extracurriculare ce au 

numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii studenților, a 

relaţiilor colegiale interactive, fapt care asigură o atmosferă în spirit inovator, 

creativitate didactică, atrăgându-i și motivându-i pe studenți să participe în activități 

nonformale. Dezvoltarea personalității studenților este preocuparea primordială a 

profesorului în scopul modelării întregii activități psihice și a conduitei acestora 

conform cerințelor societății în care trăiesc.  

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de 

învăţare, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite 

ramuri ale ştiinţei, atrag studentul să participe activ în viaţa socială, la folosirea 

timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. În 

acest sens instiuția de învățământ trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate 

care îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități studenții deprind folosirea diverselor surse 

informaționale, se autodisciplinează, dezvoltă spiritul de inițiativă,  învață să învețe. 

Prin itermediul acestor activități are loc dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

antrenarea studenților în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea 

interesului pentru activități socio-culturale. Activitățile extracurriculare organizate de 

către reprezentanții studenților și organizațiile studențești aduc culoare în viața de 

student şi contribuie la dezvoltarea personală. 

Impactul conferințelor, actelor de voluntariat, training-urilor, lecțiilor publice, 

cluburilor de dezbatere, cercurilor științifice sau școlilor de vară este unul 

semnificativ, iar cadrele didactice ar trebui să fie un susținător al acestor inițiative. Pe 

lângă pregătirea profesională, studenții trebuie pregătiți și pentru viață. În acest scop 

ar fi oportun dezvoltarea unor programe care să permită implicarea studenţilor în 

diverse proiecte, evident, în funcţie de abilităţile şi interesul acestora (voluntari 

pentru protejarea mediului, organizarea de cursuri şi activităţi diverse precum codul 

manierelor, limbi străine, fotografie etc.). Aceste programe ar contribui la 

valorificarea abilităţilor personale ale studenţilor. 
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Astfel, studenții Universității de Stat din Tiraspol, începând cu primul an de 

studii manifestă interes pentru diversitatea de activități extracurriculare organizate în 

cadrul instituției și în afara ei. 

În dependență de scopul și forma de organizare a activității, numărul de studenți 

implicați este variat. Primordiale rămân a fi cele de voluntariat, conferințe, cursuri de 

limbă străină, training-uri/lecții publice și cluburi de dezbateri (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Spectrul activitățlor extracurriculare ale studenților UST, 

anul de studii 2018-2019 

Totodată, o formă de activitate nonformală reprezintă cercurile științifice care 

prin conţinutul lor lărgesc aria educaţională de la achiziţii cognitive spre educaţia 

„pentru învăţare” ce presupune produse finite obţinute prin cercetare, creaţie artistică 

şi pedagogică.  

În cadrul facultăților UST activează cercurile științifice, care au drept scop 

motivarea studenților în implicarea și desfășurarea cercetării științifice într-un mod 

interactiv. În dependență de specificul specialității sau a programului de studii, 

studenții participă la cercuri cu o diversitate de materiale, cum ar fi: rapoarte referitor 

la un studiu realizat, experimente, prezentarea de tehnologii infomaționale inovative, 

curiozități din domeniu, dezbateri, ieșiri în teren sau vizitarea locurilor caracteristice 

domeniului de activitate al cercului. În desfășurarea acestei activități studenții sunt 

ghidați de coordonatorii cercurilor. Cercurile bazate pe interesele științifice cuprind 

diferite domenii: Cercul de Matematică; Cercul de Robotică; Cercul „Tânărul 

chimist”; Cercul „Botanistul”; Cercul ”Biologie umană”; Cercul de Limba engleză 

„Page Turners”; Cercul de Limba franceză; Cercul de Meteorologie etc. 

Studenții trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, 

constructivă, competența de investigare științifică a unor probleme din domeniu, 

toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a analiza probleme noi şi de a găsi modul 

de rezolvare al acestora şi posibilitatea de a critica obiectiv. 
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În general, activitățile extracurriculare au cel mai larg caracter interdisciplinar, 

oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului  încă din clasele primare, 

deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. La întrebarea „De ce 

aleg să se implice în cadrul activităților extracurriculare?”, studenții au dat mai mult 

răspunsuri: 

1. Formarea de noi abilități, deprinderi și acumularea de noi experiențe; 

2. Interacționarea și cunoașterea de persoane/personalități noi; 

3. Dezvoltarea spiritului de lucru în echipă și împărtășirea de noi idei; 

4. Dezvoltarea profesională și personală; 

5. Petrecerea cu folos a timpului liber. 

Activitățile extracurriculare lasă o urmă adâncă în memoria studenților despre 

anii la facultate, deseori influiențând radical asupra atitudinii față de domeniul 

profesat, de aceea este important ca experiența de la universitate să fie utilă în 

activitatea profesională. Aceasta fortifică legăturile student-student și student-

profesor, factor care poate asigura o colaborare fructuoasă în perioada post-

universitară. Experiența acumulată, emoțiile trăite consolidează echipele de creație și 

îi face să se identifice ca parte componentă și importantă al colectivului universitar, 

lucru care dezvoltă atașamentul față de Alma Mater și principiile nobile de 

promovare a cunoașterii, binelui și frumosului. Pentru aceasta trebuie să dezvoltăm 

simţul unei comunităţi solidare și creative, care să se păstreze şi după finalizarea 

studiilor, ceea ce ar reprezenta o resursă importantă pentru dezvoltarea universității. 
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MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII TEHNOLOGIILOR 

INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE ÎN  

PROCESUL EDUCAȚIONAL 

Goncear Mariana, Profesor de informatică, IPLT ”Olimp” Rezina 

Bocancea Viorel, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol 

Desfăşurarea calitativă a procesului de instruire necesită anticiparea de către 

profesor a activităţilor din clasă. Aceasta înseamnă, construirea strategiei predării 

care presupune identificarea deprinderilor, abilităților şi a informaţiilor pe care 

trebuie să le însuşească elevul; profesorul este cel care decide şi este responsabil 

asupra a „ce”, „cum” şi „când” se învaţă. Deci, nu pot fi atinse rezultate relevante în 

instituţiile educaţionale fără contribuţia semnificativă a unui manager bine pregătit. 

Numeroase opinii, studii, exemple afirmă că eficienţa organizaţională fără 

management este imposibilă.  

Termenul management derivă din latinescul ”manus” (mână), care avea 

semnificația de manevrare, pilotare [4, p. 8]. În sens larg, managementul este 

activitatea complexă de concepere, pregătire, organizare, coordonare și administrare a 

elementelor implicate în atingerea unor obiective. Managementul reprezintă un 

proces conștient de conducere și coordonare a acțiunilor și activităților individuale și 

de grup, precum și de mobilizare și alocare a resurselor unei organizații în vederea 

îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanță cu misiunea, finalitățile și 

responsabilitățile sale economice și sociale [13].  

Managementul reprezintă un element nu numai fundamental, dar şi indispensabil 

funcţionării instituțiilor de învățământ [6]. Noile orientări și realități privind 

dezvoltarea societății moldovenești, tendințele de integrare europeană implică o 

abordare aparte a problemelor învățământului și a managementului educațional în 

cadrul politicii naționale. 

Managementul educațional este o concepție integrativ explicită, o atitudine, o 

metodologie de acțiune orientată spre obținerea succesului în educație, cuprinzând un 

ansamblu de principii și funcții, de norme și metode de conducere prin intermediul 

cărora se asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ [8, p. 20].  

După părerea lui Ioan Jinga, managementul educațional este „ştiinţa şi arta de a 

pregăti resursele umane, de a forma personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de 

individ şi de societate sau o anumită colectivitate. El cuprinde un ansamblu de 

principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea 

obiectivelor sistemului educativ (în ansamblu sau la nivelul elementelor 

componente), la standarde de calitate şi eficienţă cât mai înalte.” 
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Managementul educaţional se referă la teoria şi practica managementului 

general, aplicate sistemului şi procesului de învăţământ, organizaţiilor şcolare şi 

claselor de elevi [13]. În perioada actuală este resimţită, mai mult ca oricând, nevoia 

de a asista învăţarea prin intermediul tehnologiei informaționale şi comunicaţionale. 

În aceste condiţii, devine o necesitate integrarea tehnologiei informaționale şi 

comunicaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare.  

În ultimii ani, dezvoltarea domeniului educațional al statului este legată, în 

primul rând, de implementarea în sistemul educațional a tehnologiilor informaționale 

şi de comunicații care reprezintă cheia succesului în procesul trecerii la noua 

paradigmă a sistemului educațional, model ce atribuie o calitate nouă procesului 

didactic. 

Tehnologiile Informaționale și de Comunicație (TIC) reprezintă un ansamblu de 

instrumente şi resurse tehnologice digitale utilizate pentru a comunica, crea, difuza, 

stoca şi gestiona informaţia. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare, echipamente 

periferice digitale, transmiterea datelor pe bandă largă, Internet [9, p. 13]. 

La etapa actuală, tehnologia informaţională semnifică un ansamblu de elemente 

specifice compus din: hardware, software, reţele de comunicaţii, staţii de lucru pentru 

inginerie şi cercetare, robotică şi circuite integrate inteligente [14, p. 10]. 

Societatea se confruntă în prezent cu schimbări rapide şi profunde: apar produse 

şi servicii noi, cercetările evoluează în direcţii neaşteptate generând descoperiri care 

păreau până mai ieri de domeniul imaginarului. Schimbările determinate de evoluţiile 

tehnologiilor moderne nu se mai manifestă doar în domeniile pentru care au fost 

iniţial concepute, ci provoacă transformări şi în alte zone ale vieţii şi activităţii 

omului. Învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni 

în sprijinul noii generaţii, actualizându-şi permanent finalităţile şi resursele, astfel 

încât să răspundă noilor provocări şi, în acelaşi timp, să le ofere subiecţilor educaţiei 

deprinderi şi instrumente de muncă eficiente. 

Țara noastră se află, în prezent, la etapa de implementare a TIC pe scară largă, 

adică sunt realizate prevederile documentelor de politici naţionale şi internaţionale în 

ceea ce privește formarea și dezvoltarea competențelor digitale. 

În conformitate cu aceste documente, competenţele digitale preconizate pentru a 

fi formate şi dezvoltate în învăţământul general din ţara noastră, sunt orientate nu 

numai spre alfabetizarea digitală propriu-zisă, sarcină pe care sistemul educaţional 

din Republica Moldova deja o realizează în prezent, dar, în special, spre dezvoltarea 

capacităţilor de inovare în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor [11]. 
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Posibilitățile de utilizare pe scară largă a tehnologiilor informaționale și 

comunicaționale în domeniul educației provoacă un interes sporit pentru știința 

educațională. TIC asigură un şir de instrumente şi metode care permit trecerea de la 

un mediu de învăţare centrat pe profesor la un mediu colaborativ, interactiv, centrat 

pe procesul de învăţare. Utilizarea noilor tehnologii informaţionale are un rol 

semnificativ în racordarea sistemului de învăţământ la cerinţele societăţii 

informaţionale bazate pe cunoaştere. Rolul TIC în dobândirea competenţelor cheie 

este esenţial în contextul accesului pe piaţa muncii într-o societate globalizată. 

Competenţele TIC pot fi dezvoltate prin activităţi specifice cu suportul noilor 

tehnologii informaționale, realizate în cadrul lecţiilor. În cadrul acestor lecții se 

recomandă o serie de categorii de activităţi precum: 

- utilizarea pachetelor software generice: aplicaţii de editare de texte, programe 

pentru grafică, programe pentru realizarea de prezentări etc; 

- utilizarea softului educaţional pentru învăţare interactivă, pentru simulări şi 

pentru diverse operaţii cu conţinutul ştiinţific; 

- utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă şi asincronă pentru colaborare 

online şi pentru schimb de informaţii (email, forum, mesagerie, audio- şi video-

conferinţe); 

- utilizarea Internetului ca resursă de informare şi pentru cercetare. 

TIC oferă posibilitatea îmbunătăţirii semnificative a procesului educaţional. În 

prezent, aplicarea pe larg a TIC a devenit o alternativă solidă la metodele didactice 

tradiţionale, astfel că au fost implementate de multe dintre instituțiile de învăţământ, 

mai ales datorită avantajelor oferite și de posibilitatea învățării continue [2]. 

Problematica managementului educațional are o semnificație deosebită în 

contextul integrării noilor tehnologii informaționale în procesul de învățământ. O 

prioritate a politicilor educaţionale din toată lumea, în ultimele două decenii, a 

devenit integrarea mijloacelor digitale în procesul didactic (predare-învăţare-

evaluare) întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţională și, anume: 

facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către 

elev, de construire a cunoaşterii [7]. 

Instruirea modernă nu se reduce doar la cunoaşterea TIC – tehnologia în sine nu 

modifică structura procesului educaţional. O educaţie de calitate poate fi obţinută 

doar în cazul integrării tehnologiilor digitale, conceptelor şi metodologiilor 

pedagogice moderne, universalizării formelor de instruire şi a conţinuturilor, 

cooperării şi colaborării atât a celor instruiţi, cât şi a celor care gestionează procesul 

de instruire-integrare, care într-un singur cuvânt este numită e-learning [12].  
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Introducerea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la 

schimbări importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este 

considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii 

elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Implementarea TIC în procesul 

educațional are numeroase avantaje: stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, 

adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; consolidarea abilităţilor de 

investigare ştiinţifică; conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi 

ulterior utilitatea; creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin 

aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor; întărirea motivaţiei elevilor în procesul 

de învăţare; stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; introducerea unui stil cognitiv, 

eficent, a unui stil de muncă independentă; formarea deprinderilor practice utile; 

asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta 

activitatea în funcţie de secvenţa anterioară; facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, 

de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele; 

asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie 

permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi); determină o atitudine pozitivă a 

elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este utilizat calculatorul şi faţă de 

valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii; ajută elevii cu deficienţe să se 

integreze în societate şi în procesul educaţional [5]. 

Profesorii au nevoie de perfecționare continuă deoarece tehnologiile se schimbă 

în ritmuri rapide, se elaborează aplicații noi, mult mai efective, care, fiind aplicate 

judicios, facilitează procesul de predare-învățare, asigurând accesul elevilor la noile 

realizări ale științei, tehnicii, artei și culturii. De aceea, pregătirea profesorilor în ce 

privește folosirea calculatoarelor se impune să fie un proces continuu. 

Individualizarea lecțiilor, utilizarea softurilor educaționale, practicarea e-learningului 

și instruirii asistate de calculator, asigurarea asistenței elevilor – toate acestea sunt 

puse în sarcina profesorului. Pentru a le realiza se cere mai mult timp și creativitate 

din partea cadrelor didactice, însă puțini din ei dispun de suficient timp pentru a 

planifica activități legate cu tehnologiile [1, p. 63]. 

Deși Republica Moldova avansează în utilizarea noilor tehnologii informatice, 

crearea a ceea ce este cunoscut sub denumirea de societate virtuală, realizările sunt 

mult prea modeste, fapt ce necesită acțiuni de recuperare a întârzierii în domeniul 

vizat [3, p. 30]. 

Conform datelor furnizate de Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 

2014-2020 „Educaţia-2020”, familiarizarea elevilor cu TIC este limitată de rata 

scăzută de acoperire cu calculatoare, table interactive, softuri educaționale etc. În 
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anul de studii 2012-2013, în sistemul educaţional existau circa 25701 computere. 

Avem nu doar o rată scăzută de acoperire cu calculatoare: 20 elevi/ studenţi la un 

calculator în comparaţie cu maximum 3 copii la un calculator în UE, dar şi o uzură 

înaltă, jumătate din calculatoare fiind depăşite moral. Aproximativ 40% dintre 

acestea sunt de generaţie veche. Mai mult, elevii sunt familiarizaţi cu TIC prin 

intermediul disciplinei şcolare Informatica, care este predată obligatoriu începând cu 

clasa a VII-a. Totuşi, în majoritatea covârşitoare a statelor membre UE, predarea TIC 

sub o formă sau alta începe din ciclul primar [10]. Începând cu anul 2018 acest lucru 

a început să fie implementat și în Republica Moldova. 

Utilizarea tehnologiilor moderne în procesul de învăţământ este îngreunată de 

lipsa unor softuri de foarte bună calitate, de imposibilitatea adaptării softurilor străine 

programelor şcolare din Republica Moldova, de costurile foarte ridicate, de lipsa 

dotărilor corespunzătoare, de rezistenţa la schimbare a cadrelor didactice, uneori 

chiar și a elevilor [5]. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un 

proces complex, multicomponent, care implică nu doar tehnologiile informaționale 

dar şi aspectele curriculare şi pedagogice, de organizare instituţilonală, management 

eficient, competenţe ale cadrelor didactice, finanţe etc. 

În rezultatul utilizării noilor tehnologii informaționale se creează noi posibilități 

în instruirea elevilor. Integrarea noilor tehnologii informaționale în educație 

contribuie la modernizarea procesului educațional, stimulează gândirea logică a 

elevilor, contribuie la dezvoltarea creativității cadrelor didactice, permite învățarea la 

distanță, sporind astfel eficiența procesului educațional. Utilizarea TIC activează 

procesul didactic, sporește interesul elevilor pentru disciplina studiată și eficacitatea 

procesului educațional, permite asimilarea cu succes a materialului didactic. 

Formarea competenţelor digitale la elevi vizează implementarea tehnologiei 

informaţiei şi a comunicaţiilor ca cerinţă a lumii contemporane, în contextul 

dezvoltării tehnologice din ultimele decenii, a globalizării şi a dominaţiei societăţii 

informaţionale. 
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STILUL MANAGERIAL DE NEGOCIERE ASUPRA PROCESULUI 

ORGANIZAŢIONAL ÎN INSTITUŢIA EDUCAŢIONALĂ 

Gribincea Tatiana, dr., conf.univ. 

USPEE ”Constantin Stere” 

Perioada dificilă prin care trec încă multe școli face ca preocuparea managerilor 

să se concretizeze mai mult asupra obţinerii calității în educație şi mai rar asupra unor 

aspecte mai puţin evidente cum este şi influenţa comunicării şi a stilului negocierilor  

asupra eficienţei muncii. Frecvent, managerii nu consideră capacităţile şi stilul 

negocierilor ca fiind un factor important care poate afecta performanţa personalului. 

Modul în care comunicăm cu cei din jurul nostru în activitatea profesională, cum îi 

antrenăm în îndeplinirea sarcinilor, îşi pune amprenta asupra rezultatelor obţinute. De 

calitatea stilurilor de comunicare manageriale depinde modul în care se folosesc 

resursele umane şi eficienţa muncii obţinută de acestea. Fiecare individ are un anumit 

stil de comunicare format în urma educaţiei, deprinderilor, convingerilor şi scopurilor 

personale. Acesta nu asigură întotdeauna o comunicare şi negociere eficace şi 

eficientă. Apreciem că este necesar ca managerii să urmărească la subordonaţi, dar şi 

la propria persoană, schimbarea de atitudine faţă de „ştiinta negocierilor” prin 

conştientizarea efectelor pozitive şi negative ale propriului stil de comunicare şi 

negociere şi prin sensibilizarea faţă de necesitatea dobândirii unor abilităţi speciale 

[2, p. 58].  

Managerul competent nu trebuie să comunice şi să-şi organizeze 

comportamentul de negociator la întâmplare şi după bunul plac, ci conform unor 

strategii  şi stiluri speciale care să sprijine implementarea strategiei organizaţionale. 

Stilurile de comunicare şi negociere folosite de manageri generează climatul de 

comunicare specific organizaţiei, iar de acest climat depind performanţa  şi eficienţa 

organizaţiei [1, p. 34]. 

Managerul performant ştie să planifice, să organizeze, să antreneze, să 

coordoneze şi să controleze, dar în aceeaşi măsură trebuie să  ştie să comunice, să 

negocieze eficient. Modul în care managerul ştie să utilizeze negocierea ca pe un 

instrument de lucru contribuie esenţial la realizarea obiectivelor stabilite.  

Prin negociere managerul îndrumă, motivează, soluţionează conflicte transmite 

instrucţiuni, evaluează subordonaţii [2, p. 65]. Tehnicile de tratare a elementelor de 

negociere. Deoarece apar mai multe elemente de negociere, negociatorii optează 

pentru tehnici diferite de prezentare a lor [2, p. 78]. Abordarea orizontală (pachet) 

presupune ca negociatorul să formuleze oferta pentru toate elementele în discuţie. De 

la acest punct de pornire, negocierea va evolua prin dezbateri în mai multe runde, în 
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fiecare dintre acestea putându-se ajunge la acord asupra unui număr de subiecte. În 

final, se ajunge la acord, atunci când diferenţele de poziţie de la toate elementele sunt 

acoperite Abordarea verticală implică discutarea pe rând a câte unui element de 

negociere, până se ajunge la acoperirea diferenţei de poziţii. Apoi se trece la subiectul 

următor.   

Modurile în care se fac propunerile şi se răspunde la acestea pot fi foarte 

diferite, existând două tehnici alternative sunt: abordarea de tip “lider” şi abordarea 

“independent”.   

Cercetarea efectuată de noi arată că deşi stilul de negociere eficient conduce la 

creşterea eficienţei muncii, marea majoritate a managerilor operaţionali nu folosesc 

acest instrument, unul dintre motive fiind  şi lipsa abilităţilor de negociere.  

Pentru a veni în sprijinul acestora, recomandăm reguli de negociere care pot 

mări eficienţa managerilor comunicând mai eficient.  

Pentru a asigura realizarea performantă a sarcinilor de către subordonaţi, este 

necesar ca managerii să aibă în vedere următoarele aspecte: practicarea unui stil de 

negociere de tip „informare-dirijare” prin formularea unor mesaje clare şi concise, 

care să conţină toate detaliile necesare realizării unei sarcini; motivarea prin 

argumente solide a necesităţii realizării sarcinilor de muncă la timp şi de calitate; 

adaptarea mesajului la subordonat, observând limbajul nonverbal al acestuia; 

stabilirea de termene pentru finalizarea sarcinilor; în acest mod subordonatul va 

trebui să-şi gestioneze timpul şi să presteze o muncă de calitate; transmiterea în timp 

adecvat de informaţii, cunoştinţe şi aptitudini către subordonaţi; analizarea 

obiectivelor individuale şi sarcinilor concrete ale subordonaţilor pentru a verifica 

dacă pot fi atinse  şi sunt motivate; informarea regulată a subordonaţilor asupra 

dinamicii eficienţei muncii; adresarea de întrebări şi încurajarea subordonaţilor în a 

pune întrebări, deoarece numai aşa se poate afla ce probleme există; realizarea de 

feedback de către manager pentru a se asigura că subordonaţii au înţeles corect 

mesajul; folosirea în formularea mesajului a pronumelui „noi”, şi nu a pronumelui 

„eu”, adoptându-se un stil de negociere de tip „rezolvare problemă”; asigurarea de 

canale de comunicare între subordonaţi şi între aceştia şi departamentele organizaţiei; 

practicarea politicii „uşilor deschise” pentru a oferi posibilitatea subordonaţilor de a 

se adresa operativ managerilor când este necesar acest lucru; motivarea 

subordonaţilor prin negociere; în acest sens, să nu le spună acestora exact ce să facă 

ei, să le comunice care sunt cerinţele în situaţia dată şi să-i solicite să găsească soluţia 

optimă de rezolvare; ascultarea până la capăt a ideilor şi opiniilor subordonaţilor, 
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chiar dacă nu sunt de acord cu aceştia; managerul trebuie să fie conştient că „a şti să 

asculţi este un instrument managerial activ şi pozitiv”.  

Evaluarea periodică a performanţelor subordonaţilor prin discuţii periodice cu 

aceştia; este de dorit ca subordonatul să fie lăudat dacă rezultatele obţinute o cer sau 

să fie criticat dacă există greşeli şi nerealizări. Evaluarea trebuie făcută obiectiv şi la 

intervale scurte de timp.  

Apreciem că managerii trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra tuturor 

oportunităţilor care asigură creşterea eficienţei angajaţilor. O astfel de oportunitate 

este  şi utilizarea negocierii în scopul creşterii acestui indicator.  

Pornind de la implicaţiile pe care negocierea le poate avea asupra eficienţei 

muncii, atât la nivelul organizaţiei, cât  şi la nivelul relaţiilor dintre angajaţi, ne 

propunem în prezenta lucrare să cercetăm care este influenţa stilurilor de negociere 

asupra creşterii eficienţei muncii. Respectiv, scopul practic al lucrării constă în 

cercetarea experimentală a acestui proces în 15 şcoli din municipiul Chișinău. Au fost 

alese şcoli cu aproximativ acelaşi statut – generale, cu colective didactice şi număr de 

elevi aproape identice – circa 250-330 elevi, până la 30 cadre didactice. 

În urma cercetărilor efectuate, se poate evidenţia importanţa iniţierii de 

programe de pregătire în domeniul negocierii în cadrul organizaţiilor şcolare. Ca 

urmare, participanţii la aceste programe îşi vor însuşi metode şi tehnici de 

comunicare ca de exemplu: ascultarea activă, realizarea de feedback, tehnica de a 

adresa întrebări, comunicarea empatică şi asertivă, care, utilizate corect, îi va ajuta în 

procesul muncii. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală a angajaţilor unei 

organizaţii trebuie înţeleasă la adevărata ei valoare.  

Cercetarea efectuată a avut la bază concluziile unor studii, din care a reieşit că 

capacitatea de negociere este un factor demn de luat în seamă în procesul de creştere 

a eficienţei muncii colectivelor pedagogice şcolare. Ideea cercetării, pe lângă 

caracterul de noutate  ştiinţifică, se remarcă  şi prin caracterul pragmatic, deoarce s-a 

identificat dorinţa managerilor din multe şcoli analizate să declanşeze activităţi care 

să determine îmbunătăţirea capacităţilor de negociere, luând în calcul, pe lângă alte 

efecte, şi pe cel de creştere a eficienţei muncii.  

Când sunt transmise instrucţiuni şi decizii, managerul trebuie să aibă în vedere 

următoarele aspecte:  

- comunicarea instrucţiunilor şi deciziilor să se facă direct de şef, şi nu prin 

intermediari;  

- formularea mesajului să fie clară, precisă, inteligibilă, uşor de înţeles şi să nu 

lase loc de interpretări;  
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- decizia/instrucţiunile comunicate să nu vină în contradicţie cu alte 

decizii/instrucţiuni luate anterior pentru aceeaşi problemă;  

- realizarea de feedback pentru a verifica înţelegerea corectă a mesajului;  

- încurajarea subordonaţilor de a avea şi a-şi exprima diferenţe de opinii pe tot 

parcursul comunicării şi dacă este cazul construirea pe ideile interlocutorilor dacă 

acestea sunt bune;  

- comunicarea respectului şi încrederii în propriile forţe ale subordonaţilor;  

- convingerea subordonaţilor de către manageri, fără a se apela la autoritate;   

- crearea de către manager, prin comunicare, a unui mediu de încredere  şi 

calitate a muncii prestate.  

În timpul controlului activităţii subordonaţilor, recomandăm managerului să aibă 

în vedere următoarele aspecte: efectuarea controlului individualizat, ţinând seama de 

personalitatea celui controlat, de poziţia şi funcţia pe care le are; controlarea fiecărei 

activităţi separat; efectuarea controlului obiectiv şi fără idei preconcepute; finalizarea 

controlului are aprecieri pozitive sau negative, după caz.  

Critica este comunicare delicată, motiv pentru care managerul trebuie să 

pregătească cu atenţie un asemenea mesaj. Acesta poate fi formulat şi în termeni 

pozitivi şi constructivi, iar concluziile să fie concretizate în căi de îmbunătăţire 

profesională a interlocutorului; abordarea proactivă de către manager a problemelor 

pe care le identifică pe parcursul controlului; se vor discuta problemele şi nu 

persoanele; ascultarea activă a opiniilor subordonaţilor controlaţi; în timpul 

exercitării controlului, managerul trebuie să adreseze o serie de întrebări pentru a 

verifica dacă sarcinile repartizate au fost bine înţelese şi interpretate; subordonatului 

se desfăşoară conform standardelor de performanţă şi normelor stabilite; s-a făcut 

risipă de resurse şi cum poate fi aceasta eliminată; au fost evaluate corect capacităţile 

şi posibilităţile subordonaţilor; descoperirea de către manager a nevoilor 

subordonaţilor şi în funcţie de acestea să se stabilească pentru fiecare căile de 

motivare pentru a realiza creşteri ale eficienţei muncii; soluţionarea conflictelor de 

muncă, utilizând strategii de tipul „câştig-câştig”.  

Concluzionând, se pot afirma următoarele principii de comunicare organizare a 

negocierilor orientate spre creşterea eficienţei muncii:  

- regulile de bază ale comunicării interumane se aplică în negocierela fel, fiind 

recomandat să avem în vedere: ascultarea activă, realizarea de feedback, tehnica 

adresării întrebărilor;  

- formularea mesajelor clar, concis, pe înţelesul interlocutorului, ţinând cont de 

personalitatea şi pregătirea acestuia; 
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-  încurajarea subordonaţilor de a avea  şi de a-şi exprima idei şi opinii proprii;  

- practicarea unei comunicări empatice şi asertive asigură o negociere eficientă;  

- comunicare transparentă care să informeze continuu angajaţii asupra 

schimbărilor din cadrul organizaţiei, să explice şi să motiveze decizia 

managementului, să ofere argumente raţionale, să evite stările tensionate;  

- informarea corectă, concretizată în transparenţă în comunicare, folosirea numai 

de informaţii corecte, circulaţia operativă a informaţiilor, eliminarea redundanţei de 

date şi informaţii;  

- stabilirea unui mecanism de comunicare şi negociere adecvat (în sus, în jos  şi 

pe orizontală pe canalele de comunicare);  

- instruirea angajaţilor în domeniul comunicării interumane. 
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MANAGEMENTUL CONFLICTELOR INTERPERSONALE 

 ÎN CLASA DE ELEVI 

Lazari Lidia, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Rezina 

Rusu Elena, dr., conf. univ., Catedra Pedagogie și Psihologie generală, UST 

Școala este mediul educațional în care copilul acumulează o experienţă 

individuală de comunicare şi relaţionare interpersonală, formându-şi anumite 

particularităţi, atitudini care dacă nu sunt bine orientate de adulţi nu întotdeauna pot fi 

acceptate sau corecte în noile situaţii sociale de dezvoltare, făcând dificil stabilirea 

unor relaţii satisfăcătoare atât cu colegii cât şi cu maturii. 

Comunicarea zilnică în cadrul clasei contribuie la cunoaşterea interpersonală 

mai temeinică, la ataşament şi respingere, la autocunoaştere, la o activitate complexă 

în care emoţiile, iniţiativa, inteligența, calitățile personale primesc recunoaștere și 

considerație. Iată de ce, relaţiile interpersonale în cadrul clasei de elevi stau la baza 

formării unei personalități valoroase și a desfăşurării unei activităţi educaționale de 

calitate.  

Elevilor nu le este indiferent caracterul relaţiilor interpersonale stabilite cu 

colegii din clasă, pot exista tensiuni, neînțelegeri, dezacorduri legate de atitudini, 

scopuri, mentalităţi, roluri, responsabilităţi, aspiraţii etc., care inevitabil v-or duce la 

conflicte interpersonale în clasă, fiind un lucru absolut firesc. 

Conflictele interpersonale în clasa de elevi cel mai des au la bază motive mixte 

fiind provocate de: 

- diferenţele şi incompatibilităţile dintre elevi: deosebirile dintre elevi generează 

conflicte din momentul în care aceştia interrelaţionează şi depind de anumite 

circumstanţe. Cele mai importante deosebiri generatoare de conflict sunt trăsăturile 

de personalitate (mobil/ inert, extravertit/ introvertit, adaptativ/inovativ), opiniile 

diverse, atitudinile (toleranţă-intoleranţă, acceptare-neacceptare), valorile, nevoile, 

gusturile, preferinţele etc.; 

- lezarea stimei de sine: stima de sine la elevi capătă potenţial conflictogen 

atunci când realizările altui elev sunt contestate sau minimalizate, când se propun 

standarde inaccesibile, sau se acţionează prin constrângere sau persuadare; 

- conflictul de norme: este una dintre cele mai răspândite cauze ale conflictelor 

interpersonale. Unele norme sunt explicite, altele sunt rostite şi nescrise, motiv pentru 

care se recomandă stabilirea normelor de comun acord, la începutul unei relaţii; 

- comportamente neadecvate: în cadrul calasei și a relațiilor interpersonale surse 

ale conflictelor pot fi o serie de comportamente neadecvate, dintre acestea amintim: 
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comportamente negative (egoism, minciună, bârfeală), comportamente neadecvate 

situţiei (ţinută, acţiuni neconforme cu situaţia). 

- atmosfera competitiva: obişnuința unor elevi de-a lucra individual, lipsa 

deprinderii de a lucra în echipă, neîncrederea în ceilalţi, ezitarea sprijinului între 

colegi, prezența resentimentelor faţă de capacităţile şi realizările celorlalţi, lipsa 

prieteniei, singurătatea, izolarea etc.; 

- comunicarea incorectă: comunicarea este generatoare de conflicte atunci când 

este absentă sau defectuoasă. Elevii de cele mai multe ori comunică imperfect, dar 

presupun că au făcut-o clar atribuind acest lucru distorsionării mesajului la receptor, 

nu la emiţător. Elevii nu ştiu să asculte şi să se exprime corect, să-şi comunice 

nevoile şi dorinţele, nu înţeleg sau înţeleg greşit intenţiile, sentimentele, nevoile şi 

acţiunile celorlalţi colegi; 

- exprimarea nepotrivita a emoţiilor: elevii nu ştiu să-şi exprime dezacordul, 

supărarea, insatisfacția des sau nemulţumirea într-un mod civilizat, neagresiv, 

nonviolent; 

- absenta priceperilor de prevenire şi rezolvare a conflictelor: elevii des 

utilizează modalităţi impulsive, brutale, impetuoase, decât modalităţi creative, 

constructive, prietenoase; 

- aplicarea incorectă a puterii de către cadrele didactice: cadrul didactic 

utilizează reguli inflexibile, neclare, autoritate exagerată, atmosferă de teamă şi 

neînţelegere.  

Conflictele interpersonale în clasa de elevi pot fi prevenite, aplanate printr-un 

management eficient ce va fi fundamentat pe monitorizarea relaţiilor interpersonale 

între elevii clasei, organizându-i după un sistem de reguli care funcționează în şcoală 

şi în clasă. 

Managementului conflictelor interpersonale în clasa de elevi este ansamblul 

de acțiuni de planificare, organizare, îndrumare şi control pentru prevenirea şi 

rezolvarea conflictelor prin colaborare, compromis, mediere, arbitraj sau ignorare. 

Managementul conflictelor interpersonale se focalizează asupra clasei ca 

microsistem social, iar conflictele ce apar în acest microsistem aduc cadrelor 

didactice noi provocări, deschid noi orizonturi spre investigare, inovare, 

profesionalizare. Mai mult, managementul conflictelor interpersonale este tot mai 

mult abordat actualmente în studiile unor cercetători consacrați cum ar fi: A. Bursuc 

[1], A. Popescu [1], R. Iurcu [5], V. Nicolaescu [6], C. Iurea [6], A. Brezoi [6], D. 

Patrașcu [7]. 
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Managementul conflictelor interpersonale se poate analiza sub două aspecte – 

intern şi extern [2, p. 31].  

Aspectul intern al managementului conflictelor interpersonale constă în 

conducerea și organizarea propriei conduite în cadrul acţiunii sau situației de conflict. 

Acest aspect are un caracter mai mult individual, psihologic. 

Aspectul extern al managementului conflictelor interpersonale reflectă laturile 

organizaţional-tehnologice ale acestui proces complex, unde subiectul 

managementului poate fi profesorul–manager sau managerul instituţiei de 

învățământ. 

În aplicarea unui management eficient al conflictelor interpersonale în clasa de 

elevi trebuie să ținem cont de trei elemente importante: simptom (indicator, cauză), 

proces și conținut (după S. Heitler., apud: 8, p. 32). Anume aceste trei elemente 

determină strategiile managementului conflictelor interpersonale. 

Managementul conflictelor interpersonale în clasa de elevi trebuie să includă: 

 Prognozarea conflictului - Studierea particularităţilor individual-

psihologice ale elevilor; cunoaşterea şi analiza simptomelor conflictului latent/ascuns 

la etapa apariţiei situaţiei de conflict, limitarea relaţiilor de comunicare între cei 

implicați în conflict, evitare exprimării critice în adresa oponentului etc. 

 Preîntâmpinarea conflictului - Analiza profundă a indicatorilor și factorilor 

conflictului interpersonal apărut de întreprins acţiuni de neutralizare; acţiuni 

pedagogice, convorbirea, explicaţia, formarea culturii relaţiilor interpersonale; acţiuni 

administrative; schimbarea condiţiilor de relaționare; transferul elevilor conflictuali 

în diferite bănci, schimburi ş.a. 

 Reglarea conflictului – Recunoaşterea realității conflictului de către cei 

implicați în conflict, analiza consecințelor conflictului interpersonal, stabilirea 

normelor şi regulilor de soluţionare a conflictului, aplicarea acțiunilor, tehnologiilor 

de reglare a conflictului (informaţionale, comunicative, social-psihologice, 

organizaţionale).   

 Soluţionarea conflictului – Aplicarea strategiilor manageriale reieşind din 

rezultatele evaluării profunzimii conflictelor interpersonale. 

În procesul de management al conflictelor interpersonale în clasa de elevi este 

important de a ţine cont de orientările reciproce ale subiecţilor S1 şi S2 în relaţiile 

existente ale conflectanților (simpatie –  + şi antipatie –  -): 

1. Conflicte interpersonale reciproc pozitive  (+  ---  +) 

2. Reciproc negative (-  ---  -) 

3. Unilateral pozitive (+  ---  -)  
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4. Unilateral contradictoriu-pozitiv (+  ---  +-) 

5. Unilateral contradictoriu-negativ (-  ---  +-) 

6. Reciproc contradictoriu (+-  ---  +-) 

7. Indiferent (0  ---  0) 

Îa luarea deciziilor manageriale în conflictele interpersonale în clasa de elevi, 

profesorul-manager trebuie să țină cont de: tipul de conflict: tipuri diferite de conflict 

necesită strategii şi tactici manageriale diferite;  conştientizarea cauzelor şi 

consecinţelor conflictelor interpersonale; cunoașterea intereselor celor implicați în 

conflict. 

Aplicarea unor strategii de intervenţie cu privire la managementul conflictelor 

interpersonale în cadrul clasei de elevi este o artă care ţine de măiestria şi harul 

didactic al profesorului. Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere faptul că modul în 

care desfăşoară activităţile de învăţare în clasă, sistemul de evaluare şi chiar propria 

lui conduită pot să acţioneze asupra consolidării relațiilor interpersonale sau 

destrămarea lor. 

Cele mai multe conflicte interpersonale au la bază motive mixte, în care părţile 

implicate au atât interese de cooperare cât şi de competitivitate. Problema care se 

pune în managementul conflictelor interpersonale nu este atât prevenirea şi/sau 

eliminarea conflictelor între elevi cât rezolvarea paşnică a acestora. Ponderea relativă 

a intereselor de cooperare şi competiţie la părţile aflate în conflict şi modul în care 

acestea variază, pe parcursul conflictului sunt principalii factori determinanţi ai 

acestuia; în funcţie de aceştia se va decide în mare măsură dacă rezultatele 

conflictului vor fi constructive sau distructive pentru relațiile interpersonale.  

Există mai multe modalități manageriale de rezolvare a conflictelor 

interpersonale în clasa de elevi. Iată câteva dintre ele:  

- stabilirea unei relaţii eficiente dintre părţile aflate în conflict – baza de 

încredere şi comunicare necesară;  

- stabilirea unei atitudini pozitive cooperante de ambele părţi;  

- încurajarea activităților în grup şi sistemul de adoptare în grup a deciziilor;  

- cunoaşterea de către părți a motivelor și consecințelor conflictului;  

- situarea profesorului-manager într-o postură neutră, exterioară părţilor aflate în 

conflict etc. 

Profesorii-manageri, cunosc cel mai bine particularităţile elevilor din clasă și ar 

trebuie să depisteze cât mai precoce dificultăţile de relaţionare a unor elevi şi în 

colaborare cu psihologul şcolar și cu alte cadre didactice să ia măsuri pentru a 



188

ameliora situaţiile care ar putea conduce la tensiuni în relațiile interpersonale și în 

clasă de elevi. 

De asemenea, profesorii-manageri, prin rolul lor de lider adult, este necesar să 

creeze un mediu plăcut, prietenos, constructiv în timpul activităţilor şcolare şi 

extrașcolare şi să ofere modele pozitive de conduită şi interrelaţionare. Acest fapt 

corelează pozitiv cu ansamblul rolurilor manageriale pe care managerul clasei ar 

trebui să le exercite în grupul şcolar, deoarece procesul pe care îl conduce, cel de 

dezvoltare a personalităţii elevilor săi, este unul esenţial, extrem de delicat şi cu 

înrâurire puternică asupra evoluţiei ulterioare a educabilului.  
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COMUNICAREA MANAGERIALĂ – FACTOR IMPORTANT ÎN 

EFICIENTIZAREA CONDUCERII UNITĂŢII ŞCOLARE 

Lazari Lidia, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Rezina 

Culea Elena, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Rezina 

Vâșcovschi Angela, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Rezina 

Desfăşurarea cotidiană a demersului managerial în instituțiile școlare presupune 

nu doar asigurarea unor decizii care să permită funcţionarea optimă a școlii, ci şi 

conturarea cadrului necesar evoluţiei acesteia, înscrierii ei în acord cu noile exigenţe 

educaționale. În condiţiile actuale, întregul proces de conducere al unităţii şcolare 

este reglementat de către manager prin comunicare, fiind unanim recunoscută drept 

„cheia excelenţei şi eficacităţii organizaţionale”. Iată de ce, activitatea managerului 

şcolar ajunge să se concretizeze într-un număr semnificativ de situaţii comunicative și 

relaționale, îndreptat spre atingerea/ îndeplinirea unor obiective și asigurarea eficientă 

a funcționării instituției școlare. 

A conduce o instituţie școlară înseamnă a comunica, înseamnă, înainte de toate, 

a transmite idei, atitudini, sentimente, decizii colegilor, elevilor, părinților, 

partenerilor educaționali etc. Comunicarea înseamnă aproape totul în managementul 

școlar, indiferent că este vorba despre comunicare formală, informală sau nonformală 

.[1, p. 23] 

Comunicarea managerială reprezintă un instrument de conducere cu ajutorul 

căruia managerul școlar îşi poate exercita atribuţiile. Comunicarea managerială are 

anumite caracteristici care o diferențiază de celelalte tipuri de comunicare. Aceste 

particularități sunt generate de scopul acestei comunicări, rolul pe care aceasta îl are 

în cadrul instituției școlare, precum și de mediul în care este realizată.  

O comunicare managerială eficientă, performantă se bazează pe competenţe 

manageriale specifice, pe autocunoaştere, autocontrol, pe stiluri manageriale, pe 

capacitatea de a asculta şi de a avea opinii. Un manager școlar eficient trebuie să fie 

nu numai un bun transmiţător de informaţii, ci şi un bun ascultător al întrebărilor, al 

opiniilor, al propunerilor, observaţiilor, concluziilor elevilor/părinţilor/angajaţilor. El 

trebuie să comunice judicios deopotrivă cu elevii, părinţii, partenerii educaţionali şi 

cu profesori. 

Astăzi, comunicarea managerială în mediul educațional a devenit mult mai 

importantă şi mai semnificativă. În viaţa profesională cadrele didactice se confruntă 

cu un exces de informaţii, şi cu insuficienţa sau chiar absenţa comunicării. 

Informarea şi comunicarea sunt două noţiuni diferite, însă interdependente. 
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Informarea pune persoanele în relaţii cu anumite informaţii, iar comunicarea pune 

persoanele în relaţii cu alte persoane  [8, p. 34]. 

Comunicarea managerială este una din strategiile managementului şcolar. 

Conducerea şcolii îşi propune drept prioritate comunicarea internă şi crearea unei 

veritabile culturi organizaţionale. O cerinţă specială faţă de managerii școlari este 

aceea de a fi un bun comunicator, căci problema reală a comunicării manageriale nu 

este aceea a implicării sau nu a managerului școlar în actul comunicării, ci dacă el 

comunică eficient, clar, bine. 

Comunicarea managerială este calea prin care subordonaţii pot fi motivaţi şi li se 

poate influenţa comportamentul şi atitudinea. Comunicarea managerială reprezintă 

liantul care menţine instituția școlară ca un tot întreg, spre avantajul tuturor şi 

interesul societăţii. 

Scopurile managerului școlar în procesul comunicării manageriale se bazează pe 

următoarele funcţii: 

1. Funcţia de informare, convingere, îndrumare; 

2. Funcția de transmitere a deciziilor; 

3. Funcția de influenţare a receptorului; 

4. Funcția de instruire a angajaţilor; 

5. Funcția de creare a imaginii; 

6. Funcția de motivare a angajaţilor; 

7. Funcția de promovare a culturii organizaţionale. 

Un adiţional la funcţiile expuse mai sus sânt principiile comunicării 

manageriale. Literatura de specialitate [3, 4, 6, 9] ne propune o serie de principii ce 

stau la baza procesului de comunicare managerială, cele mai relevante sunt: 

1. Comunicarea managerială este inevitabilă, nu putem să nu comunicăm 

(comunicarea are loc și prin comportament, privire, atitudine, emoții etc.);  

2. Comunicarea managerială este un proces complex (include forme,mijloace, 

necesități, influențe, roluri etc.); 

3. Comunicarea managerială reprezintă un proces circular, continuu;  

4. Comunicarea managerială implică o dimensiune a conţinutului şi o 

dimensiune a relaţionărilor; 

5. Comunicarea managerială reprezintă un cumul de factori verbali, nonverbali, 

paraverbali;  

6. Comunicarea managerială este simetrică şi complementară.  

Prin exercitarea funcţiilor prezentate şi respectarea principiilor comunicării 

manageriale, managerul școlar își demonstrează abilitățile sale de manager. 
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Un manager şcolar îşi orientează comunicarea în instituția școlară nu numai spre 

transmiterea mesajelor către subordonaţii săi, ci şi spre schimbarea mentalităţilor şi 

adaptarea psihologică a acestora la obiectivele instituției educaționale. 

Fiecare manager școlar are rolul să dezvolte şi să promoveze o politică bazată pe 

un sistem de comunicare, care să-i permită ajustarea permanentă a structurii şi a 

procesului organizaţional la condiţiile în continuă schimbare.  

De asemenea, prin rolul său de negociator, de promotor al politicii 

organizaţionale şi transmiţător al acestei politici, managerul școlar trebuie să-şi 

formeze şi să întreţină o reţea de contacte cu partenerii instituției în realizarea politicii 

externe şi, în acelaşi timp, o reţea de informaţii deosebit de utilă în realizarea politicii 

interne a instituţiei școlare. 

Cerinţa de bază a oricărui tip de activitate integrată celei manageriale este 

eficienţa. 

Stabilirea interconexiunilor între relaţiile comunicative „manager-subaltern”, 

„manager-elev”, „manager-comunitate” vor eficientiza conducerea şcolii și vor duce 

la motivarea angajaţilor şi implicit la evoluţia instituţiei. Eficienţa comunicării 

manageriale se răsfrânge, cu certitudine, asupra rezultatelor obţinute, şi, în special, 

asupra activităţii managerului instituţiei în care activează. Se apreciază un manager 

de unitate şcolară dacă a desfăşurat un management de calitate atunci când, realizând 

ceea ce trebuie, a obţinut maximum de rezultate, folosind resursele existente. [6, p. 

48] 

Managerul şcolar este persoana care conduce oficial activitatea unei instituţii de 

învățământ; de regulă, este vorba despre directorul de şcoală, având cea mai 

complexă şi mai concretă activitate managerială. 

Directorul şcolii este managerul general al unităţii şcolare, este persoana care 

conduce oficial activitatea unei instituţii de învățământ. Principalul rol al managerului 

este de a coordona activitatea echipei manageriale şi a întregului corp didactic, spre 

asigurarea realizării funcțiilor generale a procesului educațional. Managerul școlar 

există ca putere reală în instituție şi îşi îndeplineşte funcţiile comunicând. 

Directorul şcolii se preocupă, în mod deosebit, de ponderea factorilor care 

influenţează calitatea procesului de învăţământ. El identifică aspectele activităţii 

echipei manageriale care funcţionează mai puţin eficient şi caută ameliorarea acestora 

prin comunicare.  

Echipa managerială este compusă din persoana directorului şi a directorilor 

adjuncţi. 
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Directorul adjunct este persoana responsabilă de problemele administrative şi 

urmăreşte planificarea şi organizarea eficientă a resurselor pedagogice existente, 

(umane, materiale, financiare, informaţionale), respectând liniile de politică 

educaţională stabilite de directorul coordonator şi cerinţele de perfecţionare, de 

cercetare didactică, de orientare/îndrumare a procesului educațional, acestea sunt 

asumate la nivelurile conducerii manageriale ale organizaţiei şcolare respective. 

Eficientizarea comunicări managerialei trebuie să reprezinte o preocupare a 

fiecărui manager. În conducerea şcolii „un manager de succes” nu poate fi doar acel 

care posedă solide cunoştinţe de specialitate, ci în primul rând acel care se dovedeşte 

a poseda şi aplica în practică competenţele de bun comunicator.  

Competenţa se formează şi se evaluează la interacţiunea activităţilor: „a şti, a şti 

să faci, a şti să devii”. Din seria de competenţe de care trebuie să dispună un manager 

școlar de calitate se numără şi competenţele de comunicare, potrivit cărora, 

managerul școlar trebuie să fie capabil: 

 să comunice eficient oral şi în scris cu un public diferit; 

 să negocieze şi să consulte în mod eficient; 

 să prezideze şedinţele în mod eficient; 

 să menţină, să dezvolte şi să folosească o reţea de contacte. 

Expresia „competent” este utilizată mai mult în sens cuprinzător pentru a 

desemna „capacitatea generală a unui individ de a face o anumită activitate şi nu 

numai abilitatea sa de a rezolva unele aspecte ale muncii lui la standardele 

acceptabile” [apud G. Gole: 9, p. 55 ].  

Printre caracteristicile esenţiale ale competenţelor de comunicare managerială se 

remarcă mobilizarea unui ansamblu de resurse în vederea atingerii obiectivelor 

prestabilite. Competenţele comunicării manageriale se construiesc pe „dimensiunile 

omului real”, apelând la aspectele raţionale şi nonraţionale, intuiţie, opinii, valori, 

curaj, înţelepciune, tradiţie etc. care dau sens activităţii, atât managerului școlar, cât şi 

a membrilor instituției școlare. 

În pregătirea managerului școlar se impune formarea de competenţe în structură, 

pe trei nivele: 

1. nivelul personal: competenţe ce permit a realiza echilibrul intern şi 

interferarea în fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale sinelui: corp, spirit, emoţii, 

sisteme neurosenzoriale şi conştiinţă; 

2. nivelul echipei: competenţe privind capacitatea de a motiva, de a comunica, 

de a dezvolta atât structura, cât şi procesele din cadrul echipei; 
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3. nivelul cultural: competenţe ce conduc spre armonie în organizaţie, prin 

realizarea sarcinii şi existenţa bunele relaţii între oameni, ce solicită cunoaştere, 

atitudini, conştiinţă, valori, creativitate. 

Astfel, un director de şcoală sau director adjunct care are competenţe în 

structură, dar mai cu seamă, cele de comunicare managerială trebuie să poată să-i 

determine pe colaboratori să efectueze schimbări pozitive în instituția şcolară, să-i 

mobilizeze pe toţi actanţii educaţionali în realizarea sarcinilor prestabilite  

Comunicarea managerială în instituțiile școlare devine eficientă în momentul în 

care managerul reuşeşte să combine armonios funcţiile comunicării (informarea, 

transmiterea deciziilor, dialogul, formarea, educarea, motivarea, promovarea culturii 

organizaţionale), să prevadă problemele, barierele care ar putea să perturbe procesul 

comunicării, să ofere transparenţă şi posibilitatea de intervenţie interlocutorului. 
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PROFESORI FORMAȚI – PROFESORI ECHIPAȚI 

Moga Ecaterina, dr., lector universitar 

Catedra Psihopedagogie şi educaţie preşcolară, UST 

În condiţiile contemporane ale dezvoltării rapide a societății prin valorificarea 

ştiinţei şi tehnicii, problema rolului formativ al învăţământului se pune în termeni noi. 

Asistăm astăzi la intensificarea preocupărilor pentru formarea omului dezvoltat 

multilateral, la tendinţa unei culturi generale cât mai bogate şi mai profunde, la 

creşterea rolului şcolii în societate și la promovarea imaginii cadrului didactic.  

La ora actuală, conceptul modern al învăţământului prevede „educarea şi 

instruirea elevului într-un mod nou, eliberat de rigiditatea didactică, incitându-l la 

învăţare în mod neostentativ” [4]. Noua concepţie a învăţământului preuniversitar 

prevede utilizarea resurselor şi formelor care ar educa şi ar instrui o personalitate 

liberă şi democratică ce ar corespunde imperativelor timpului.  

Conducătorului instituției școlare îi revine sarcina de a crea mediul constructiv 

și a motiva cadrele didactice de a se implica în mod direct în procesul de 

autodezvoltare personală și profesională. Având în vizorul nostru faptul că educația 

este una dintre cele mai importante activități ale omenirii și de ea depinde viitorul 

prosper al lumii, trebuie să ne responsabilizăm pentru a excela în sistemul 

educațional. 

Eficiența și reușita unei instituții de învățământ este rezultatul unei munci 

titanice, realizată, în primul rând, de către echipa de conducere a instituției care 

urmărește dezvoltarea constantă a echipei didactice, atât pe plan personal, cât și pe 

cel profesional. În acest context, cadrul didactic trebuie să fie echipat strategic, 

obținând un nivel al reușitei profesionale prin dezvoltarea competențelor pro-

activitate, conducere și management personal. El poate trece cu ușurință de la 

dependența de cei din jur la independența sa personală, din simplul motiv că se 

cunoaște și-și recapătă încrederea în sine, reușind să se autoaprecieze la justa valoare 

și să-și traseze expectanțe veridice în raport cu potențialul propriu. Ajutându-l să 

obțină o reușită personală, el va tinde spre o reușită publică, ce ține de 

interdependența sa cu cei cu care interacționează.  

Astfel, dezvoltarea sa profesională va fi un catalizator în descoperirea 

semnificației sale unice, ceea ce îi va marca valoarea inedită, motivându-l în 

asumarea de responsabilități în transformarea și educarea tinerei generații.  
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Prin dezvoltarea competenței de comunicare empatică, colaborare sinergică și 

însușind principiile ce țin de conducerea interpersonală, fiecare cadru didactic va 

reuși să treacă de la independență la interdependență, asigurându-și reușita publică. 

Valorificându-și potențialul la maxim și investind în reînnoirea echilibrată 

asupra dezvoltării sale fizice, psihice, intelectuale și spirituale, cadrul didactic va 

reuși să-și mențină acea vigoare și acea dorință de a se autodezvolta continuu pentru a 

face față concurenței actuale și a da valoare și prestigiu muncii sale. 

Jim Collins spunea [6]: „Bun este dușmanul lui Excelent. Nu avem școli 

excelente pentru că avem școli bune. Nu avem un guvern excelent pentru că avem 

unul bun. Puțini oameni ajung să aibă o viață excelentă, în mare măsură pentru că e 

atât de ușor să te mulțumești cu o viață bună.”  

Convingerea noastră este că echipa managerială trebuie să elaboreze concepte în 

vederea atingerii excelenței în conformitate cu misiunea și viziunea instituției. Acest 

cadru conceptual trebuie să fie reflectat în politica instituției prin acțiuni concrete, 

susținute în mod constant de către conducător, în vederea asigurării calității. 

Dezvoltarea aceasta progresivă se va realiza doar prin formarea inițială și continuă a 

cadrelor didactice, începând cu dimensiunea dezvoltării sale personale și continuând 

cu domeniul profesional.  

Directorul instituției, alături de echipa pe care o conduce, trebuie să tindă să 

obțină rezultate excelente constante. Existența unei echipe de asigurare internă a 

calității, care să realizeze diagnosticarea obiectivă a situației și să evalueze constant 

rezultatele obținute, ar duce la creșterea calității și la sporirea gradului de eficacitate 

profesională a specialiștilor din instituția de învățământ. 

Promovarea unor concepte care să se focalizeze pe rezultatele de excelență și pe 

politicile de obținere a lor conduce la obținerea unui mecanism funcțional care 

motivează pedagogul să se perfecționeze constant pentru a corespunde noilor 

exigențe înaintate de actualitate. 

Școala excelentă de durată are un sistem intern care funcționează continuu și 

care face diferență între excelent și bun, între măreț și mediocru. Având o structură 

strategică, prin acest program se urmăresc trei dimensiuni [6]: 

1. Oameni disciplinați 

2. Gândire disciplinată 

3. Acțiuni disciplinate. 

Harry S. Truman spunea: „Poți reuși orice în viață, numai să nu-ți pese cine 

culege laurii”. Pornind de la acest concept, noi tindem să formăm oameni disciplinați, 
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care vor avea o gândire ordonată și vor întreprinde acțiuni chibzuite. Rezultatele 

excelente de durată depind de crearea unei culturi a oamenilor autodisciplinați.  

Atingerea acestui obiectiv presupune dezvoltarea și autodezvoltarea, formarea și 

autoperfecționarea de calitate, în corespundere cu cerințele actuale și de perspectivă 

ale societății și comunității locale. Având în centrul activității noastre, în calitate de 

lideri formali în educație – copilul – vom urmări să oferim tot ce e mai bun pentru a-i 

cultiva încredere, respect și demnitate. 

Cadrul didactic, agent al schimbării, recunoaște în elev o valoare inestimabilă în 

care trebuie să investească cu multă dăruire și consacrare pentru a forma cetățeanul 

de mâine, care să ne reprezinte cu demnitate, pregătindu-l ca și succesor, printr-o 

mentorare continuă, la fiecare nivel de școlaritate. Un profesor de excelență și o 

instituție de excelență vor găsi calea spre excelență, confruntându-se cu realitatea 

dură. Atunci când faci un efort cinstit și sârguincios de a afla adevărul într-o situație 

anume, concluziile corecte devin evidente adesea de la sine. Este imposibil să iei 

decizii bune fără să nu conferi întregului proces o confruntare onestă cu realitatea.  

O primă sarcină pe care ne-am pus-o la noi în instituție este aceea de a crea o 

cultură în care personalul și beneficiarii să aibă ocazia extraordinară de a fi ascultați 

și de a face ca adevărul să fie auzit. Astfel, un manager de instituție este un lider prin 

întrebări, nu prin răspunsuri, angajându-se în dialog și dezbateri, dar nu în 

constrângeri. Instituțiile de învățământ, pentru a se racorda la cerințele actuale și 

pentru a face față concurenței, trebuie să-și stabilească țelurile și strategiile bazându-

se pe înțelegerea a ceea ce le pasionează cel mai mult pe cadrele didactice, pentru a 

excela; la ce sunt cei mai buni și ce anume îi poate determina să obțină rezultatele 

cele mai bune. 

Dezvoltarea personală a cadrelor didactice este un proces care cuprinde 

sistematic câteva etape ce influențează considerabil dezvoltarea profesională. Așadar, 

cadrul didactic, în procesul său de formare pentru atingerea succesului profesional și 

realizarea scopurilor propuse, va avea în vizorul său și se va ocupa, într-un mod 

direct, de dezvoltarea sa personală.  

Figura 1 pune în evidență atributele procesului de dezvoltare personală: viziune, 

expectanțe, motivație, voință, atitudine, informare, sinergie, evaluare, autocunoaștere, 

autoapreciere, progres personal, autoîmplinire. 
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Fig. 1. Atributele dezvoltării personale 

Viziunea personală a cadrului didactic va fi punctul de reper pentru a determina 

direcțiile de dezvoltare profesională. Ea va genera acele principii de inițiere în 

dezvoltarea individuală exprimate prin expectanțele personale și profesionale ale 

tânărului. 

Expectanțele cadrului didactic constituie un atribut de esență care influențează 

dezvoltarea profesională.  

Motivația personală va fi acel generator de perpetuare a procesului de dezvoltare 

personală.  

Voința dezvoltată prin experiența proprie, datorită motivației de a atinge acele 

expectanțe pe care le are cadrul didactic, va contribui, substanțial, la dezvoltarea lui 

personală, ceea ce-i va asigura succesul profesional.  

Atitudinea cadrului didactic se manifestă  prin responsabilitatea față de sine și 

față de alții, formând acele trăsături ce contribuie la reușita personală și profesională. 

Informarea conștientă și sistematică oferă posibilitatea deschiderii noilor perspective 

de relaționare și acțiune, ceea ce-l va predispune spre inovație. Însușirea conceptului 

de Sinergie va oferi cadrului didactic posibilitatea de a fi creativ și a progresa 

continuu.  

Aplicând sistematic procesul de Evaluare, cadrul didactic poate să-și evalueze 

etapizat activitatea, ceea ce va conduce la Autocunoaștere adecvată, care va rezulta cu  

Autoapreciere justă. Aceasta din urmă va genera Progres personal, iar rezultatele se 

vor exprima prin Autoîmplinire,  datorită succesului obținut. 

În concluzie, reiterăm ideea că dezvoltarea personală influențează dezvoltarea 

profesională a cadrului didactic, iar acesta este un proces progresiv, ireversibil, 

continuu și dinamic.  
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Considerând că profesorul este unul dintre factorii responsabili în plan 

educaţional, cu capacitate de influenţare, modelare şi dezvoltare a mentalităţii 

comunităţii, susţinem necesitatea formării continue a acestuia, prin urmărirea 

dezvoltării personale și profesionale, care, la modul ideal, ar trebui să fie congruente. 
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MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII LUDICE ÎN PERIOADA 

 ŞCOLARĂ MICĂ 

Nicolau Lidia, dr., conf. univ., UNT 

Rusu Elena, dr., conf. univ., UST 

Şcoala şi învăţarea determină schimbări profunde la nivelul personalităţii 

copilului. Se remarcă o structurare a trebuinţelor, intereselor, preferinţelor şi, apoi, a 

aptitudinilor ca urmare a descoperirii de către copil a importanţei lor pentru obţinerea 

de rezultate cât mai bune în activitate.  

Activitatea ludică se prezintă ca una din cele mai reuşite modalităţi de 

dezvoltare a personalităţii copiilor, de aceia ea este un bun mijloc de educaţie şi 

instruire care influenţează mult posibilităţile copilului de a acumula noi cunoştinţe şi 

de a se manifesta. Iată de ce, activitățile ludice trebuie să devină componente 

importante a procesului educațional, precum şi un valoros principiu metodologic 

aplicat la fiecare lecţie, mai ales în clasele primare.       

Realizarea cu succes a sarcinilor educaționale necesită un management eficient 

faţă de problema activității ludice în perioada școlarului mic.  

Managementului activității ludice la elevii din ciclul primar este ansamblul de 

acțiuni de planificare, organizare, îndrumare şi control pentru asigurarea activității 

ludice eficiente. 

Managementul activității ludice este un tip de activitate prin care învăţătorul 

consolidează, precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, îmbogăţeşte sfera de 

cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare ale elevilor mici. 

Intensa dezvoltare a personalităţii şi a sociabilităţii îşi pune amprenta nu numai 

asupra activităţilor de învăţare, dar şi a celor legate de joc. Deşi se constată o serie de 

asemănări între jocul copilului preşcolar şi jocul şcolarului mic, asemănări ce dau 

continuitate comportamentelor, totuşi se manifestă, din această perspectivă, nuanţări 

şi adaptări de conduite complexe în astfel de activităţi. Astfel, jocurile cu subiect şi 

roluri, cele cu reguli, de construcţie, de creaţie se constituie la şcolarul mic ca 

activităţi ludice, de distracţie în care îşi valorifică activităţile psiho-motorii şi în care 

investeşte energia psihică. Chiar şi în jocurile de imitaţie atât de frecvente la 

preşcolari, la şcolarul mic, aceste jocuri nu se rezumă la o singură reproducere a 

modelelor umane, ci se transpun pe un plan mai complex, o lărgire a orizontului de 

cunoaştere şi o depăşire a realităţii înconjurătoare nemijlocite. Sunt frecvent evocate 

scene cu acţiuni umane în care copilul se implică prin îndeplinirea unui rol, prin 

organizarea şi colaborarea partenerilor de joacă cu semnificaţii pentru planul 

dezvoltării psihice. Adeseori experienţa de viaţă acumulată, preocupările adulţilor şi 
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relaţiile dintre aceştia, activitatea de îndeplinire a sarcinilor şcolare este evocată în joc 

[1, p. 9]. 

În perioada școlară mică jocul este bine organizat, regulile sunt respectate cu 

mai multă rigoare, cu o cooperare evidentă între parteneri şi cu o finalizare clară a 

acţiunii. Tot mai pronunţat se manifestă şi spiritul competitiv dintre parteneri sau 

dintre grupurile de joacă, iar dăruirea în vederea succesului desfăşurării jocului este 

totală. În acelaşi timp subiectele jocurilor sunt inspirate din filme, cărţi, emisiuni TV, 

din vizionarea unor spectacole de teatru de păpuşi, a căror conţinut se transpune cu o 

oarecare fidelitate. Se respectă mai bine rolul şi momentul organizatoric al jocului 

conturându-se clar că în jocurile „de-a şcoala”, „de-a explorarea” nu oricine poate fi 

director, diriginte, profesor, conducător de grup, ci numai acela care se dovedeşte 

capabil să-i antreneze în realizarea succesului. Dacă la vârsta de 6-8 ani jocurile sunt 

apropiate de cele ale preşcolarilor, ele devin tot mai organizate şi se prelungesc ore 

sau chiar zile în şir cu adoptarea unor conduite complexe. Ca urmare a dezvoltării 

capacităţii fizice şi psihice se dezvoltă tot mai intens jocul cu reguli în care sunt 

prezente strategii acţionale şi de valorificare a spiritului competitiv. E. Minscin 

referindu-se la acest aspect, arată că superioritatea jocului cu reguli rezultă din faptul 

că acestea se aplică explicit, se conştientizează şi se respectă cu stricteţe. Faţă de acei 

parteneri care nu respectă regula sau faţă de cei care au tendinţe de trişare, grupul 

manifestă atitudini deosebit de severe. Asemenea parteneri nu numai că sunt 

avertizaţi cu privire la respectarea regulilor de joc, dar continuarea unor astfel de 

comportamente va determina refuzul lor în situaţii similare [7, p.33]. 

O serie de jocuri mai complicate cum ar fi şahul, ţintarul, păcăliciul, tablele, 

moara etc., antrenează priceperi, calităţi şi strategii ce se raportează la acţiunea 

adversarului. În felul acesta, se educă atenţia, gândirea, imaginaţia, voinţa şi se învaţă 

cooperarea cu partenerii de joacă. Competiţia este deosebit de activă în jocurile 

sportive care antrenează mişcarea şi deprinderile motorii.  

La vârsta micii şcolarităţi un loc aparte îl ocupă jocurile cu un pronunţat caracter 

didactic. În aceste jocuri copilul aşteaptă participarea adultului ce poate da un sens 

specific acumulării de informaţii. Chiar şi spiritul de colecţionare al şcolarilor mici 

poate fi valorificat prin aceste forme de joc în care poate fi orientat interesul pentru 

activitatea şcolară spre alcătuirea de ierbare, insectare etc. [2, p .65]. 

Activitatea ludică imprimă activităţii didactice un caracter dinamic şi atrăgător, 

induce o stare de bucurie şi de destindere care previne monotonia şi oboseala şi 

fortifică energiile intelectuale şi fizice ale elevilor. Jocurile se bazează pe simularea 

unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene etc., iar, prin practicarea lor, elevii devin 
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actori ai vieţii sociale pentru care se pregătesc. În procesul jocului  copii înving cu 

plăcere greutăţi considerabile, îşi antrenează puterile, îşi dezvoltă capacităţile şi 

priceperile.  

În psihopedagogia modernă, activitatea ludică este asimilată ca o evidenţă în 

procesul de formare şi dezvoltare intelectuală a copilului.  

Activitatea ludică este o manifestare spontană, înrădăcinată în mecanismele 

biologice inconştiente, expresia unui instinct al juisării. Activitatea ludică se prezintă 

ca o notă definitorie de îmbinare armonioasa a elementului instructiv cu elementul 

distractiv, asigurând o unitate deplină între sarcina didactică și acțiunea de joc. 

Pentru copil, aproape orice activitate este un joc. Marele psiholog şi pedagog 

Edouard Claparède [apud: 8] consideră că: „...prin joc, copilul ghiceşte şi anticipează 

conduitele superioare, pentru copil, jocul este munca, este binele, este datoria, este 

idealul vieţii, prin joc fiinţa sa psihologică poate să respire şi poate să acţioneze. 

Jocul declanşează în copil potenţe latente, virtuale, asimilate dar neconştientizate, pe 

care le dezvoltă şi le combină, într-o activitate care se structurează şi pe care o 

coordonează în consens cu aspectele particulare ale personalităţii sale. Astfel, jocul 

reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc  obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului.” 

Încorporat în activitatea didactică, elementul de joc, imprimă acesteia un 

caracter mai viu și mai atrăgător, aduce varietate și o stare de bună dispoziţie 

funcţională, de veselie si bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei 

şi a plictiselii, a oboselii. 

Activitatea ludică este un tip specific de activitate prin care învăţătorul 

consolidează, precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera 

lor de cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare ale acestora.  

Atunci când activitatea ludică este utilizată în procesul de educațional, ea 

dobândeşte funcţii psiho-pedagogice semnificative, asigurând participarea activă a 

elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiei. 

Odată cu împlinirea vârstei de 7 ani , în viaţa copilului începe procesul de 

integrare în viaţa şcolară, ca o necesitate obiectivă determinată de cerinţele instruirii 

şi dezvoltării sale multilaterale. De la această vârstă, o bună parte din timp este 

rezervată şcolii, activităţii de învăţare, care devine o preocupare majoră. În programul 

zilnic al elevului intervin schimbări impuse de ponderea pe care o are acum şcoala, 

schimbări care nu diminuează însă dorinţa lui de joc, jocul rămânând o problemă 

majoră în perioada copilăriei. 



202

În procesul educațional, învăţătorul, ca şi elevii, acţionează prin intermediul 

unor metode de predare şi învăţare, în vederea atingerii unui scop. Activitățile ludice 

nu sunt altceva decât un ansamblu necesar de procedee adecvate realizării învăţării.  

Managementul activităților ludice este „o cale de optimizare a acţiunii de 

instruire, care implică o anumită modalitate de lucru în procesul educațional, 

permițând elevilor să găsească drumul de urmat pentru a însuşi cunoştinţe, 

deprinderi, capacităţi”.  
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INSERȚIA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE 

ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL 

Pîrău Lucia, învățătoare, grad didactic superior 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Bălți 

În contextul actual al sistemului educaţional din Republica Moldova 

valorificarea resurselor umane este un obiectiv prioritar al managerilor instituţiilor de 

învăţământ. Dificultățile cu care se confruntă,  reformele educaționale în permanență 

schimbare, situațiile imprevizibile și provocatoare sunt cunoscute parțial sau 

imparțial teoretic și practic de către cadrele didactice debutante la integrarea  în 

instituție, iar procesul de inserție din instituțiile de învățământ de multe ori nu este 

eficient. Se constată că programele de formare inițială și continuă  nu sunt centrate pe 

necesitățile cadrelor didactice, iar competențele profesionale ale cadrelor didactice 

debutante nu sunt racordate la schimbările din sistemul actual educațional. Toți acești 

factori demonstrează oportunitatea aplicării unor acţiuni strategice şi operaționale 

în domeniul managementului inserției profesionale a cadrelor didactice debutante.  

În aceste condiții, susținerea și motivarea cadrelor didactice devine 

responsabilitate primordială în sistemul educațional şi în general, pentru societate. 

Prin urmare, sprijinirea și motivarea cadrelor didactice debutante, precum și 

dezvoltarea competențelor profesionale ale acestora trebuie să devină obiectivul 

strategic prioritar al fiecărei instituții de învățământ. Din cele expuse se conturează 

necesitatea de formare continuă în instituția de învățământ. În acest context sunt 

oportune activitățile de inserție profesională a cadrelor didactice debutante.  

Instituția de învățământ trebuie să creeze condițiile necesare de integrare și 

dezvoltare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice debutante în vederea 

persistării în carieră. În acest context, managementul inserției profesionale constituie 

o abordare complexă, sistemică, planificată, individualizată axată pe învățare, 

monitorizare, evaluare, progres, carieră și performanță, care asigură calitatea 

procesului instructiv, iar  eficacitatea sa depinde de gradul de colaborare a 

managerilor, mentorilor de inserție și a cadrelor didactice debutante.  

Astfel, conceptul de management al inserției profesionale deconspiră aspectele 

prin  termenii: integrare socială, integrare profesională, identitate profesională, 

socializare, adaptare, acomodare, cultură organizațională, climat organizațional etc.  

Planul de inserție profesională este instrumentul prin care echipa managerială 

urmărește adaptarea cadrului didactic debutant după angajarea în instituția de 

învățământ. Astfel, în cadrul instituției se vor organiza programe de inserţie 

profesională. Pentru implementarea cu succes a programelor de inserţie profesională 
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este necesar un demers sistematic și logic, având la bază anumite principii, metode și 

procedee. Obiective prioritare ale programelor de integrare pot fi considerate: 

 crearea sentimentului de apartenenţă la instituţia școlară, de identificare cu 

instituţia și cu misiunea acesteia; 

 dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice debutante; 

 dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă etc. 

În cadrul acestor programe trebuie să se ia în considerare următoarele aspecte: 

rolurile și principiile care să contribuie la menţinerea identităţii personale și 

integrităţii organizaţiei; modelele de comportament solicitate pentru performarea 

eficientă a activităţii; scopurile strategice  ale instituţiei; mijloacele preferate de 

atingere a scopurilor; responsabilităţile de bază ale noului angajat [6 ]. 

Printre obiectivele specifice pe dimensiunea inserției profesionale pot fi 

menţionate:  informarea cu noile condiţii de muncă, stabilirea relațiilor de 

comunicare eficiente între cadrele didactice debutante şi ceilalţi profesori, crearea 

unei atmosfere confortabile și realizarea coeziunii colectivului profesoral, 

introducerea în atmosfera organizaţiei și familiarizarea cadrelor angajate cu cultura 

organizaţională, cu regimul specific instituţiei: orar,  regulamente, restricţii, facilităţi 

etc.; înlăturarea incertitudinii și rezistenţei noilor angajaţi; analiza, interiorizarea și 

promovarea valorilor instituţionale de către noii angajaţi; încurajarea planificării 

traseului propriu de dezvoltare profesională și avansare in carieră  [4, 8].  

În această perioadă a inserției profesionale, cadrele didactice debutante trebuie 

să fie conduși, îndrumați, monitorizați și evaluați de către managerul instituției, 

echipa managerială, șeful de catedră metodică, precum și mentorul de inserție 

profesională. Debutantul trebuie să primească informații privind actele legislative și 

normative precum sunt: Codul educației, Codul muncii, Codul de etică al cadrului 

didactic, Convenția cu privire la drepturile copiilor, Statutul instituției, prevederile 

Regulamentului de ordine interioară, viziunea și misiunea instituției, valorile 

promovate în instituția școlară, pașaportul instituției, scopurile strategice și 

obiectivele specifice, fișa postului cadrului didactic. Șeful de catedră va iniția discuții 

pe marginea următoarelor aspecte: funcţionarea catedrei, relaţii funcţionale, 

responsabilităţi și sarcini conform postului, politici, proceduri, reguli, regulamente 

etc. 

Un factor important în realizarea cu succes a inserţiei profesionale a cadrelor 

didactice îl constituie respectarea principiilor etice de integrare, și anume: 

respectarea propriului ritm de dezvoltare a angajatului, adică angajatul nu va fi supus 

unei presiuni non-rezonabile în acest sens; acţiunile de integrare vor fi concepute 
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astfel încât să nu forţeze angajatul să treacă din primul stadiu (de novice) în ultimul 

stadiu (de expert), ignorându-se treptele de evoluţie; evitarea supra sarcinilor și 

responsabilităţilor dincolo de posibilităţile fizice, temporale și psihice ale unei 

personale [11, p. 8-17]. 

Manolescu A. propune ca metode de integrare organizaţională: scrisoarea de bun 

venit, desemnarea unui mentor, manualul/ghidul noului angajat, ședinţe instructive de 

îndrumare, mapa de întâmpinare, filmuleţe de îndrumare etc. [9]. Pânișoară 

menţionează drept cele mai importante metode de integrare mentoratul și coaching-

ul, alături de team-building, laboratoarele de training pentru sensibilizare și survey 

feedback [10]. 

Programele de mentorat sunt recomandate pentru o inserţie eficientă în plan 

interpersonal. Codul Educaţiei, art. 58, promovează „activitatea de mentorat prin care 

o persoană cu experienţă (mentorul) oferă sprijin, ajutor, schimb de experienţă și 

cunoștinţe altei persoane pentru a-i favoriza dezvoltarea profesională și achiziţia de 

competenţe sau cunoștinţe. Una dintre formele de mentorat este mentoratul de 

inserţie profesională, care „se realizează la locul de muncă și asigură integrarea și 

dezvoltarea profesională a cadrului didactic debutant” [7]. Conceptul de mentorat de 

inserție vizează ghidarea individului la începutul carierei profesionale. Este practicat 

frecvent de organizaţii cu scopul de a ajuta noii angajaţi să se adapteze la condiţiile 

de muncă specifice. Acest proces presupune ca debutul celui mentorat să fie orientat 

în cunoaşterea statului funcţional al organizaţiei, dar şi a modalităţii de efectuare a 

serviciului solicitat [apud 1, p. 64, 65]. 

Literatura de specialitate propune următoarele cerinţe pentru desfășurarea 

programelor de mentorat de inserție: confidenţialitatea tuturor informaţiilor; 

pregătirea psihologică și profesională a mentorilor; monitorizarea acţiunilor acestora 

de către directorul adjunct; armonia acţiunilor cu valorile și cultura organizaţională a 

instituţiei [35]. 

Se conturează și următoarele etape în activitatea de mentorat de inserție: 

stabilirea persoanei care va coordona și va monitoriza buna desfășurare a întregului 

proces; selecţia mentorilor și protejaţilor; realizarea unor programe de instruire a 

mentorilor și a cadrelor debutante, astfel încât să se cunoască rolurile ce vor fi 

asumate, efectuarea testelor de personalitate pentru stabilirea perechilor de mentor-

debutant în funcţie de compatibilitățile persoanelor aflate în program; concretizarea 

perechilor mentori-cadru didactic debutant, realizarea primelor întâlniri în care se 

stabilesc așteptările, se negociază un program de întâlniri pentru parcurgerea 

programului [6, p. 21]. 
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Așadar, programele de inserție profesională și de mentorat vor urmări 

dezvoltarea competenţelor profesionale a cadrelor didactice debutante, consolidarea 

culturii organizaţionale, îmbunătăţirea comunicării și a climatului organizaţional, 

astfel contribuind la îmbunătăţirea performanţelor individuale și organizaţionale. 

Principiul cheie al managementului inserției profesionale în învățământ este cel al 

satisfacţiei profesionale a cadrelor didactice, care se definește „ca o configuraţie 

psihică complexă, constituită dintr-un set de atitudini pozitive ale cadrului didactic 

faţă de activitatea profesională, formate în rezultatul trăirii sentimentelor de plăcere 

în raport cu îndeplinirea nevoilor, dorinţelor, aspiraţiilor profesionale, acestea 

conducând la performanţe profesionale, trăirea sentimentului de împlinire, realizare 

profesională.” [2]. 

Cercetătoarea Andrițchi V. evidențiază următoarele domenii ale satisfacţiei 

profesionale a cadrelor didactice: specificul activităţii pedagogice, parteneriatul cu 

familia, angajarea profundă a elevului în actul educaţional şi performanţele acestuia, 

formare şi dezvoltare, evaluarea, aprecierea şi promovarea, relaţiile în colectiv, 

suportul şi consilierea, puterea de decizie, conducerea,  siguranţa, gradul de solicitare, 

starea de bine din instituţie, climatul organizaţional,  justiţia organizaţională [2].     

Pentru echilibrarea obiectivelor individuale ale cadrelor didactice debutante 

legate de carieră şi a obiectivelor instituției, se va realiza Managementul carierei 

didactice, prin asigurarea asistenţei coerente, planificării şi dezvoltării strategiilor 

individuale legate de carieră. Cadrele didactice debutante vor fi direcționate spre 

elaborarea propriului traseu de dezvoltare profesională prin descrierea acestuia în 

Planul individual de dezvoltare profesională și personală, în care se va preciza 

obiectivele şi modalităţile de realizare a acestora [2].  

Pentru a demonstra relația dintre aspectul teoretic, cel strategic și operațional în 

domeniul inserției profesionale a cadrului didactic debutant s-a aplicat un chestionar 

de diagnosticare a satisfacției și nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice debutante în cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Mihai  Eminescu” 

din municipiul Bălți, focalizat pe aspecte ce ţin de integrarea, motivarea, condițiile de 

dezvoltare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice debutante.      

Rezultatele experimentului de diagnostic evidențiază ideea că situația economică 

influențează motivația cadrelor didactice de a activa în sistem. Cadrele didactice 

debutante sunt suprasolicitate în activitate, astfel încât sunt tentați să abandoneze pe 

zi ce trece activitatea de pedagog. Administrația le oferă rar sau chiar deloc prime, 

diplome pentru activitate profesională. Mediul și condițiile de lucru, starea de bine 

din instituție, viitorul profesional, susținerea și certitudinea cu privire la salarizare 
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sunt asigurate doar parțial.  Fiind cadre debutante, cu mică experiență profesională, 

sunt ascultați în măsură mică, deci, sunt tratați neechitabil. Cadrele debutante doresc 

să fie recunoscute și apreciate la justa valoare, să li se ofere puterea de decizie, suport 

și consiliere profesională. Conform răspunsurilor respondenților, în instituție se 

organizează rar activităţii de dezvoltare profesională pentru cadrele debutante, care 

sunt satisfăcător relevante, iar ghidarea de către mentor este aproape nulă, mai cu 

seamă în elaborarea traseului de dezvoltare profesională și avansarea în cariera 

didactică. Cadrele didactice debutante nu au și nici nu cunosc cum se elaborează un 

plan individual de dezvoltare profesională și personală. Aceste rezultate 

experimentale confirmă necesitatea  implementării unui plan de acţiuni de inserție 

profesională a cadrelor didactice debutante în instituție, cu accent pe îmbunătățirea 

motivației şi satisfacţiei profesionale, a culturii organizaţionale şi a stării de bine, 

promovarea, socializarea, integrarea, consilierea și dezvoltarea profesională și 

personală. 

Rezultatele evidențiate și constatările atestate în urma demersului diagnostic 

inițial ne-au permis să conchidem că  este necesar de a aborda problema 

managementului inserției profesionale a cadrului didactic debutant din perspectiva 

procesului de informare și actualizare a cunoștințelor managerilor școlari precum și 

orientarea subiecților în identificarea răspunsurilor la problemele pregătirii lor 

profesionale și specific în elaborarea unui plan individual de dezvoltare profesională 

și personală în vederea  avansării în carieră. 

În experimentul de formare a celor 20 de cadre didactice debutante din instituție 

în vederea dezvoltării profesionale și personale a competențelor cadrelor didactice 

debutante s-au realizat următoarele activități în perioada septembrie 2018-noiembrie 

2018:  1. Masă rotundă cu subiectul ”Contexte didactice de creare a situațiilor de 

succes în evaluarea criterială prin descriptori. Învățământ primar”; 2. Seminar 

instructiv- metodic cu subiectul ” Organizarea procesului de evaluare criterială prin 

descriptori- componentă de bază în asigurarea calității în cadrul orelor de limbă 

străină în învățământul primar”; 3. Atelier instructiv-metodic cu subiectul ”Rețeta 

educației de succes. Cum să devii lider în clasă”; 4. Training cu subiectul 

”Implementarea standardelor de competență profesională a cadrelor didactice” în 

care s-au tratat următoarele aspecte: autodefinirea identității profesionale, 

managementul  carierei didactice, identitatea cadrelor didactice debutante, planul 

individual  de dezvoltare profesională și personală. Activitățile au  avut următoarele 

obiective specifice:  

 Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice debutante; 



208

 Actualizarea competențelor de bază, favorizarea interdisciplinarităţii pe fondul 

valorificării conceptelor de bază; 

 Aplicarea paradigmelor educaţionale la nivelul şcolii şi al clasei, dezvoltarea 

comportamentelor psihosociale valoroase; 

 Încurajarea planificării traseului propriu de dezvoltare profesională și avansare 

in carieră. 

În vederea verificării eficienței implementării planului de inserție profesională a 

cadrelor didactice debutante în experimentul de control a fost folosit același 

chestionar de determinare a satisfacției și nevoilor de dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice debutante utilizat în experimentul de constatare. În figurile de mai 

jos sunt prezentate rezultatele comparative pentru unele domenii ale satisfacției 

profesionale în experimentul de diagnostic și cel de control. 

 

 

 

Fig. 1. Rezultate comparative ale aprecierii, promovării, evaluării,  

suportului și consilierii 

În raport cu aprecierea și promovarea a crescut cu 10 % nivelul moderat, de la 

30 % (6 cadre didactice)  la 40 %( 8 cadre). Indicii gradului de evaluare a crescut de 

la 2 (10%) cadre didactice la 7 (35%) respondenți. A scăzut considerabil indicele 

nivelului satisfăcător: de la 65% la 30%. 

Administrația consiliază și ajută debutanții să rezolve probleme ce ţin de 

activitatea profesională în măsură mai mare. Au crescut indicii  de la 25 % (5 

debutanți) până la 45% (9 cadre ) pentru valoarea moderat.  
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Fig. 2. Rezultate comparative ale stării de bine,  

dezvoltării personale și profesională 

În raport cu starea de bine indicii valorici au crescut moderat: de la 25 % la 

40%. Au scăzut valorile de dezacord parțial de la 40 % până la 10%. 

Se observă o creștere semnificativă a indicilor în raport cu dezvoltarea personală 

și profesională. Astfel, 7 (35 %) cadre didactice sunt satisfăcuți în măsură mare și 6 

cadre (30%) în măsură foarte mare de calitatea activităților, în comparație cu 7 (35%) 

și 10 (50%) cadre didactice, care erau satisfăcuți  în măsură foarte mică și mică. 

În concluzie, rezultatele obţinute demonstrează că planul de acţiuni de inserție 

profesională în instituție, precum și activitățile de dezvoltare profesională și personală 

a generat creșterea nivelului de satisfacție și dezvoltare profesională și personală  a 

cadrelor debutante în instituție.  

Cercetarea realizată ne-a permis să elaborăm următoarele recomandări practice: 

Pentru factorii de decizie din educație: monitorizarea includerii aspectelor 

aferente ale managementului de inserție profesională a cadrelor didactice debutante în 

documentele și instrumentele de autoevaluare şi evaluare a instituţiilor de învăţământ 

şi a cadrelor manageriale, precum și respectarea prevederilor din Regulamentul cu 

privire la instituționalizarea activității de mentorat în învățământ. 

Pentru managerii instituțiilor de învățământ: 

 proiectarea, elaborarea, propunerea în discuție, aprobarea și implementarea, 

coordonarea, monitorizarea și evaluarea planului de acțiuni de inserție profesională a 

cadrelor didactice debutante în instituție; elaborarea sugestiilor de ameliorare a 

planului de acțiuni de inserție profesională; 

 promovarea şi dezvoltarea unor parteneriate autentice între şcoli şi universităţi: 

dezvoltarea unor proiecte comune, în vederea integrării cu succes a debutanților în 

calitatea sa de tânăr specialist în instituția de învățământ; 
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 diversificarea și conceperea în cadrul instituțiilor de învățământ a activităților 

eficiente, ce vor susţine dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice 

debutante bazate pe necesități și nevoi de formare;  

 diversificarea modalităţilor de motivare pentru avansarea în cariera didactică a 

cadrelor debutante; 

 încurajarea și implicarea cadrelor didactice debutante în proiecte de cercetare și 

diferite studii. 

Pentru cadrele didactice debutante:implicarea în planurile  de inserție și  

programelor de mentorat profesional; asumarea de roluri şi implicarea activă în 

cadrul activităţilor de dezvoltare profesională și personală; tratarea cu mai multă 

responsabilitate şi maturitate profesională  a avansării în carieră.  
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MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII ATENŢIEI LA COPIII PREŞCOLARI 

Rusu Elena, dr., conf. univ., Catedra Pedagogie și Psihologie generală, UST 

Pogîlă Larisa, educatoare, Grădiniţa Nr. 2, s. Cojuşna, r. Străşeni 

În procesul dezvoltării sale copilul preşcolar intră în relaţii specifice deosebite 

cu lumea înconjurătoare. Asupra lui mereu acţionează o mulţime de stimulenţi, care 

au ca scop formarea cunoașterii. Atenţia apare ca o condiţie primară, de fond, ca un 

nod-releu pentru desfăşurarea cu succes a proceselor de cunoaştere. 

Atenţia în activitatea copilului preşcolar este apreciată întotdeauna ca un factor 

al reuşitei sau succesului, fiind recunoscută ca prima dimensiune psihică care susţine 

energetic orice proces sau fenomen psihic, asigurându-i buna funcţionare, iar 

nedezvoltarea sau absenţa ei poate fi considerată drept factor generator de erori şi 

eşecuri. 

Schimbările actuale din sistemul educaţional înaintează faţă de educatori cerinţe 

noi de organizare a educației copiilor preșcolari cu aplicarea strategiilor şi 

tehnologiilor moderne de organizare, asigurând randamente educaţionale sporite. 

Managementul dezvoltării atenţiei la copiii preşcolari este un demers 

educațional, orientat strategic spre motivarea și facilitarea dezvoltării atenției, este un 

proces de organizare, îmbunătățire, eficientizare și valorizare a atenției la copiii 

preșcolari.  

Într-o altă accepțiune managementul dezvoltării atenţiei la copiii preşcolari 

include ansamblul metodelor, tehnicilor de conducere, gestiune, administrare 

referitoare la dezvoltarea atenției la copiii preșcolari. 

Managementul dezvoltării atenţiei la copiii preşcolari reprezintă un aspect 

extrem de important al pregătirii copilului pentru şcoală. Dezvoltarea capacităţii 

copilului preşcolar de a-şi orienta atenţia nu numai asupra situaţiilor care-l 

interesează ci şi asupra a ceea ce este necesar, pentru a duce la capăt anumite sarcini, 

cu toate eforturile ce i se impun în acest sens, este condiţionată de necesitatea 

stringentă a dezvoltării lui intelectuale. 

În opinia renumitul savant rus L.S. Vâgotski: „Atenţia copilului este istoria 

dezvoltării gradului de organizare a conduitei lui. Maturii din anturajul copilului, 

utilizând o serie de stimulenţi şi instrumente încep să orienteze atenţia copilului 

preşcolar, să o dirijeze, să o supună voinţei, înmânând astfel copilului instrumente cu 

ajutorul cărora preşcolarul mai apoi se va deprinde să manipuleze propria sa 

atenţie” [10, p. 67]. 

Fiecare educator ca manager ştie că fără o planificare și organizare managerială 

a atenţiei copiilor preșcolari, fără o activitate cotidiană şi sistematică cu scopul 
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dezvoltării atenţiei la copii nu este posibilă o însuşire reală a materiei. Oricât ar fi de 

talentat copilul preşcolar, el întotdeauna va avea lacune în cunoştinţe, dacă atenţia lui 

este rău organizată, gestionată, dacă el este neatent şi distrat. 

Când copilul preșcolar este atent se creează cele mai favorabile condiţii pentru 

gândirea activă. Atenţia în mare măsură determină rezultatele însuşirii activităţii de 

către copil. Ea contribuie la o includere urgentă a copilului în activitatea cognitivă şi 

ajută la pregătirea pentru acţiunile viitoare [8, p. 66]. 

Atenţia preşcolarilor este instabilă şi se deosebeşte printr-o deplasare, deseori 

involuntară, de la un obiect la altul. Educatorul îl deprinde pe copil să fie atent şi-1 

antrenează spre manifestarea exterioară a atenției. „Priviţi cu toţii la mine
’’
, „Aşezaţi-

vă cum trebuie" - asemenea adresări sunt raţionale.  

În timpul activităţilor atenţia copilului preșcolar are o stabilitate mai mare decât 

în procesul executării unei sarcini fixate de către adult, momentele de distragere a 

atenţiei şi greşelile sunt mai rare decât în joc. În timpul jocului copilul simte nevoia 

să coordoneze mişcările sale conform sarcinilor puse, să-şi îndrepte acţiunile în 

corespundere cu anumite reguli, să se supună cerinţelor grupei. În timpul jocurilor 

copilul î-şi formează capacitatea de a-şi concentra intenţionat atenţia asupra unor 

anumite obiecte. Pentru a menţine atenţia copiilor de vârstă preşcolară și ăn timpul 

activităților este necesar ca educatorul să vorbească pe un ton calm, clar, expresiv. 

Înainte de a se începe activitatea, este bine să se spună copiilor preșcolari cu ce se vor 

ocupa şi care este importanţa temelor studiate respectiv [6, p. 43]. 

Atenţia copilului depinde direct de interesul lui pentru anumite activităţi. 

Copilul preşcolar îşi poate menţine atenţia concentrată asupra unei activităţi un timp 

îndelungat, dacă educatoarea intervine mereu cu anumite întrebări, prin care îl 

determină pe copil să descopere noi aspecte ale obiectelor pe care le examinează şi în 

acţiunile pe care le execută. Copiii preşcolari cu greu urmăresc îndrumările pe care le 

dă educatorul în legătură cu ce au de făcut, mai ales dacă aceste îndrumări se referă la 

o activitate mai complexă. Din această cauză este necesar ca educatorul să explice 

fiecare acţiune în parte. Copiii trebuie deprinşi să asculte până la sfârşit toate 

indicaţiile şi numai după aceia să treacă la acţiune. 

Deşi copiii de vârstă preşcolară încep deja să stăpânească  și atenţia voluntară, 

cea involuntară rămâne totuși pentru această vârstă dominantă. Este dificil pentru 

preşcolari să se concentreze asupra unei activităţi uniforme şi puţin atrăgătoare, dar ei 

pot să fie suficient de atenţi în timpul jocurilor didactice atractive sau la realizarea 

unor sarcini productive cu deosebită încărcătură emoţională. Această trăsătură a 

atenţiei copiilor preşcolari este unul din temeiurile care cer ca procesul educaţional la 

http://www.supermamici.ro/activitati-2/
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preşcolari să nu se poată baza pe sarcinile ce necesită permanent încordare a atenţiei 

copiilor. Elementele de joc folosite în timpul activităţilor, tipurile productive de 

activitate, schimbarea deasă a formelor de activitate permit menţinerea atenţiei 

copiilor la un nivel suficient de înalt [4, p. 32]. 

Rolurile manageriale ale educatorului în dezvoltarea atenţiei la copii preşcolari 

sunt extrem de complexe. 

Educatorii manageri de cele mai dese ori interpretează că a fi atent este asociat 

de obicei cu a sta nemişcat şi a-l privi, a-l asculta pe cel care vorbeşte. Nu aceasta 

este caracteristica ascultării şi receptării unei informaţii, ci capacitatea de a primi şi 

de a găsi ceva de făcut cu conţinutul acesteia. Uneori uităm cu uşurinţă că atunci când 

vine vorba de copii, aceştia încarcă aceste informaţii cu mult afect, bazându-se pe 

experienţele lor anterioare nemijlocite, acest afect putând fi de ajutor sau putând fi un 

obstacol. 

Pentru ca managementul dezvoltării atenţiei la copiii preşcolari să fie eficient 

este nevoie să se țină cont de: 

 Vârsta copilului - cu cât vârsta copilului este mai mică, cu atât capacitatea de 

atenţie este mai fragmentată, stimulii schimbându-se cu rapiditate şi copilul încercând 

să ţină pasul cu ei. La vârstele preșcolare mici, învăţarea şi ascultarea se produc în 

mişcare (copilul poate face şi alte lucruri, se poate juca, se poate mişca atunci când i 

se citeşte o poveste sau i se explica ceva). Pe măsura ce copilul mai creste (3-4 ani), 

capacitatea sa de a rămâne conectat devine mai bună, dar în funcţie de afectul pe care 

acea comunicare i-l aduce, copilul se poate întrerupe sau poate fi distras. În 

preşcolaritatea mare (5-6), în mod obişnuit copilul a dobândit capacitatea de a asculta 

şi de a-şi reprezenta interior ceea ce i se spune. Este foarte importanta aceasta trecere 

interioara a tot ceea ce primeşte din exterior. În absenta ei, învăţarea va fi descărcată 

de sens şi nu va fi de durata, ci va avea o natură mecanică. 

 Timpul - durata iniţială a timpului în care copilul preșcolar poate urmări ceea 

ce i se spune la grădiniţa este de 10-15 min. Este nevoie ca aceeaşi cerinţa sa fie 

repetata clar de mai multe ori şi copilul să fie lăsat să o primească în ritmul lui. Apare 

de multe ori nevoia copilului de a combina ceea ce i s-a cerut cu altceva ce şi doreşte 

să facă şi aceste schimbări nu denota o lipsa de atenţie a copilului ci doar nevoia să de 

a găsi un echilibru între cerinţa şi dorinţa. Acest timp creste ulterior spre 15-20 min, 

interval în care copiii pot reuşi să parcurgă o activitate coerentă, consistentă, cu 

început şi sfârşit. Uneori pauzele în care adultul găseşte şi altceva de făcut sau de 

vorbit pot ajuta copilul să facă loc şi continuării a ceea ce avea de făcut. In mod 
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obişnuit, un copil preșcolar care încheie grupa mare poate parcurge o activitate de 30 

min fără a avea dificultăţi majore sau întreruperi semnificative. 

 Disponibilitatea afectiva - este unul dintre cei mai importanţi factori, 

deoarece ceea ce simte copilul preşcolar este în permanenţă în strânsă legătură cu 

reacţiile sale şi cu răspunsurile sale la cerinţele din exterior. O bună înţelegere a ceea 

ce se întâmpla cu el, o cunoaştere a ceea ce simte, a ceea ce trezeşte în el ceea ce 

aude, va permite copilului să aibă continuitate. O afectivitate confuză încărcată de 

teamă, de furie, de spaimă, de persecuţie va împiedica copilul să păstreze contactul cu 

sarcinile sale si să relaţioneze cu adultul aşa cum ar fi de aşteptat. 

 Dezvoltarea intelectuala - este cea care ne permite sa aflam cum sunt 

recepţionate cerinţele propuse şi dacă lipsa de atenţie a copilului preşcolar nu se 

datorează cumva gradului de înţelegere scăzut sau dificultăţii prea mari în raport cu 

ceea ce i s-a cerut. 

Deşi se consideră folositor ca sarcinile să vizeze mereu un nivel un pic mai 

avansat decât momentul la care este copilul preşcolar pentru a-l stimula, pentru unii 

copii poate fi prea dificil. Aceasta senzaţie că nu se descurcă, că nu ştiu se poate 

orienta către încercarea de a-si calma aceasta stare prin distragerea atenţiei câtre alte 

lucruri pe care ştiu sa le facă. 

 Climatul general - climatul are în general o funcţie de conţinere, poate servi 

drept sprijin. Daca aceasta este încărcat de presiune, de tensiune sau este un climat 

lipsit de afect, el se poate transforma în ceva ce produce deranj copilului şi îl 

bulversează. Putem găsi uneori explicaţia lipsei de atenţie a copilului preşcolar 

plecând de la ceea ce se întâmplă în jurul său şi de la ceea ce produce în el. 

 Relaţia cu educatorul - un alt factor foarte important care se poate constitui 

intr-un punct de sprijin sau intr-o presiune pentru copil. Este esenţial pentru un copil 

modul în care el percepe investirea educatorului şi aşteptările sale faţă de el. Dacă 

relaţia este una predominant critică, dacă adultul transmite copilului ca el l-a 

dezamăgit, că nu se descurca, că greşeşte mereu, atunci copilul se va manifesta ca 

atare. Pot apărea manifestări similare lipsei de atenţie care să exprime aceste 

preocupări ale copilului preșcolar. 

 Gradul de implicare - depinde de experienţele anterioare ale copilului 

preşcolar de a-si construi o relaţie cu ceea ce primeşte din exterior şi de a-si forma 

reprezentări care vor constitui bagajul lui permanent de achiziţii. El poate fi mai 

scăzut sau mai crescut în funcţie de rezonanţa copilului, de familiaritatea informaţiei, 

de corelaţiile pe care le stabileşte cu alte informaţii etc. 
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În contextul în care capacitatea de atenţie nu se dezvoltă în conformitate cu 

aşteptările vârstei cronologice şi dezvoltării intelectuale şi psihologice a copilului, 

atunci este nevoie ca educatorii, părinţii să caute să afle care este cauza problemei şi 

să poată oferi ajutor în acea direcţie. 

În concluzie putem releva faptul că managementul dezvoltării atenției la copii 

preșcolari se fundamentează în esență pe așa implicații apreciabile ca: 

 Importanţa materialului propus pentru copiii preşcolari; 

  Interesele şi necesităţile copiilor preşcolari în raport cu materia prezentată; 

 Gradul de complexitate a materiei prezentate; 

  Starea afectivă şi factorii externi ce influenţează procesul. 

Scopul educatorilor-manageri este proiectarea, organizarea și gestionarea 

sistematică a dezvoltări atenţiei la copiii preşcolari, asigurându-le o atmosferă 

benefică de dezvoltare cultivare, afirmare a acesteia. 
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Epoca spre care se îndreaptă societatea contemporană este una a schimbărilor 

profunde desfăşurate la intervale scurte de timp. O epocă despre care putem spune că 

este dominată de accelerarea continuă a ritmului de viaţă a omenirii. Aceste 

schimbări din domeniul vieţii sociale şi culturale solicită tinerilor comportamente 

performante în toate domeniile şi la toate nivelurile de organizare a societăţii 

contemporane. Aceste schimbări se referă la: identificarea conţinutului informaţional 

valoric, modificarea reprezentărilor psihosociale asupra realităţii interne şi externe, 

formarea şi refacerea unor percepţii asupra mediului social, interacţiunile sociale, 

relaţiile în grup, atitudinile şi comportamentele noi, toate acestea sunt utile pentru 

înţelegerea fundamentală a omului. În prezent, se formulează cerinţa ca fiecare tânăr 

licean să înveţe şi să dezvolte inteligenţa emoţională, să fie pregătit în aşa mod încât 

să poată interveni competent în soluţionarea problemelor ridicate de realitatea 

economico-socială şi să ajungă la performanţă socială. Aceste comportamente de 

succes au ca fundament însuşirea şi dezvoltarea competenţei psihosociale. 

Progresul în viaţă, atât în mediul liceal cât şi în cadrul unei profesii, depinde în 

mare măsură de competenţa de a conduce şi utiliza abilităţile psihosociale necesare. 

De aceasta depinde şi o parte semnificativă a succesului în relaţiile familiale şi în 

relaţiile cu prietenii şi colegii. O mare parte din imaginea pe care o are liceanul 

despre sine se creează pe baza reacţiilor celorlalţi faţă de el, reacţii care sunt foarte 

mult influenţate de performanţa sa socială. 

Analiza literaturii de specialitate în problemele educaţiei şi psihosociologiei 

denotă un interes în creştere pentru noţiunea de competenţă. Competenţele 

psihosociale s-au situat în atenţia unor cercetători, dintre care îi amintim pe: 

S.Moscovici, M. Constsntinescu, M. Caulschi, S. Chelcea, O.Gavril, V. Robu ş.a. 

Vom aborda pe scurt semnificaţiile conceptului şi caracteristicile specifice 

competenţei psihosociale.  

Pentru a defini conceptul de competenţă psihosocială, el trebuie raportat la 

conceptele de aptitudine, abilitate şi capacitate. Astfel, M. Golu defineşte conceptul 

de aptitudine ca „un asemenea potenţial instrumental-adaptiv care permite celui ce-l 

posedă – realizarea, într-unul sau în mai multe domenii de activitate recunoscute 

social, a unor performanţe superioare mediei comune” [5, p. 308]. 

ABORDĂRI CONCEPTUALE DE FORMARE A COMPETENŢEI 

PSIHOSOCIALE A LICEENILOR 

Tintiuc Ana, doctorandă 

Universitatea de Stat din Tiraspol 
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Vom delimita relaţia dintre conceptele de aptitudine şi capacitate: capacitatea se 

demonstrează prin fapte, spre deosebire de aptitudine, care este doar o parte 

componentă a capacităţii, respectiv însuşirile potenţiale ce urmează a fi valorificate. 

Dacă aptitudinile sunt dezvoltate, perfecţionate, aplicate în situaţii reale ele devin 

efective fiind denumite capacităţi ale persoanei.  

Sistemul de capacităţi este dezvoltat de către sistemul de cunoştinţe şi reprezintă 

potenţialul psihic al unei persoane. Capacitatea întotdeauna este demonstrată prin 

fapte concrete şi permite obţinerea rapidă a unor performanţe într-o activitate. 

Delimitarea conceptuală ce evidenţiază raportul capacitate-abilitate, este că cea 

de-a doua se deosebeşte de prima prin specificitatea ei, implicând o tehnică şi 

necesită o învăţare. Spre deosebire de aptitudini, abilitatea reprezintă un produs al 

activităţii şi învăţării, probat în situaţii concrete.  

Abilitatea este ,,sinonimă cu priceperea, dexteritatea, îndemânarea, dibăcia, 

iscusinţa, evidenţiind uşurinţa, rapiditatea, calitatea superioară şi precizia cu care 

omul desfăşoară anumite activităţi, implicând autoorganizare adecvată sarcinii 

concrete, adaptare suplă şi eficientă” [9, p. 9].  

Însă, abilitatea nu trebuie confundată cu deprinderea şi nici cu aptitudinile. 

Acţiunile perfecte sunt deprinderi, cele din urmă fiind mai complexe, nu se reduc la 

automatism, dar îl includ în sine. Într-adevăr, deprinderea poate fi definită ca un 

automatism conştient de ceea ce se face. Automatismul, printr-un antrenament 

suficient, formează o deprindere. 

O sinteză a diverselor definiţii date conceptului de competenţă ne indică faptul 

că, competenţa este un ansamblu al cunoştinţelor, aptitudinilor, deprinderilor, 

priceperilor, capacităţilor, abilităţilor, valorilor şi trăsăturilor caracteriale, care se 

manifestă prin acţiuni eficace ale persoanei şi conduc la performanţă în diferite 

domenii.  

Competenţa reprezintă arta de a şti să faci bine un lucru. Din perspectivă 

socială, ea este capacitatea unei persoane sau a unui grup de a interpreta un fenomen, 

de a soluţiona o problemă, de a lua o decizie sau de a efectua o acţiune.  

Competenţa ce are semnificaţia de standard de performanţă în mediul social 

denotă o serie de caracteristici: 

 Este considerat cu adevărat competent cel care, într-un domeniu dat, se poate 

confrunta eficient cu o situaţie neprevăzută; 

 O competenţă este întotdeauna unică şi este specifică numai unui individ. Este 

inseparabilă de personalitate şi de istoricul lui; 
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 E greu de ştiut din ce este alcătuită competenţa unui individ. O competenţă nu 

se vede niciodată, se observă doar efectul ei; 

 Accentul se pune nu pe deţinerea de cunoştinţe, pe arta de a şti să faci, pe 

tehnici etc., cât şi pe capacitatea de a le mobiliza şi a le combina pentru a răspunde 

unei situaţii mereu noi [10, p. 17]. 

Pentru a face faţă schimbărilor sociale, educaţia trebuie să asigure trecerea de la 

cunoştinţele ştiinţifice transmise la competenţe demonstrate de liceeni. Alături de 

cunoştinţele obţinute trebuie puse în valoare calităţile unice pe care le poate avea un 

licean şi care îi permit să se adapteze uşor situaţiilor noi din mediul liceal şi social. 

Competenţa psihosocială înseamnă şi disponibilitatea liceenilor de a se adapta la 

o situaţie nouă. Importantă devine capacitatea de a mobiliza resursele disponibile 

pentru a face faţă unor situaţii originale. Competenţele pot fi identificate şi 

dezvoltate. Se poate învăţa mai mult într-un anumit domeniu şi prin experienţă şi 

aplicare se deprind abilităţi, e posibil de a educa atitudinile pentru a ajunge la 

rezultatele dorite. 

Abilităţile psihosociale sunt acelea care facilitează interacţiunile de grup. 

Pornind de la abilitatea psihosocială, se poate dezvolta competenţa psihosocială, ce 

reprezintă puterea de influenţă asupra altor persoane. Competenţa psihosocială 

presupune un tip de comportament ce conduce la performanţă socială. Acest concept 

se referă la pattern-uri de comportamente în plan social ale indivizilor, care îi fac 

capabili să producă efectele dorite asupra celorlalţi indivizi. Competenţele 

psihosociale sunt, în general, considerate ca aspect comportamental al competenţei 

psihosociale; există şi alte componente: erudiţia, înţelegerea, lipsa anxietăţii, care 

contribuie la această competenţă şi determină performanţa [8, p. 74].  

Competenţa psihosocială cuprinde un ansamblu de abilităţi necesare optimizării 

relaţionării liceenilor cum ar fi: capacitatea de a adopta un rol diferit, capacitatea de a 

influenţa uşor grupul social precum şi alte persoane izolate, capacitatea de a stabili 

uşor şi adecvat relaţii cu ceilalţi, capacitatea de a comunica uşor şi eficient, 

capacitatea de a utiliza adecvat puterea şi autoritatea, capacitatea de adopta diferite 

stiluri de conducere.  

Competenţele psihosociale dezvoltă facultatea de comunicare în relaţiile 

interumane şi comunitare. Comunicarea reprezintă unul din aspecte fundamentale ale 

adaptării sociale. Liceenii fiind motivaţi de comunicarea eficientă cu profesorul şi 

colegii lor reuşesc să-şi formeze propria identitate. În acest proces de formare a 

personalităţii liceenilor se recunoaşte pedagogia ca ştiinţă şi domeniu de bază al 

instruirii şi educaţiei. Anume pedagogia trebuie să realizeze aceste acţiuni menite de 
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a dezvolta şi evolua fiinţa umană. Elevul se formează şi îşi acumulează întreaga 

diversitate a cunoştinţelor, aptitudinilor şi calităţilor pentru a deveni o personalitate 

cu identitatea respectivă.  

Venind în sprijinul aceleiaşi idei, Gheorghe Dumitru distinge factorii esenţiali în 

cadrul relaţiilor ce se stabilesc într-un grup: 

 experienţă cognitivă, comunicativitate, putere de judecată şi înţelegere a 

mesajului transmis; 

 capacitate rezolutivă, creativitate în gândire şi acţiune; 

 disponibilitate spre cunoaştere, cooperare şi comunicare interpersonală în 

grup;  

 atitudine de încredere în sine şi în altul; 

 atitudine de învingere a obstacolelor în calea atingerii scopului; 

 stil flexibil de abordare a sarcinii şi de interacţiune cu partenerii grupului; 

 sinceritate, responsabilitate şi empatie în relaţiile interpersonale; 

 nevoia de cunoaştere, afecţiune şi valorizare socială; 

 motive de relaţionare, dezvoltare, acceptare şi integrare în activitatea 

grupului; 

 satisfacţia participării şi reuşitei individuale sau de grup; 

 aptitudini şi abilităţi interpersonale [3, p. 226]. 

Această ordine de factori reprezintă de fapt o reţea de abilităţi a căror relaţionare 

conturează sfera competenţei sociale. Astfel, principalele abilităţi componente ale 

competenţei psihosociale, care prin dezvoltare pot atinge şi ele statutul de competenţă 

sunt, după S. Moscovici [8, p. 81], empatia, cooperarea şi atenţia acordată celorlalţi, 

asertivitatea, comunicarea, gratificaţia şi sprijinul, prezentarea de sine, cunoaşterea şi 

rezolvarea de probleme. Extinzând această sferă adăugăm şi abilităţile de rezolvare a 

conflictelor, precum şi abilităţile de relaţionare şi managementul sinelui. 

Modelarea personalităţii, a conduitei şi performanţei liceenilor are loc prin 

dezvoltarea corelată a tuturor acestor componente psihosociale, care derivă unele din 

altele şi se susţin reciproc. 

Empatia este o transpunere emoţională în sfera psihologică a celuilalt, altfel 

spus, în empatie ne substituim pe noi altora, pe când în simpatie noi îi substituim pe 

alţii nouă. Deşi concepte diferite, există totuşi o interacţiune între cele două fenomene 

psihice în procesul cunoaşterii interpersonale. Este uşor de înţeles că faţă de o 

persoană care-ţi este simpatică poţi fi mai empatic decât faţă de o persoană care-ţi 

este antipatică [11, p. 38]. 
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Empatia este abilitatea de a recunoaşte stările, gândurile, sentimentele şi 

atitudinile celuilalt, de a înţelege punctul său de vedere, ce permite înţelegerea 

modului în care celălalt interpretează lumea. Empatia ne oferă posibilitatea de a 

vedea lumea prin ochii celorlalţi, fiind, de fapt, un răspuns emoţional la suferinţa şi 

trăirile altor oameni.   

S. Marcus, fondatorul şcolii româneşti de cercetare a empatiei defineşte această 

abilitate specific umană plasată în inima competenţei psihosociale. De această 

abilitate de transpunere biologică a eu-lui în psihologia celuilalt depinde profunzimea 

înţelegerii mesajelor celorlalţi şi calitatea relaţiilor interumane [7, p. 11]. Persoanele 

empatice sunt generoase, altruiste şi bine adaptate social. 

În cadrul competenţei psihosociale, empatia este în legătură directă cu 

cooperarea şi atenţia acordată celorlalţi [8, p. 81], evidenţiindu-se rolul antrenării 

acestora în instalarea armoniei, bunei înţelegeri şi toleranţei caracteristice contactelor 

interpersonale benefice şi eficiente, stimulând comportamentele de facilitare a 

succesului celorlalţi, contribuie la creşterea stimei de sine şi a încrederii în propriile 

forţe. Cooperarea constă în faptul de a ţine seama de părerile şi sentimentele altora, 

cât şi de cele proprii, adoptând prin negociere cu ceilalţi acele comportamente, care 

ne conduc la atingerea obiectivelor comune.   

Comunicarea fiind situată în centrul performanţelor psihosociale, are implicaţii 

în manifestarea şi dezvoltarea celorlalte. Relaţiile umane reprezintă interacţiuni 

comunicaţionale de transmitere a informaţiilor, ideilor, mesajelor de la un individ la 

altul sau în cadrul grupurilor sociale. Factorii care influenţează comunicarea 

interpersonală sunt: 

 gradul de apropiere sau proximitatea spaţială;  

 limitele şi întinderea contactelor fizice în aceste relaţii; 

 stilul cald sau autoritar în comunicare; 

 schimbul de priviri ca formă de comunicare; 

 volumul şi ritmul interacţiunilor; 

 dinamica autodezvăluirilor reciproce etc. [11, p. 33]. 

În cadrul interacţiunii comunicaţionale, comportamentele nonverbale permit să 

se observe sentimentele şi atitudinile simţite de cealaltă persoană. Astfel, în urma 

unor studii s-a constatat, că într-o comunicare orală, 55% de informaţie este 

percepută prin intermediul limbajului nonverbal. Percepţiile şi feed-back-ul pe care 

partenerii într-o comunicare şi-l oferă unul celuilalt depind de comunicarea 

nonverbală. 
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Comunicarea nonverbală o însoţeşte pe cea verbală, întărind şi nuanţând 

mesajele transmise. Există un factor general de expresivitate non-verbală:  

 diferitele expresii ale feţei, în special surâsul;  

 privirea intensă;  

 apropiere mai mare;  

 voce mai puternică, mai ascuţită, mai expresivă;  

 mai multe gesturi îndreptate spre ceilalţi, mai puţine gesturi îndreptate spre 

sine (de exemplu, a se atinge pe sine însuşi) [8, p. 79-80]. 

Cheia unei comunicări eficiente constă în abilitatea de a asculta şi de a vorbi. 

Astfel, comunicarea verbală se situează în centrul performanţei şi competenţei 

psihosociale. 

Utilizarea actului verbal „pro-activ” sau dublu permite unei conversaţii să 

continue, ducând la o schimbare viitoare. Astfel, o persoană răspunde la o întrebare, 

după care, la rândul său, pune şi ea o întrebare, în loc să încheie conversaţia.  

Modelul competenţelor psihosociale propune o secvenţă în patru timpi: 

1. Intervievatorul: pune o întrebare.  

2. Intervievatul: dă un răspuns nepotrivit sau nu înţelege.  

3. Intervievatorul: clarifică şi repetă întrebarea.  

4. Intervievatul: dă un răspuns mai potrivit [8, p. 80-81].  

Orice conversaţie este strâns legată şi susţinută de semnale non-verbale. 

Indivizii care vorbesc îşi însoţesc discursul prin gesturi evocatoare, prin accente 

oratorice şi intonaţii; ei înalţă capul la fiecare pauză gramaticală şi la fiecare sfârşit de 

frază, pentru a obţine un feedback. Acesta le este dat în mod continuu de expresia 

feţei, de cuvintele ocazionale, de ridicarea capului şi atitudinea auditoriului. Înainte 

de a ceda cuvântul, cei care vorbesc aruncă priviri semnificative la final de frază, 

coboară tonul, încetează să-şi mişte mâinile şi modifică structura verbală a propriilor 

cuvinte [ibidem, p. 80-81].  

Asertivitatea fiind comparată cu competenţa psihosocială datorită interferenţelor 

comune, poate fi definită ca fiind capacitatea de a-i influenţa pe alţii [2, p. 125], este 

o cheie a comunicării ce permite exprimarea deschisă şi onestă a gândurilor, 

sentimentelor în legătură cu un fapt, fără a evalua negativ şi încălca drepturile altei 

persoane.  

A fi asertivi înseamnă a avea comportamente ce demonstrează respectul faţă de 

sine şi faţă de alte persoane, comportamente prin care reuşim să ne impunem, fără a 

recurge însă la agresivitate. Cel mai eficient mod de soluţionare a problemelor 
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interpersonale este asertivitatea, deoarece comunicarea eficientă, deschisă şi onestă 

permite recepţionarea mesajelor fără distorsiuni. 

Un răspuns asertiv include în sine: alegere conştientă, decizie clară, flexibilitate, 

curaj şi încredere în procesul de comunicare şi de receptare a influenţei sociale, 

respectându-se în acelaşi timp dorinţele şi drepturile celorlalţi şi valorile sociale. 

Asertivitatea fiind dezvoltată la nivel de competenţă psihosocială, presupune un 

stil asertiv ce include comunicarea asertivă şi comportament asertiv. 

Cheia prieteniei şi a atracţiei interpersonale este reprezentată de gratificaţie şi 

sprijin după cum afirmă Serge Moscovici [8, p. 79]. Gratificaţia include arta de a le 

mulţumi celorlalţi şi de a fi recunoscători. Există trei nevoi sociale fundamentale pe 

care le au toţi oamenii: dragostea, apartenenţa şi acceptarea [1, p. 20].  

Sprijinul reprezintă susţinerea celorlalţi într-o situaţie. Sprijinul poate lua 

diverse forme. Sprijinul verbal include: lauda, aprobarea, acceptarea, 

consimţământul, încurajarea, simpatia. Recompensele nonverbale se exprimă prin: 

surâs, înclinarea capului, atingere, tonul vocii. Gratificaţia şi sprijinul susţin relaţiile 

familiale, relaţiile colegiale, au un rol important pentru raporturile comunicaţionale 

stabilite în mediul educaţional şi cel social. 

Lipsa competenţei psihosociale este evidenţiată de anxietate socială, deficienţe 

din sfera Eu-lui sau a imaginii de sine etc. Prezentarea de sine este comportamentul 

care influenţează maniera în care suntem percepuţi de ceilalţi. Identitatea socială, 

rolul social şi statusul social al fiecărui licean sunt negociate şi acceptate într-o 

anumită măsură de către ceilalţi colegi.  

Cunoaşterea şi rezolvarea de probleme reprezintă un element constituitiv al 

competenţei psihosociale care are un rol major pentru adaptarea socială. Liceenii 

trebuie antrenaţi în rezolvarea situaţiilor problematice, astfel încât să-şi amelioreze 

cunoaşterea şi înţelegerea relaţiilor psihosociale. 

Abilităţile de gestionare a conflictelor interpersonale presupun modele noi de 

activitate din partea profesorilor, cerinţe noi de abordare a divergenţelor din partea 

tuturor celor implicaţi în interrelaţionare şi, nu în ultimul rând, modele noi de 

comportament din partea elevilor. 

Conflictele reprezintă o realitate cotidiană, care trebuie acceptată, iar rezolvarea 

lor trebuie să fie un proces de grup. Tinerii liceeni trebuie să înveţe a preîntâmpina 

conflictele cu care se confruntă şi a le evita atunci când e cazul, sau cel puţin a le 

rezolva în cel mai bun mod. Ei trebuie să fie conştienţi de anumite coordonate ale 

conflictelor: conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative. Abordat printr-o 

gândire pozitivă, conflictul poate avea rezultate creative, poate deveni o forţă pozitivă 
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pentru creşterea personală şi schimbarea socială. Abordat printr-o gândire negativă, 

conflictul poate avea rezultate distructive atât din punct de vedere emoţional, 

spiritual, cât şi fizic. Capacităţile de management al conflictului pot fi învăţate, prin 

practică putem îmbunătăţi comunicarea, negocierea, medierea conflictelor. 

Abilităţile de relaţionare sunt cea mai puternică formă de influenţă în viaţa 

personală şi socială. Abilitatea de a dezvolta relaţii cu ceilalţi este esenţială pentru 

succesul personal. Aceste abilităţi pot fi învăţate şi dezvoltate în cadrul experienţelor 

de viaţă, prin interacţiunile cu ceilalţi. 

Managementul sinelui se concentrează asupra modului în care individul 

gestionează echilibrul emoţional, orientarea spre succes, optimismul şi flexibilitatea. 

Altfel spus, este capacitatea noastră de a ne adapta la contexte şi provocări noi.  

Performanţele în activitate depind de latura cognitivă a vieţii psihice, latura 

motivaţională, emoţională, volitivă şi relaţională. Mult timp în calitate de predictor al 

performanţei era folosită inteligenţa. Termenul de inteligenţă provine de la latinescul 

„intelligere”, care înseamnă a relaţiona, a organiza sau de la „interlegere”, care 

înseamnă stabilirea de relaţii între relaţii. Inteligenţa poate fi definită drept o 

aptitudine generală care determină succesul într-o serie de situaţii, în măsura în care 

acest succes depinde de cunoştinţe, stăpânirea conceptelor şi abilitatea de a le aplica. 

Cunoaşterea propriilor emoţii şi sentimente, gestionarea lor corectă oferă 

liceenilor mai multe oportunităţi de a stabili şi menţine relaţii interpersonale 

constructive cu colegii, contribuind astfel la adaptarea socială de succes, asigurând un 

leadership eficient. Competenţele emoţionale au la bază inteligenţa emoţională care 

este capacitatea personală de identificare şi gestionare eficientă a propriilor emoţii în 

raport cu scopurile personale (carieră, familie, educaţie, etc.) [12, p. 5]. 

Pentru ca un om să manifeste o putere interpersonală, acesta trebuie să deţină 

autocontrolul şi să dispună de capacitatea de a învinge anxietatea şi stresul. Fiind o 

valoroasă sursă de informaţie, emoţiile capătă profilul materiei de referinţă în analiza 

reuşitei umane. Ele sunt importante şi apreciabile deoarece asigură supravieţuirea, 

luarea deciziilor, stabilirea limitelor, comunicarea, unitatea tuturor membrilor 

societăţii. Cunoaşterea afectivă sporeşte considerabil posibilităţile de integrare 

socială, asigurând calitatea activităţii umane [ibidem, p. 9]. 

D. Goleman, un cercetător american, cu nume de referinţă, consideră 

competenţa psihosocială o dimensiune a inteligenţei emoţionale. În viziunea acestui 

autor inteligenţa emoţională reprezintă „cheia succesului în viaţă”, iar componentele 

semnificative care compun această formă de inteligenţă sunt:  

 Autoreglarea – abilitatea de a controla şi regla propria stare emoţională; 
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 Conştiinţa de sine – cunoaşterea şi înţelegerea emoţiilor şi sentimentelor 

proprii; 

 Motivaţia – dirijarea emoţiilor şi sentimentelor pentru atingerea scopurilor; 

 Empatia – identificarea şi explicarea emoţiilor şi sentimentelor celorlalţi; 

 Abilităţile sociale – stabilirea relaţiilor cu ceilalţi [4, p.24]. 

Toate cele cinci componente structurale sunt legate într-un mod complex. 

Folosirea simţămintelor într-un mod pe care îl considerăm potrivit (autoreglare) este 

o atitudine bazată pe cunoaşterea proprie (cunoştinţa de sine). Similar cei care îşi pot 

identifica sentimentele (conştiinţa de sine) sunt capabili să le identifice şi pe ale altor 

oameni (empatie). A fi capabil să stabileşti relaţii cu alţii, în mod sincer, nu 

superficial (abilităţi sociale), este cu siguranţă o funcţie cuprinsă în toate celelalte 

laturi. Iar conştiinţa de sine, ne dă puterea prin motivaţie de a realiza ceva [17, p. 15]. 

Elevii-liceeni în dependenţă de tipul de caracter, temperament, situaţie concretă 

creată, într-o măsură mai mare sau mai mică reacţionează emotiv la diferite acţiuni. 

Calitatea emoţiilor este importantă pentru formarea unui sistem motivaţional ce ar 

asigura utilizarea la maximum a capacităţilor intelectuale ale elevilor pentru atingerea 

performanţelor [1, p. 8]. 

În esenţă motivaţia este un proces intern, individual, introspectiv care 

energizează, direcţionează şi susţine un anumit comportament. În clasele de liceu, 

colegii, facultate, motivaţia devine evident socială şi e direcţionată în viitor [ibidem, 

p. 14-15]. 

Competenţa psihosocială semnifică abilitatea unei persoane de a-şi stăpâni 

propriile emoţii, de a nu se lamenta şi de a fi capabilă să-şi argumenteze ideile, arta 

de a asculta şi de a comunica eficient cu alţii, de a rezolva conflictele şi de a coopera. 

Persoanele care excelează în aceste abilităţi se descurcă bine în tot ceea ce înseamnă 

interacţiunea pozitivă cu ceilalţi. Aceste capacităţi contribuie la creşterea popularităţii 

persoanei, la spiritul de conducere şi la eficienţă în relaţiile interpersonale.  
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