
 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 

Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău 

Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din 

Cracovia - Polonia 

Universitatea din Craiova - România 

Centrul de Istorie şi Cultură Poloneză de la UST 

Centrul de Informare a Uniunii Europeane de la UST 

 

 

 

DIALOG INTERCULTURAL POLONO-MOLDOVENESC 

Culegere de studii 

Vol. IV, nr.1 

 

Materialele Congresului ştiinţific internaţional Moldo-

Polono-Român: 

Educaţie – Politici - Societate 

CHIŞINĂU-CRACOVIA  

14 -15 mai 2021. 

http://www.ust.md/


Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 

Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău 

Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din 

Cracovia - Polonia 

Universitatea din Craiova - România 

Centrul de Istorie şi Cultură Poloneză de la UST 

Centrul de Informare a Uniunii Europeane de la UST 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOG INTERCULTURAL POLONO-MOLDOVENESC 

Culegere de studii 

Vol. IV, nr.1 

 

Materialele Congresului ştiinţific internaţional Moldo-

Polono-Român: 

Educaţie – Politici - Societate 

 

 

CHIŞINĂU-CRACOVIA  

14 -15 mai 2021. 

 

 

 

Chișinău, 2021 



Comitetul științific: 

Valentin Constantinov – președinte, conferențiar universitar, doctor habilitat (Republica 

Moldova); Eduard Coropceanu, profesor universitar, doctor (Republica Moldova); Cezar 

Ionuț Spînu, prof.univ., doctor habilitat (România); Diana Antoci, conferențiar universitar, 

doctor (Republica Moldova); Liubomir Chiriac, profesor universitar, doctor habilitat 

(Republica Moldova); Irineusz Świtała, profesor universitar, doctor habilitat (Polonia); 

Norbert Pikuła, profesor universitar, doctor habilitat (Polonia); Joanna Lucasik, profesor 

universitar, doctor habilitat (Polonia); Eligiusz Małolepszy, profesor universitar, doctor 

habilitat (Polonia); Natalia Terentieva, profesor universitar, doctor habilitat (Ucraina); Viorica 

Andrițchi, profesor universitar, doctor habilitat (Republica Moldova); Christine Mengès-Le 

Pape, profesor universitar, doctor (Franța); Idamaria Fusco, doctor (Italia); Giovanni 

Lombardi, doctor (Italia). 

 

Comitetul organizatoric: 

Nicolai Aluchi, conferențiar universitar, doctor; Andrei Braicov, conferențiar universitar, 

doctor; Anatol Ionaş, conferențiar universitar, doctor; Ion Mironov, conferențiar universitar, 

doctor; Tamara Munteanu, lector universitar, doctor; Galina Chirică, conferențiar universitar, 

doctor; Viorica Coadă, conferențiar universitar, doctor; Silvia Golubiţchi, conferențiar 

universitar, doctor; Valentina Mîsliţchi, conferențiar universitar, doctor; Elena Sochirca, 

conferențiar universitar, doctor; Dorin Afanas, conferențiar universitar, doctor; Rodica 

Maistru, conferențiar universitar, doctor; Lilia Pavlenko, conferențiar universitar, doctor; 

Liliana Posțan, conferențiar universitar, doctor; Vasile Creţu, lector universitar, doctor;  

Tatiana Laşcu, lector universitar, doctorand; Lilia Constantinov, asistent universitar, 

doctorand. 

 

Recenzenți:  

Sergiu Tabuncic, doctor în istorie, conf. univ. dr. 

Silvia Corloteanu, doctor în istorie, conf. univ. dr. 

 

Redacția articolelor și responsabilitatea pentru acestea aparține autorilor, iar opiniile 

exprimate nu sunt obligatoriu împărtășite de Membrii Colegiului de Redacție. 

 

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA 
Dialog intercultural polono-moldovenesc : Culegere de studii : Materialele Congresului 

ştiinţific internaţional Moldo-Polono-Român: Educaţie-Politici-Societate, Chişinău-Cracovia, 14-15 

mai 2021 : [în vol.] / comitetul ştiinţific: Valentin Constantinov (preşedinte) [et al.] ; comitetul 

organizatoric: Nicolai Aluchi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2021 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-

76-207-6. 

Cerinţe de sistem: PDF Reader. 

Vol. 4, nr. 1. – 2021. – 380 p. : fig., fot. color, tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al 

Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Inst. de Relaţii Sociale a Univ. Ped. 

din Cracovia – Polonia, Univ. din Cracovia – România [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., polonă, alte lb. 

străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Referințe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – ISBN 978-9975-76-

341-7 (PDF). 

082=00 

D 36 

 

 

© Universitatea de Stat din Tiraspol  

Tipografia Universității de Stat din Tiraspol 



3 

 

CUPRINS 

Prefaţă p.7 

COMUNICĂRI ÎN PLEN 

Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza, Stan 

badań nad dziejami kultury fizycznej i turystyki w 

województwie tarnopolskim w latach 1920-1939 

 

 

p.8 

Christine Mengès-Le Pape, Enseigner les religions 

dans la France de la laïcité 

 

p.12 

Idamaria Fusco, Pandemics and emergency government 

Between past and present 

 

p.29 

Costin Clit, Sate de pe Valea Tutovei: Călimănești şi 

Tămășeni. Documente inedite din secolele XVII şi XVIII 

(I) 

 

p.37 

Adrian Ghicov, Baza performării în discursul postmo-

dern al educației 

 

p.53 

Diana Antoci, Adolescents and young people through 

values and behavioral manifestations 

 

p.63 

Secţia Ştiinţe ale Educaţiei în contextul provocărilor actuale 

Iuliana - Adriana Desculțu, Bullyingul în școală. Despre 

porecle, jigniri și insulte 

 

p.75 

Antoanela Magdalena Dragomir, Securitatea 

emoţională a copilului în sistemul coparentalităţii 

 

p.78 

Beatrice-Ionela Enache, Maria Herciu, Proiectul 

Educațional „Zâmbește. Dăruiește. Iubește”- Parte 

integrantă din Strategia Națională de acțiune 

comunitară 

 

 

p.84 

Ioana Georgiana Frujină, Oportunitatea consilierii 

educaționale a studenților pentru prevenirea 

afectivității negative în mediul universitar 

 

p.97 

Efrosinia Haheu-Munteanu, Expresia iubirii parentale 

prin comunicare de calitate 

 

p.101 



4 

 

Viorica Leancă, Liubovi Luchianic, Leadershipul – o 

autentică expresie de sine care crează o valoare 

 

p.107 

Elena Losîi, Securitatea psihologică a tinerilor cu 

comportament alimentar restrictiv 

 

p.114 

Andreea Marișescu, Cum educăm copiii să prețuiască 

viața în societate? 

 

p.119 

Ionela Meiroșu, Familia- primul factor educativ în viața 

copilului 

 

p.124 

Elena Năstas, Studiu privind strategiile de prevenire a 

bullying-ului în grădiniță și clasele primare 

 

p.129 

Violeta Luminiṭa Neacṣu, A glimpse at the school 

dropout phenomenon in Romania 

 

p.135 

Lilia Pavlenko, Rolul inteligenței emoționale în 

managementul emoțiilor la angajați 

 

p.140 

Iulia Racu, Igor Racu, Componentele personalității și 

anxietatea la copii și adolescenți 

 

p.149 

Gina Raicu, Jean-Benone Raicu, Agresiunea psihologică 

în societatea contemporană 

 

p.159 

Valentina Botnari, Gabriela Repeșco, Învățarea 

pertinentă în contextul pandemic 

 

p.162 

Mihaela Sandu, Proiect educational zonal. Abandonul 

nu e o soluţie 

 

p.172 

Valentina Botnari, Albina Scutaru, Bunăstarea în 

reprezentările adolescentinilor moderni 

 

p.181 

Grigore Țapu, Aspecte metodologice ale consilierii eului p.190 

Secţia: Educaţia de calitate a generaţiei în creştere 

Marinela Apostol, Studiu asupra unei noi perspective de 

organizare a conţinuturilor educaţiei  

 

p.201 

Aurica Barbu, Grădiniţa şi comunitatea parteneri în 

educaţie 

 

p.206 

Mihaela-Roxana Bărbulescu, Educația permanentă –  



5 

 

pilon al societății de cunoaștere p.211 

Dumitra Bîlcan, Relația dintre evaluare, predare, 

învățare 

 

p.217 

Rodica Boacă, Tehnici moderne şi eficiente de educare a 

generaţiilor de elevi şi cadre didactice 

 

p.224 

Florentina Caloian, Etapele învăţării bazate pe joc de 

rol. Analiza unui exemplu 

 

p.228 

Svetlana Ceapă, Evaluarea internă -  proces de  

îmbunătăţire a calităţii educaţiei 

 

p.232 

Mariana - Gabriela Cerbu, Fundamente pentru un 

curriculum transdisciplinar 

 

p.238 

Valentina Fluierar, Configurația dificultății intelectuale 

în contextul accesibilității instruirii elevilor de vârstă 

școlară mică 

 

p.243 

Valentina Gherase, Rolul evaluării în școala cu prezență 

fizică precum și în școala online 

 

p.248 

Elena-Olga Lența, Medierea relațiilor grădiniță– 

familie și feed-back-ul educatoare-părinte in cadrul 

activităților de consiliere și  paralela intre invățarea 

online și cea tradițională 

 

 

p.254 

Elena Petrescu, Metode de stimulare a creativității la 

preșcolari 

 

p.259 

Cătălina Rusu, Rezultate constatative privind 

inteligența generală a şcolarilor mici din România şi 

Republica Moldova  

 

p.265 

Elvira Soare, Carmen Ștefania Costache, Activitățile 

din grădiniță și influența acestora în socializarea 

preșcolarului 

 

p.270 

Secţia Psihopedagogie şi pedagogie specială 

Ștefania-Laura Bușilă, Cercetare experimentală privind 

integrarea copiilor cu CES în școlile de masă 

 

p.280 



6 

 

Valentina Mîslițchi, Vera Chihai, Parteneriatul Şcoală-

Familie – Factor relevant în diminuarea absenteismului 

şcolar în rândul adolescenţilor 

 

p.287 

Delia Ionela Streche, Metode de evaluare moderne în 

educație 

 

p.301 

Marieta Iordache (Neagu), Formarea competențelor 

investigaționale pentru asigurarea integrării sociale 

 

p.307 

Rozica Jarcău, Noul curriculum – o provocare ? p.316 

Alina Ștefania Lazăr, Egalitate de șanse- incluziunea 

elevilor cu sindrom down 

 

p.324 

Roxana-Ioana Manoliu, Incluziunea copiilor etnici în 

şcolile de masă 

 

p.328 

Ana Adina Luiza Mîndricel, Metode și tehnici de lucru 

în învățământul online 

 

p.334 

Cornelia Mocanu, Familia- factor important în 

formarea personalității la elevii cu dizabilități mintale 

 

p.339 

Roxana Mihaela Moisoiu, Școala - post pandemie p.346 

Natalia Morari, Proiectul de cercetare și starea de bine 

în școală  

 

p.352 

Alina Pintilii, Activități logopedice pentru copii cu CES p.359 

Efthalia Tsengelidou, Attention-Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) and Learning Disabilities 

 

p.366 

Doinița Obada, Nicolae Silistraru, Forme de 

funcţionare a tradiţiilor educaţionale în familia şi şcoala 

contemporană 

 

p.371 

 



7 

 

Foreword 

The rapid development of the contemporary socio-economic system 

conditions the harmonization of the pace of changes in education with the 

realities and current trends of the labour market. The elaboration of new policies 

for the development of the educational system and the promotion of innovative 

technologies for the training of competent and competitive specialists present a 

major objective of the academic community. Not only the rapid evolution of 

technologies, but also the various challenges such as the Covid-19 pandemy 

impose the need to identify new effective solutions to ensure the quality of the 

educational process. 

The Moldovan-Polish-Romanian Congress is a platform where valuable 

specialists from different countries and institutions meet, serving to promote 

positive experiences for the exchange of views on the education and research 

modernization. Representatives of scientific schools in higher education, as well 

as professionals in pre-university education, have the opportunity to present 

themselves on current issues of research in various fields. This interaction of 

experts from the European space is very important in the context of building the 

knowledge-based society. 

A major objective of the event is to create collaborative relationships 

between different research individuals and teams to promote new research 

projects and internationalize the gained experience. Research, innovation and 

technology transfer are valuable and absolutely necessary components for 

modern education. Hence, research competence must be developed throughout 

life and the teacher's role is to create the conditions in which the learner 

formulates hypotheses, discovers and is aware of the theoretical and applicative 

value of the results. In this context, higher education has the mission to develop 

together with general education new effective models of inter-disciplinary 

research. 

We appreciate the beautiful collaborative relations between Tiraspol State 

University and the universities of Poland and Romania, which are fortified by 

the academic exchange of students and professors, the organization of joint 

scientific events and the promotion of performant ideas. 

Rector of Tiraspol State University 

University Profesor, PhD 

Eduard COROPCEANU 
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COMUNICĂRI ÎN PLEN 
 

 

Stan badań nad dziejami kultury fizycznej i turystyki w 

województwie tarnopolskim w latach 1920-1939  

dr hab. prof. UJD Eligiusz Małolepszy,  

https://orcid.org/0000-0003-2373-6048, 

e-mail: e.malolepszy@ujd.edu.pl;  

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 

Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych  

dr Teresa Drozdek-Małolepsza,   

https://orcid.org/0000-0002-0482-9655,  

t.drozdek-malolepsza@ujd.edu.pl;  

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 

Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk o Zdrowiu   

 

Celem pracy jest przedstawienie stanu badań nad dziejami kultury fizycznej i 

turystyki w województwie tarnopolskim w latach 1920-1939. W publikacji 

zostanie ukazany stan dziejów poszczególnych form uczestnictwa w kulturze 

fizycznej, jak wychowania fizycznego, sportu, rekreacji fizycznej, rehabilitacji 

ruchowej oraz kwestie związane z przysposobieniem wojskowym i turystyką.  

Województwo tarnopolskie zostało utworzone w dniu 23 grudnia 1920 r., 

jako jedno z pierwszych na Kresach Południowo-Wschodnich II 

Rzeczypospolitej. Jednocześnie data utworzenia województwa stanowi cezurę 

początkową pracy. Cezurą końcową jest rok 1939 – wybuch II wojny światowej. 

W dniu 1 września 1939 r. na Polskę napadły Niemcy, zaś 17 września 1939 r. 

Związek Radziecki. W następstwie tych działań obszar Kresów Południowo-

Wschodnich, w tym województwo tarnopolskie stał się okupowany przez 

Związek Radziecki. Województwo tarnopolskie obejmowało obszar 16 533 km2 

oraz 1 600400 ludności1. Wschodnia granica województwa tarnopolskiego 

stanowiła granicę państwa ze Związkiem Radzieckim; południowa granica 

województwa także stanowiła granicę państwa z Rumunią; od strony zachodniej 

województwo tarnopolskie graniczyło z województwem stanisławowskim i 
 

1 Mały Rocznik Statystyczny 1939, GUS RP Warszawa 1939, s. 14; L. Gradowski (red.), 

Polska 1918-1988, GUS Warszawa 1989, s. 16.  

https://orcid.org/0000-0003-2373-6048
mailto:e.malolepszy@ujd.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-0482-9655
mailto:t.drozdek-malolepsza@ujd.edu.pl
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województwem lwowskim; od północy graniczyło z województwem 

wołyńskim. W skład województwa tarnopolskiego wchodziły następujące 

powiaty: borszczowski, brodzki, brzeżański, buczacki, czortkowski, kamionecki, 

kopyczyniecki, podhajecki, przemyślański, radziechowski, skałacki, tarnopolski, 

trembowelski, zaleszczycki, zbaraski i złoczowski1.  

 Ludność narodowości polskiej stanowiła większość w województwie 

tarnopolskim – 49,3 % (789 100), ludność narodowości ukraińskiej stanowiła - 

45,5 % (728 100), ludność narodowości żydowskiej – 4,93 % (78 900), ludność 

narodowości niemieckiej – 0,17 % (2 700)2. W miastach mieszkało 16,8 % 

społeczeństwa, natomiast ludność wiejska stanowiła 83,2 %3.  

W zakresie dotychczasowego stanu badań największe znaczenie 

poznawcze posiada praca Stanisława Zaborniaka pt. Kultura fizyczna ludności 

ukraińskiej na ziemiach polskich (1868-1939)4. Autor ukazał kulturę fizyczną 

mniejszości ukraińskiej na obszarze województw: stanisławowskiego, 

tarnopolskiego, wołyńskiego i województwa lwowskiego II  Rzeczypospolitej. 

S. Zaborniak przedstawił działalność ukraińskich stowarzyszeń i klubów 

sportowych w województwie tarnopolskim m.in. Ukraińskiego Sportowego 

Towarzystwa (UST) „Podilla” Tarnopol (1908-1939); Ukraińskiego Sportowo-

Robotniczego Towarzystwa (USRT) „Meta” w Tarnopolu (1928-1937); 

Ukraińskiego Klubu Sportowego (UKS) „Radostawka” we wsi Krzywa k. 

Radziechowa (1928-1939); Ukraińskiego Klubu Sportowego „Skała” 

Dobromirka powiat Zbaraż (1934-1939); Ukraińskiego Sportowego 

Towarzystwa „Rusałka” Złoczów (1937-1939)5. Spośród wymienionych, dość 

szeroką działalność sportową prowadziło UST „Podilla” Tarnopol, która 

prowadziła sekcje sportowe: boksu, gier sportowych kobiet, hokeja na lodzie, 

pływania, piłki nożnej, siatkówki, szachów, tenisa stołowego. Członkowie UST 

„Podilla” prowadzili także działalność turystyczną oraz kulturalno-oświatową 

(chór, teatr, biblioteka)6. Ożywioną działalność na polu kultury fizycznej, 

 
1 Mały Rocznik Statystyczny 1939, GUS RP Warszawa 1939, s. 14.  
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_tarnopolskie [data dostępu: 14.04.2021 

r.]. Ludność województwa tarnopolskiego w powiatach według deklarowanego języka 

ojczystego 1931.  
3 L. Gradowski (red.), Polska 1918-1988, GUS Warszawa 1989, s. 16.  
4 S. Zaborniak, Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868-1939), 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2007, ss. 543.  
5 Tamże, s. 300-306.  
6 Tamże, s. 306.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_tarnopolskie
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turystyki oraz pracy kulturalno-oswiatowej w województwie tarnopolskim 

prowadziło Ukraińskie Towarzystwo Gimnastyczne (UTG) „Sokił”. Według 

stanu na 1928 r., w województwie tarnopolskim istniało 158 gniazd należących 

do UTG „Sokił”, z czego najwięcej w powiatach czortkowskim (22), 

przemyślańskim (19) i podhajeckim (22)1.  

Problematyka piłki nożnej w województwie tarnopolskim ukazana została 

w monografii Jana Goksińskiego pt. Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 

1939 roku, t. 1 regiony-branże-frekwencja2. W rozgrywkach ligowych 

Lwowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (OZPN) – w latach 1921-1939 

- brały udział sekcje piłki nożnej następujących klubów i towarzystw 

sportowych: „Kresy” Tarnopol, „Janina” Złoczów (powstał pod nazwą 

Złoczovia” Złoczów), „Gwiazda” Brody, „Jehuda” Tarnopol, „Kresowiacy” 

Zbaraż, „Legion” Tarnopol, „Lubicz” Brody, Towarzystwo Gimnastyczne (TG) 

„Sokół” Czortków, „Sparta” Trembowla, UST „Podilla” Tarnopol, Wojskowy 

Klub Sportowy (WKS) 54 pp. Tarnopol, Żydowski Robotniczy Klub Sportowy 

(ŻRKS) Tarnopol, Żydowski Klub Sportowy (ŻKS) Złoczów3. Do najlepszych 

drużyn piłki nożnej należy zaliczyć: „Kresy” Tarnopol, „Janinę” Złoczów, 

„Jehudę” Tarnopol. ŻKS Złoczów i UST „Podillę” Tarnopol. Warto nadmienić, 

iż jedynie w dwóch województwach II Rzeczypospolitej nie istniały struktury 

OZPN. Wśród nich należy wymienić województwo nowogródzkie i 

tarnopolskie.  

W tym miejscu należy wymienić drugą monografię J. Goksińskiego pt. 

Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 roku, t. II kluby4. Autor ukazuje 

podstawowe informacje, odnoszące się do następujących towarzystw i klubów 

sportowych: „Janina” Złoczów, „Jehuda” Tarnopol, „Kresy” Tarnopol, „Legion” 

Tarnopol, UST „Podilla” Tarnopol, ŻKS Złoczów. Jedną z najlepszych drużyn 

piłki nożnej w województwie tarnopolskim była „Janina” Złoczów. W latach 

1926-1934 oraz w 1939 r. zajmowała najwyższe miejsca w rozgrywkach 

ligowych spośród zespołów z województwa tarnopolskiego.  

Informacje odnoszące się do wiedzy na temat lekkoatletyki na Ziemi 

Tarnopolskiej znajdują się w monografii Pawła Króla pt. Lekkoatletyka w 

 
1 Tamże, s. 218.  
2 J. Goksiński, Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 roku, t. 1 regiony-branże-

frekwencja, PZI Softena Warszawa 2012, s. 313-324.  
3 Tamże, s. 315-324.  
4 J. Goksiński, Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 roku, t. II kluby, PZI Softena 

Warszawa 2013, s. 78-80; 95-96; 108; 148; 268; 270; 285.  
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województwie lwowskim  (1920-1939)1. Województwo tarnopolskie, wraz z 

województwami – lwowskim i stanisławowskim – wchodziło w struktury 

Lwowskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki (Lwowski OZLA). W 

skład Lwowskiego OZLA wchodziło Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 

(PTG) „Sokół” Złoczów2. Na obszarze województwa tarnopolskiego zawody 

lekkoatletyczne przeprowadzano  m.in. w Tarnopolu, Zbarażu i Złoczewie.   

Na uwagę zasługuje również monografia Eligiusza Małolepszego, 

dotycząca kultury fizycznej w działalności wiejskich organizacji 

młodzieżowych II Rzeczypospolitej3. Na obszarze województwa tarnopolskiego 

działalność prowadziły następujące wiejskie organizacje młodzieżowe: 

Centralny Związek Młodej Wsi, Małopolski Związek Młodzieży przy 

Małopolskim Towarzystwie Rolniczym, Związek Młodzieży Wiejskiej 

Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”.  

W zakresie stanu badań nad dziejami kultury fizycznej i turystyki w 

województwie tarnopolskim w latach 1920-1939, warto zwrócić uwagę na 

publikacje historyków kultury fizycznej z Ukrainy. Oksana Wacewa wydała we 

Lwowie pracę o dziejach ruchu sportowego w Ukrainie Zachodniej4. 

Zagadnienia książki odnoszą się głównie  do województw: lwowskiego, 

tarnopolskiego i stanisławowskiego z okresu II Rzeczypospolitej.  

Kolejną publikacją jest praca zbiorowa pod redakcją Igora Gurguły pt. 

Coкіл-Бaтькo. Cпopтивнo-Рyхaнкoве Тoвapиcтвo y Льoві.  Алмaнaх 1894-

19945. W pracy ukazano działalność UTG „Sokił” na obszarze województw: 

lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego, m.in. strukturę organizacyjną 

towarzystwa, zjazdy, kursy z zakresu pożarnictwa i aktywności ruchowej, 

wyjazdy instruktorów do gniazd, Święta „Sokiła”6.  

Jedną z najważniejszych książek, odnoszących się do dziejów kultury 

fizycznej i turystyki w województwie tarnopolskim jest monografia Bogdana 

 
1 P. Król, Lekkoatletyka w województwie lwowskim (1920-1939), Podkarpackie 

Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów 2015, ss. 709.  
2 Tamże, s. 76.  
3 E. Małolepszy, Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II 

Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 

2004, ss. 244.  
4 O. Вaцeвa, Нapиcи з іcтopії зaхіднo-укpaїнcкoгo cпopтивнoгo pуху, Львив [b.d.w.].  
5 І. Гypгyлa (ред.), Coкіл-Бaтькo. Cпopтивнo-Рyхaнкoве Тoвapиcтвo y Льoві.  Алмaнaх 

1894-1994. Львив 1996. 
6 Tamże, s.133-143.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%91
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%A0
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%A2
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%86
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%93
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%91
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%A0
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%A2
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%9B
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Trofimiaka pt. Гімнacтичнo-cпopтиbні opгaнізaціі в нaціoнaльo-

визвoльнoмy Рycі Гaличини1.  B. Trofimiak przedstawił w pracy ukazał 

działalność ukraińskich organizacji kultury fizycznej na obszarze województw: 

lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego oraz wołyńskiego. Zawarł 

materiał  poświęcony działalności ukraińskich organizacji, towarzystw i klubów 

sportowych także na obszarze województwa tarnopolskiego: UTG „Sokił” 

(m.in. osób pełniących funkcję prezesa „Sokiła” w Tarnopolu; Ukraińskiej 

Organizacji Skautowej „Płast”; Towarzystwa Gimnastycznego i Straży 

Ogniowej „Łuh”; Ukraińskiego Towarzystwa „Kameniari”; działalność klubów 

sportowych (m.in. UST „Podilla” Tarnopol). Wiele miejsca poświęcił także 

stosunkom ukraińsko-polskim na terenie województw: lwowskiego, 

stanisławowskiego, tarnopolskiego oraz wołyńskiego, w okresie 

międzywojennym, jak również po wybuchu II wojny światowej2. Monografia 

Bogdana Trofimiaka stanowi najobszerniejsze opracowanie historyka 

ukraińskiego, dotyczące ukraińskiego ruchu sportowego na obszarze 

województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego w okresie 

międzywojennym.  

W zakresie stanu badań, odnoszącym się do dziejów kultury fizycznej i 

turystyki w województwie tarnopolskim w latach 1920-1939 brak jest 

publikacji, która w sposób syntetyczny podejmowałaby przedmiotową tematykę 

i wypełniała tę swoistą lukę badawczą. W dotychczasowej historiografii kultury 

fizycznej i turystyki nie podjęto w ujęciu całościowym badań nad dziejami 

przedstawionych dziedzin w województwie tarnopolskim w okresie 

międzywojennym.  

 

Enseigner les religions dans la France de la laïcité 

Christine Mengès-Le Pape,  

professeur à l’université université Toulouse 1 Capitole-

France 

 

  Lors de la canonisation d’Hedwige de Pologne, le 8 juin 

1997, Jean Paul II explique : « la reine savait que la force de l'État comme celle 

de l'Église ont leur source dans une nation instruite ». « Hedwige a donné, 

 
1 Б. Тpoфим’як, Гімнacтичнo-cпopтиbні opгaнізaціі в нaціoнaльo-визвoльнoмy Рycі 

Гaличини, Тepнoпіль 2001, cc. 694.  
2 Tamże, s. 583-591.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%93
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%A0
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%93
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%91
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%93
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%A0
https://pl.wikipedia.org/wiki/%D0%93
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rappelle Jean Paul II, son sceptre d'or à l'Université, et ne se réservait pour son 

usage qu’un simple sceptre de bois doré »1 Ce magnifique présent ainsi célébré 

est avant tout un extraordinaire symbole politique. Il illustre la supériorité du 

savoir qui libère les peuples, et passe obligatoirement par l’austérité des études 

et de la recherche dont l’université – dans sa conception médiévale – est l’un des 

lieux privilégiés que désigne la reine Hedwige. Ce geste représente aussi la 

marque d’un pouvoir temporel qui refuse toute sacralisation du politique, à 

l’opposé des anciennes dévotions impériales pratiquées au Bas Empire2, 

également à la différence des habitudes françaises passées et encore présentes. 

Parmi les regalia, le sceptre reste l’emblème le plus fort de la verticalité entre 

ciel et terre3, il devient le lieu d’une possible séduction pour les ors d’un culte 

politique dénoncé dans le Livre de l’Apocalypse. La reine polonaise se détachait 

de la gloire spirituelle par ce présent offert, elle choisissait la voie du service 

dans la liberté qu’apportent les études. Le sceptre de bois doré à son usage 

devenait ce qu’il devait être, le simple bâton de la puissance temporelle.  

 Mais au-delà du geste, le sujet de « l’enseignement culturel des 

religions » peut susciter de profondes alarmes, car la société – c’est devenu un 

lieu commun de le dire – doit assumer une crise très grande du savoir. Les 

histoires drôles s’accumulent sur ces insuffisances, elles deviennent des 

classiques répétés. À la question posée « Qu’est-ce que Vatican II ? », un 

candidat au concours de l’École du patrimoine n’a pas hésité pour répondre à 

Jean Delumeau : « Vatican II, la résidence d’été du pape ». Jean-Paul Willaime 

qui a dirigé l’IESR, l’Institut Européen en Sciences des Religions, raconte 

l’histoire de ces lycéens qui ont interprété le Saint Sébastien, percé de flèches, 

d’Andrea Mantegna comme un tableau représentant une victime des Indiens lors 

de la conquête de l’Ouest. Souvent dans les copies d’examen, on trouve le saint 

chrême utilisé pour le baptême de Clovis – Grégoire de Tours en parle dans 

l’Historia francorum – transformé en sainte crème4.   

 
1 Homélie pour la canonisation de la reine Hedwige, Cracovie, Blonie, dimanche 8 juin 1997, 

site du Vatican. 
2 Carcopino J. Aspects mystiques de la Rome païenne. Paris: L'Artisan du livre, 1941 ; Marrou 

H-I. Décadence romaine ou antiquité tardive ?. Paris: Le Seuil,1977. 
3 Gaborit Chopin D. Les Instruments de sacre des rois de France. Paris : Ministère de la culture 

et de la communication, 1987. 
4 Mengès-Le Pape C (sous la direction de). L’enseignement des religions, approches laïques et 

religieuses. Toulouse: Presses de l’université de Toulouse 1 Capitole, 2010. 
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Mais il n’y a pas que les histoires amusantes, de forts bouleversements 

sont à déplorer. Puisqu’aujourd’hui à cause de la crise du savoir, on ne peut plus 

s’affranchir. Se posent alors plusieurs questions : qu’apprend-on à la société ? 

Que lui fait-on lire ? Une littérature récente qui la place dans la servitude et 

l’empêche de « grandir intellectuellement », comme nous y invite pourtant 

Benoît XVI, dans les entretiens Lumière du monde1. Cet épuisement de la 

culture interdit d’accéder à ses véritables enjeux. Émile Poulat d’ajouter : « Il 

faut dire que les catholiques ont oublié leur propre culture, les catholiques 

français sont souvent loin de Rome, ils ne connaissent pas Rome, ils ne savent 

pas comment fonctionne l’Église romaine »2. Ici l’on touche de très près à 

l'inculture croissante à l'égard de la religion traditionnellement pratiquée, sans 

parler des déformations que supportent les autres confessions qui donnent lieu à 

de pareilles confusions. Il y a souvent cette incapacité de distinguer le 

vocabulaire religieux le plus simple tel que la résurrection et la réincarnation. À 

travers le prisme d’une tolérance rendue artificielle, on appelle aussi le ramadan 

« le carême des musulmans » et le carême « le ramadan des chrétiens », même si 

les divergences sont radicales. Avant son assassinat, en août 1996, Pierre 

Claverie, évêque d’Oran a bien séparé les deux pratiques3. Mais lors des 

campagnes électorales depuis les années 2010, l’expression de « charia 

catholique » a été utilisée à seule fin d’augmenter les mésententes, puisque ces 

termes sont sans lien avec la tradition chrétienne.  

Dans cette ambiance laissée à l’imprécision, l’image de Dieu est aussi 

atteinte. Ce mot ne contient plus la représentation chrétienne du Dieu vivant 

révélé par le Christ. Il y a rejet du Christ. Le terme de « Dieu » évoque 

 
1 Benoît XVI, Lumière du monde, Le Pape, l’Église, et les signes des temps, Entretien avec Peter 

Seewald. Montrouge: Bayard, 2011. p.181 
2 Poulat E (entretiens avec). « Enquête sur la laïcité perdue ». Nouvelles revue Certitudes, avril, 

mai, juin 2003, n° 14.  
3 Claverie P. Revue du diocèse d’Oran. Avril-mai 1996 : « C’est une grave erreur d’appeler le 

Ramadan : Carême musulman, comme on l’entend souvent. Le Ramadan est le mois sacré de la 

révélation : le jeûne est d’abord destiné à disposer les croyants à recevoir la totalité du Coran 

récité chaque soir jusqu’à la nuit du Destin. C’est aussi un mois d’action de grâce et de fête pour 

ce don de Dieu qui rassemble la communauté musulmane. Cette loi divine est à observer avec 

rigueur. Le Carême chrétien est, quant à lui, une préparation à recevoir la vie nouvelle que Dieu 

donne aux croyants par la mort et la résurrection de Jésus. Il ne s’agit donc pas d’abord d’obéir à 

une loi, mais de se disposer à recevoir la loi intérieure de l’Esprit Saint. Le Carême est donc un 

temps pour se rendre disponible, attentif et accueillant à la présence et aux appels de Dieu afin de 

nous laisser transformer par Lui ». 
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maintenant beaucoup plus une force vitale – dira Joseph-Marie Verlinde, 

professeur à l’Institut catholique de Lyon – une déité « sans nom ni visage »1. 

En face, s’entrevoit l’humanité dont la figure se trouble pareillement et qui perd 

le sens profond de son identité, avec – par exemple et entre autres – la théorie du 

genre introduite en droit européen par la convention sur la lutte contre les 

violences faites aux femmes du mois d’avril 2011.   

Chose curieuse, dans ce monde qui semblait s’engager – selon Marcel 

Gauchet – vers le désenchantement, c’est-à-dire vers une sortie du religieux, et 

alors que l’Église approfondissait les liens entre fides et ratio, l’opinion a 

changé comme elle sait le faire, comme on sait l’y entraîner. La raison semble 

désormais abandonnée, et les modes du temps réclament un irrationnel magique, 

elles veulent un ré-enchantement du monde. Maintenant l’on impute à l’Église 

catholique d’être trop rationnelle dans sa réflexion, même si le XVIIIe siècle 

formulait le reproche, diamétralement opposé, du trop de surnaturel à travers la 

critique des miracles et de la Révélation. C’était déjà vider le christianisme du 

Christ. Le cardinal Lustiger annonçait cette rupture actuelle : « Notre monde 

demain ne sera pas désacralisé, mais au contraire saturé d’idoles, de sacrés 

immanents »2. Ici, commente Joseph-Marie Verlinde, lors de ses conférences à 

Notre-Dame de Paris 2002, « le retour du religieux n’est pas sans ambiguïté : la 

fascination pour le voyage intérieur n’est en fait que l’indice d’une carence 

d’intériorité véritable »3. Dans l’Occident du XXIe siècle, les nouveaux 

itinéraires initiatiques séduisent, tandis que le christianisme qui a façonné la 

civilisation européenne paraît fortement délaissé. Pour expliquer ce mouvement, 

Jean-Louis Bruguès, secrétaire de la Congrégation pour l’éducation catholique, 

indique les événements français les plus proches, ceux de mai 19684, moment où 

le doute a captivé les esprits. S’est établie une société qui a refusé l’apport de la 

tradition évangélique, qui a repoussé les limites du bien et du mal, et qui rejette 

 
1 Verlinde J-M. La déité sans nom et sans visage, le défi de l’ésotérisme au christianisme. 

Versailles: Saint-Paul, 2001. Verlinde J-M. La déité sans nom et sans visage, le défi de 

l’ésotérisme au christianisme. Versailles: Saint-Paul, 2001. 
2 Jean-Marie Lustiger, La nouveauté du Christ et la postmodernité, cité par Joseph-Marie 

Verlinde, Le christianisme au défi des nouvelles religiosités, Conférences Notre-Dame de Paris 

2002, Paris, Presse de la Renaissance, 2002.  
3 Verlinde J-M, Le christianisme au défi des nouvelles religiosités. Conférences Notre-Dame de 

Paris 2002, op. cit., p. 12.  
4 Bruguès J-L. « L’école catholique est ouverte à l’universel ». entretien avec  La Croix, 8 

octobre 2010.  
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plus encore les exigences politiques des devoirs, du respect, de la responsabilité 

pour autrui, et le principe traditionnel d’obéissance à la lex divina. Dans les 

esprits, seule la transgression semble pouvoir sauver. Mais cette rupture 

française n’est pas nouvelle : les XVIe et XVIIIe siècles ont connu de pareilles 

crises de la conscience1, elles disent la fin d’un cycle, avec les errements de 

l’opinion qui apprend à se contenter de la superficialité des sensations, et abîme 

le niveau spirituel devenu trop insaisissable dans un monde tenté à la fois par 

l’ésotérisme d’un nouvel âge et le matérialisme d’une consommation débridée. 

Désormais les fêtes religieuses sont plutôt comprises comme des rituels de 

consommation qui signalent inévitablement les béances spirituelles. 

Face à la nouveauté qui s’organise sur un fond de méconnaissance et qui 

fait de la France « la fille aînée » d’une néo-spiritualité quasi-cosmique ou 

encore d’une indifférence religieuse, on peut s’interroger sur l’enseignement de 

la culture religieuse. On peut s’étonner des principes qui en règlent les 

méthodes. Ces deux points – principes et méthodes – serviront de socle. 

Pourquoi et comment alors enseigner la culture religieuse face à la perte des 

repères et aux expériences spirituelles qui vont bientôt mettre l’État devant 

soixante millions de consciences sans enracinement culturel, ni lien spirituel, 

soixante millions de consciences bien décidées à s’exprimer dans tous les sens, 

sans lien d’églises ?  

Avant de regarder les principes et leurs applications, notons la difficulté 

contenue dans le titre donné en France et parfois en Europe aux cours nouveaux. 

L’intitulé « l’enseignement culturel des religions » vient mêler les dimensions 

séparées du culturel et du religieux, qui ne doivent pas être confondues. Mais 

l’on a pris l’habitude de ne plus distinguer. Or la culture s’étend à l’art et à la 

science, la religion se tient en dehors, elle occupe une place à part qui lui permet 

de contenir – si possible – la spiritualité2. D’ailleurs, le pape Benoît XVI ne 

confond pas les deux notions. Le 12 septembre 2006, par son discours à 

l’université de Ratisbonne, le souverain pontife exprime la nécessité d’établir un 

authentique dialogue entre cultures et religions : « nous devons devenir capable 

 
1 Hazard P, La pensée européenne au XVIIIe siècle. Paris: Boivin et Cie, 1948 ; La crise de la 

conscience européenne (1680-1715). Paris: Boivin, 1934. 
2 Cette séparation est là pour éviter la confusion contenue dans le « tout est culture ». Elle est 

reprise par Ludwig Wittgenstein, L’homme dans la cloche de verre rouge,1925, publié par 

Jacques Bouveresse, Que peut-on faire de la religion ? présenté par Ilse Somavilla, Paris, 

Agone, 2011, p. 175. 
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d’un vrai dialogue entre cultures et religions »1. Entrer dans ces relations 

espérées, c’est vouloir une réciprocité qui ne trahit pas l’autonomie des deux 

domaines. L’incompréhension de ces distinctions traditionnelles devenues 

d’usage ne peut qu’entraîner vers le désordre, alors que l’ordre est nécessaire à 

la construction des intelligences.  

Voyons d’abord – dans un parcours à travers le passé et le présent – les 

principes qui fondent cet enseignement malaisé à intituler, car mieux vaudrait 

parler d’un enseignement des religions. C’était le titre conçu par le XIXe siècle 

qui avait – au-delà des tendances laïcistes – un sens plus précis de la séparation 

que notre époque. 

 

I Les principes entre hier et aujourd’hui 

Dans une habitude qui traverse les siècles, la France se passionne pour 

les grandes batailles d’idées qui sont suivies par des déclarations valables pour 

tous les lieux et tous les âges. Ces textes sont souvent des monuments à façade 

très généreuse, même si un immense écart se creuse entre la beauté des formules 

et leur réalisation qui parfois stigmatise les libertés. Or les Français se plaisent à 

croire, remarque Jean-Louis Bruguès, que le monde entier a les yeux fixés sur 

eux pour les admirer d’abord, pour les imiter ensuite, qu’ils ont reçu une sorte « 

de vocation de lumière » auprès de l'humanité, d’éduquer les esprits2. La 

laïcisation de l’instruction fait partie de ces modèles à exporter pour une 

instruction globale de l’humanité. La déclaration de Henri Brisson qui fut 

président du Conseil à la fin du XIXe siècle, va dans ce sens : « La séparation 

n’est plus une théorie, c’est un fait. Et le monde regarde attentivement la France 

qui accomplit ce grand acte. »3 

Mais la fascination des Français, pour eux-mêmes et leurs disputes, 

traduit de façon incidente les souffrances d’une nation toujours en quête – 

depuis les XVIe et XVIIIe siècles – d’une réconciliation ou d’un pacte de 

caractère idéologique car sans existence juridique ni historique. Et même si en 

France s’embrasent des problèmes plus urgents à régler, surtout la pauvreté des 

particuliers et l’endettement du public, les esprits demeurent préoccupés par la 

 
1 Benoît XVI, « Foi, Raison et Université : souvenirs et réflexions », Discours du Saint Père, 12 

septembre 2006, université de Ratisbonne.  
2 Bruguès J-L, « Analyses et interrogations sur un élément central dans la vie du pays ». In: 

Osservatore Romano, 26/12/2012. 
3 Cité par Jean-Louis Bruguès, « Analyses et interrogations sur un élément central dans la vie 

du pays », art. cit.  
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révolution de la pensée provoquée par les lois laïques. Ce souci montre combien 

le pays se remet lentement des nombreuses cassures de son histoire, souvent 

douloureusement enseignées ou mal étudiées entre refus et légitimation. 

La laïcisation de l’instruction était en préparation dans l’anticléricalisme 

des premières décennies de la IIIe République. On s’éloigne des intentions 

d’Alfred Falloux, il souhaitait que « la religion ne soit imposée à personne, mais 

qu’elle soit enseignée à tous »1. Or les Républicains ont fait de la laïcisation de 

l’instruction l’une de leurs priorités, avec « l’école sans Dieu », « la foi laïque » 

de Ferdinand Buisson. Les mots d’ordre se réaliseront en deux étapes avec 

d’abord la laïcisation des programmes scolaires prévue par la loi de 1882, la loi 

Jules Ferry qui remplace « l’instruction morale et religieuse » par « l’instruction 

morale et civique »2. Puis est votée la laïcisation du personnel enseignant en 

1886, avec la loi Goblet. À partir de ces textes, l’enseignement religieux à 

l’école est marginalisé et rendu facultatif, hors des heures de classe. Se dégage 

dès lors le système français actuel, fondé sur l’absence de cours de religions à 

l’école publique, que les autres pays européens n’ont pas forcément suivi car 

pourvoyeur de méconnaissances. D’ailleurs ce système ne se retrouve pas en 

Alsace-Moselle qui reste sous le régime concordataire avec un cours 

confessionnel de religion3.  

Depuis ces références de la fin du XIXe siècle, a été livrée une 

accumulation de lois et de décisions de justice, surtout de la part du Conseil 

d’État, qui sont allées dans un sens protecteur des libertés. Il faut aussi tenir 

compte des conventions européennes ou internationales, elles affirment le droit à 

l’éducation, le droit des enfants et des parents à choisir, mais ces déclarations 

n’imposent pas un schéma précis à respecter. La place faite aux religions dans le 

système scolaire ne dépend en apparence et pour l’instant que d’une politique 

nationale. C’est encore – mais pour peu de temps – l’heure possible des 

diversités identitaires. Toutefois la tendance européenne va vers l’uniformité 

contre les séparatismes, avec une généralisation très nette d’un enseignement 

non-confessionnel des religions. En octobre 2011, pour clore le débat sur le 

voile intégral qui avait agité le printemps 2011, Claude Guéant a rassemblé cette 

sédimentation juridique sous le titre de Laïcité et liberté religieuse. Recueil de 
 

1 Cité par Henri Michel, La loi Falloux, Paris, Hachette, 1906, p. 476.  
2 Loi n°11 697 du 28 mars 1882, qui rend l’enseignement primaire obligatoire, J.O., 29 mars 

1882, n°87, p. 1697. 
3 Messner F. Woehrling J-M (sous la direction de). Les statuts de l’enseignement religieux. Paris: 

Dalloz, 1996. 
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textes et de jurisprudence1. Il s’agissait d’un travail énorme fait peut-être 

rapidement et intitulé en avant-propos par le ministre « Code de la laïcité ». Ce 

terme de code a pu paraître commode, mais il ne peut satisfaire pleinement les 

juristes, car l’ouvrage ne contient pas une vraie codification, mais une simple 

compilation qui en constitue une première étape2.  

Les difficultés rencontrées lors de ce travail laissent entrevoir les 

incertitudes qui affaiblissent la notion de laïcité. Mais comme le relativisme est 

dans l’atmosphère, chacun donne son point de vue quitte à détruire la notion. Ce 

fouillis des avis est à replacer une fois de plus dans la profonde crise de la 

connaissance dont souffre la société qui ne peut jamais s’émanciper en se fixant 

sur l’inculture : aujourd’hui, les confusions autour du fait laïque sont encore 

pires que les dénaturations qui entourent le fait religieux. La crise est même plus 

grave, car comment expliquer l’attachement de l’opinion à la laïcité lorsque les 

religions sont ignorées, lorsque la laïcité elle-même est altérée dans son histoire 

et son droit ? Émile Poulat en déduira que « personne ne sait ce dont on parle »3. 

Mais l’on peut retrouver, dans les lois laïques, les fondements de cet 

enseignement actuel des religions.  

Le premier de ces principes est celui de séparation du politique et du 

religieux, à envisager dans une lecture qui conjugue les approches historiques et 

juridiques. Cette notion pose des limites à ne pas dépasser lorsque l’on enseigne 

les religions dans une perspective laïque. 

L’invention de la notion de séparation oblige à un retour aux sources. 

Gérard Israël, dans son livre Dieu est-il laïque ?, rappelle la prière des juifs qui 

clôture le shabbat : « Bénis-sois-tu notre Dieu, qui sépare le sacré et le 

profane »4. Puis l'encyclique Deus caritas est, publiée en décembre 2005, voit 

l’un des germes de la séparation dans le verset « Rendez donc à César ce qui est 

à César » : « La distinction entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu (Mt 22, 

21), à savoir la distinction entre État et Église, appartient à la structure 

fondamentale du christianisme »5. Pour les premiers siècles chrétiens qui 

ressemblent beaucoup à notre époque et face au culte impérial, l’affirmation 

 
1 Laïcité et liberté religieuse. Recueil de textes et de jurisprudence, Paris, Les éditions des 

journaux officiels, 2011. 
2 Laïcité et liberté religieuse, op. cit., p. 3. 
3 Poulat E. « Le Code de la laïcité est insatisfaisant ». In: La Croix, 1 novembre 2011 
4 Israël G. Dieu est-il laïque ? La fin des intégrismes. Paris: Calmann Lévy, 2005. 
5 Lettre encyclique Deus caritas est, Benoît XVI aux évêques, aux prêtres et aux diacres aux 

personnes consacrées et à tous les fidèles laïcs sur l'amour chrétien, Paris, Pierre Téqui, 2006. 
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apparaît vraiment nouvelle de la séparation du spirituel et du temporel. Au-delà 

l’on y perçoit les façons d'agir du Dieu d’Israël qui procède par division pour 

éviter le chaos et libérer. Dans le récit symbolique de la création, Dieu sépare la 

lumière des ténèbres, les eaux du firmament, le jour de la nuit, l’homme de la 

femme..., et Il fait ainsi dans le domaine politique, Il se sépare de César, Il 

sépare l'Église naissante de César, et l’écart est là pour empêcher la fusion, 

surtout favoriser les relations. Selon les racines chrétiennes, la séparation ne 

peut jamais être stricte. Il ne s’agit pas d’une séparation selon la loi de 1905. 

L’encyclique Deus caritas est le redit : « Les deux sphères sont distinctes, mais 

toujours en relation de réciprocité »1.  

Par la suite, ce principe de dissociation emplira l’air occidental, avec 

Ambroise de Milan, Augustin d’Hippone. Puis au VIe siècle, le pape Gélase 1er 

reprend la distinction : « duo sunt »2. En 793, Alcuin le conseiller et ami de 

Charlemagne écrit « le pouvoir séculier et le pouvoir spirituel sont séparés »3. 

Mais l’histoire de la sécularisation connaîtra les chahuts des prétentions de 

l’Empire, puis de la théocratie pontificale. Dans le royaume du Très Chrétien, 

les audaces du gallicanisme ont fait de la France un État confessionnel qui 

fusionne dangereusement les deux dimensions vers une politique de 

sacralisation en rupture avec Rome. 

Au XVIe siècle, un renversement se produit. On voit s’épanouir un autre 

germe de la séparation, surtout défendu par les adversaires de la catholicité : la 

France va se plaire à disputer des questions les plus passionnelles entre 

confessions contraires. Dans le Colloquium heptaplomeres, L’Entretien des sept 

sages, Jean Bodin met en scène une confrontation interreligieuse, cette rencontre 

aboutit à une convergence spirituelle contre Rome4, on y trouve l’idée d’une 

religion naturelle …  qui se rapproche beaucoup du climat d’aujourd’hui vers un 

syncrétisme spirituel à élaborer entre néo-sacralité et néo-laïcité. Au XVIe siècle, 

est aussi publié le Traité de la Sagesse de Pierre Charron5 qui imagine une 

morale laïque divergente de la religion, on y voit les prémices d’une dissociation 

d’après le gallicanisme des Lumières qui sera souvent contraire au 

christianisme. Ici retentit le maître-mot de Voltaire « Écrasons l’infâme » qui va 

 
1 Ibidem.  
2 Gelasius, De anthemis vinculo, Migne JP, Patrologia latina, t.  59, p. 108. 
3 Alcuin, Epistolae, Berlin, Ernst Dümmler, 1895, t. 4, p. 48. 
4 Bodin J. Colloquium heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis. Présenté par François 

Berriot. Genève: Droz, 1984 
5 Charron P. Traité de la Sagesse, Trois livres. Paris: Dav.  Douceur, 3e éd., 1614. 
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se répandre dans la correspondance mondaine, et le roi y participera1. Avec 

1789, la tourmente vient atteindre les diversités anciennes. Or la Révolution ne 

sera pas laïque, elle rêve beaucoup trop d’uniformité et de spiritualité de la 

patrie. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est placée « sous les 

auspices de l'Etre suprême ». Un mélange des deux domaines y est opéré. En 

juillet 1790, est votée la Constitution civile du clergé qui mêle tout autant 

politique et religieux dans un gallicanisme radical et une sacralisation de l’État 

contraire à l’idée de séparation. 

Puis viennent les autres principes que doit intégrer tout enseignement du 

fait religieux : d’abord d’assurer la liberté de conscience posée par l’article 1er 

de la loi de 1905, « La République assure la liberté de conscience »2. Mais ce 

principe  qui semble aujourd’hui faire l’unanimité, soutient la forte ambiguïté 

d’établir la conscience comme souveraine maîtresse du bien et du mal, 

souveraine du vrai et du faux, du croire ou du ne pas croire. On y discerne le 

refus de la sujétion à la loi divine. Dans l’encyclique Non abbiamo bisogno, Pie 

XI distingue entre « liberté des consciences » face à l’État totalitaire et « liberté 

de conscience » qui signifie bien trop l’autonomie face à Dieu3. Or ce principe 

de liberté de conscience n’est pas vraiment nouveau, l’ancienne monarchie ne 

pouvait en empêcher l’exercice déjà promu par un relativisme qui s’enflammait, 

les rois ne pouvaient faire autrement. Au XVIe siècle, l’argument est tiré du 

Labyrinthe de la Ligue : « Vous pouvez contraindre, de faire, de dire, mais de 

croire, il est impossible, la conscience demeure libre »4. L’Ancien Régime 

français en a été convaincu, lors du procès pour blasphème du chevalier de La 

Barre, ses juges ne lui ont jamais reproché ce qu'il pensait, mais ce qu’il disait. 

Là surgit le délicat principe de la liberté d’expression, surtout en sa déclinaison 
 

1 Martin X. Voltaire méconnu, Aspects cachés de l’humanisme des Lumières. Bouère: 

Dominique Martin Morin, 2006. 
2 Laïcité et liberté religieuse, op. cit., Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 

Églises et de l’État, p. 15. 
3Lettre encyclique de Pie XI, du 29 juin 1931, Non abbiamo bisogno,  « C'est en considération de 

ce double droit des âmes que Nous Nous disions récemment heureux et fier de combattre le bon 

combat pour la liberté des consciences, non pas (comme certains, par inadvertance peut-être, 

Nous l'ont fait dire) pour la liberté de conscience, manière de parler équivoque et trop souvent 

utilisée pour signifier l'absolue indépendance de la conscience, chose absurde en une âme créée 

et rachetée par Dieu. », site du Vatican. 
4 Le labyrinthe de la Ligue et les moyens de s’en retirer, 1590, p. 155, Corrado Vivanti, Guerre 

civile et paix religieuse dans la France d’Henri IV, La mesure des choses, Paris, Desjonquères, 

2006. 
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cultuelle qui a été jusqu’à aujourd’hui plus difficilement reconnue, même si elle 

est prévue par l’article 1 de la loi de 1905 : « La République garantit le libre 

exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre 

public »1. Ces restrictions peuvent aller très loin. Or avec la liberté d’expression 

émergent toutes les affaires qui tracassent le ministère de l’éducation nationale : 

dans les établissements d’enseignement public, la loi du 15 mars 2004 interdit 

aux élèves de porter des signes qui manifestent ostentatoirement une 

appartenance religieuse. À l’école publique, la liberté religieuse ne peut 

s’exercer que dans le respect du principe de neutralité rappelé par l’article L511-

2 du Code de l’éducation2. Selon la doctrine, la neutralité devient un 

prolongement du principe d’égalité, proclamé dans la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen. Et par la neutralité, se profilent la méthode et les limites 

imposées à l’enseignement. 

 

II Vers l’élaboration d’un enseignement culturel des religions 

En France, face aux grands principes et aux crispations religieuses, le 

défaut de culture a été constaté d’abord par les responsables de la Ligue de 

l’enseignement. À leur congrès de juillet 1982, ils ont souhaité que l'on étudie à 

l'école publique les textes fondamentaux et les mythes fondateurs des grandes 

religions. Mais chez ces défenseurs d’une laïcité de combat, subsistait la crainte 

d’un retour du religieux à l’école qui sera publiée dans un article au titre 

provocateur de leur revue Panoramiques : « Les religions au lycée, le loup dans 

la bergerie »3. Les cultes devaient rester enfermés dans les lieux privés, ce qui 

allait à l’encontre de la liberté d’expression qui ne peut s’exercer que dans 

l’espace public, autrement dit dans le domaine du social qui ne correspond pas à 

la sphère du politique. Puis paraissent les rapports du recteur Joutard en 1989 et 

de Régis Debray – rendu en 2002 – qui aboutissent aux formations autour des 

faits religieux proposées par l’Institut Européen en Sciences des Religions4. 

 
1 Laïcité et liberté religieuse, op. cit., Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 

Églises et de l’État, p. 15. 
2 Code de l’éducation, art. 511-2 sur « Les enseignements scolaires », Laïcité et liberté 

religieuse, op. cit., p. 51. 
3 Philippe Joutard, « Enseigner les faits religieux : le temps de la prise de conscience », dans 

Christine Mengès-Le Pape (sous la direction de), L’enseignement des religions, approches 

laïques et religieuses, op. cit., p. 135. 
4Borne D. Willaime J-P. Enseigner les faits religieux, quels enjeux ?. Paris: Armand Colin, 2007. 
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Depuis en France, un enseignement dit « raisonné » de culture religieuse 

a été construit, mais aucun texte juridique n’a porté sur cette nouvelle matière 

qui s’inscrit dans la perspective du chantier ouvert à la fin du XIXe siècle. Cet 

enseignement n’est donc pas une nouveauté, il fait suite aux moments Buisson et 

Ferry. Il ne s’agit surtout pas de réintroduire les religions à l’école, ni un 

enseignement confessionnel. En préface de l’ouvrage Enseigner les faits 

religieux, Régis Debray rappelle la continuité dans des termes très nets : « la 

démarche adoptée est proprement républicaine ; à l’école depuis Jules Ferry, 

l’instruction est morale et civique, il ne saurait en être autrement aujourd’hui »1. 

Devant ces volontés d’établir un enseignement, plusieurs interrogations se 

posent sur la méthode à retenir pour enseigner les diversités religieuses sans 

heurter la spécificité très franco-française qui ne prévoit aucune heure de 

religion et qui relègue le religieux dans le cercle étroit de l’émotion privée ? 

L’initiative proposée par l’IESR fut d’élaborer un enseignement 

transdisciplinaire, avec toutefois comme larges espaces privilégiés ceux de 

l’histoire, de la philosophie, de la littérature2. Mais ces choix ne sont pas 

définitifs. Or le risque que contient cette vision transversale, consiste à ne 

pouvoir délivrer que des connaissances éparpillées au gré des modifications 

apportées surtout aux programmes d’histoire par les ministères successifs.  

À l’opposé, dans cette volonté d’observer les religions, on peut 

s’interroger sur les limites à mettre entre le non-confessionnel et le 

confessionnel. Où doit-on s’arrêter pour ne pas s’immiscer dans la part 

irréductible de l’incommunicable qui relève d’une rencontre avec 

l’Inconnaissable absolu ? L’objectif d’une appréhension scientifique des 

religions est dès lors difficile à tenir, car la notion de science est trop équivoque. 

Elle reste inapplicable à la spiritualité qui lui échappe toujours, puisque ces 

champs disciplinaires sont distincts. 

Autre tracas : de quelle manière enseigner dans cet élan français qui 

s’appuie sur le principe de « stricte neutralité », puisque l’enseignement n’est 

jamais neutre et ne peut jamais l’être ? Restons honnête : l’enseignement est 

souvent mis au service de finalités politiques, parfois « d’utopies 

pédagogiques » qui brident les libertés3. On peut reprendre l’expression  de 
 

1 Ibidem, préface de Régis Debray. 
2 Jean-Paul Willaime, « L’enseignement des faits religieux en Europe : approches 

sociologiques », dans Christine Mengès-Le Pape (sous la direction de), L’enseignement des 

religions, approches laïques et religieuses, op. cit., p. 303.  
3 Viguerie J de. Les pédagogues, Essai historique sur l’utopie pédagogique. Paris: Cerf, 2011. 
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« partialité de la neutralité » utilisée  par le professeur de droit constitutionnel 

Krzysztof Wojtyczsek1. Lorsqu’il est mal compris, ce principe de neutralité peut 

mutiler les intelligences, on s’interdit de réfléchir et de discuter même dans la 

modération la plus courtoise. On se trouve devant la difficulté des législations 

imposant – au milieu une société de diversités – une forme unique d’éducation, 

inscrite dans la lignée de la pensée commune. On s’en tient à regarder les faits 

religieux que l’on dépouille de leur ampleur spirituelle. On apprend ainsi à dire 

« nous », et l’on ne peut plus dire « eux » et « moi ». Là se trouve le 

couronnement de l’esprit de groupe, même si le but d’une éducation, en 

particulier chrétienne, devrait permettre de devenir ce que l’on est2, de dire « je 

suis », ἐγώ εἰμι, dans la ressemblance au Christ, … d’être ce que je suis.  

Tôt ou tard, par cette neutralité imposée, se renforce la lassitude des 

jeunes que regrette Yves-Marie Hilaire, alors professeur à l’université Lille III3. 

La jeunesse qui s’intéresse un instant, puis se désintéresse, parce que l’on s’en 

tient à des descriptions neutres qu’Henri-Irénée Marrou a bien souvent déclarées 

trompeuses : « comment ne pas introduire dans la connaissance quelques 

éléments personnels ? L’histoire est inséparable de l’historien… faire autrement, 

 
1 Wojtyczek K. « Les religions et le principe d’égalité ». In: Revue européenne de droit public, 

2005. n° 1, p. 125.  
2 Benoît XVI, « Pensons à ce que saint Paul écrit aux Galates ; "Dieu envoya son Fils, né d'une 

femme, né sujet de la Loi, afin de racheter les sujets de la Loi, afin de nous conférer l'adoption 

filiale" (Ga 4, 4-5) ; ou encore saint Jean dans le Prologue de son Évangile : "À tous ceux qui 

l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu" (Jn 1, 12). Ce merveilleux mystère 

de notre "deuxième naissance" - la renaissance d'un être humain d'en "haut", de Dieu (cf. Jn 3, 1-

8) - s'accomplit et se résume dans le signe sacramentel du baptême. Avec ce sacrement, l'homme 

devient réellement fils, fils de Dieu. À partir de ce moment, le but de son existence consiste à 

atteindre de façon libre et consciente, ce qui était et est le destin de l'homme. « Deviens ce que tu 

es » représente le principe éducatif de base de la personne humaine sauvée par la grâce. Ce 

principe a de nombreuses analogies avec la croissance humaine, dans laquelle la relation parents-

enfants passe à travers des détachements et des crises, de la dépendance totale à la conscience 

d'être fils, à la reconnaissance pour le don de la vie reçue et à la maturité et la capacité de donner 

la vie. Engendré par le baptême à une vie nouvelle, le chrétien aussi entame son chemin de 

croissance dans la foi qui le conduira à invoquer consciemment Dieu comme Abba - Père, à 

s'adresser à Lui avec reconnaissance et vivre la joie d'être son fils. », Pour la fête du baptême du 

Seigneur, 10 janvier 2010, site du Vatican. 
3Yves-Marie Hilaire, « Les faits religieux des cinquante dernières années en France. 

Nécessité de nouvelles recherches autour de la crise catholique », dans Christine Mengès-Le 

Pape (sous la direction de), L’enseignement des religions, approches laïques et religieuses, op. 

cit., p. 121. 
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c’est mutiler le savoir en le réduisant à la simple restitution des faits »1. Les 

maîtres subissent aussi la crise éducative, ils disent la difficulté de leur 

profession qui a beaucoup perdu dans le bouleversement du principe d’autorité. 

Ils ne se sentent pas suffisamment formés pour enseigner des références qu’ils 

ignorent ou refusent. De par leur statut, ils se placent sous le principe de stricte 

neutralité. Les maîtres du primaire et du secondaire doivent donc penser ce 

qu’ils enseignent, puisqu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’enseigner ce 

qu’ils pensent. Aujourd’hui, à en croire les discours, la neutralité doit plutôt 

prévenir le prosélytisme que les juristes ont du mal à définir. Il s’agit aussi de 

bloquer la montée des radicalismes religieux, dont il est important d’en 

distinguer les dérives à la fois politiques et spirituelles. Lorsque l’on enseigne 

les faits religieux, il ne faut pas être dupe des altérations de la vérité. Or une 

question doit être posée à ceux qui recourent à l’histoire, elle a été formulée par 

Henri-Irénée Marrou, également par Paul Ourliac qui était un extraordinaire 

historien du droit : « de l’histoire invoquée et utilisée si volontiers, que savons-

nous ? Comment le savons-nous ? »2. On peut continuer cette série 

d’interrogations : pourquoi, dans la recherche d’un dominium mundi – on 

parlerait maintenant d’une gouvernance mondiale – enseigne-t-on telle ou telle 

déformation dans l’étude des religions ? Pourquoi enseigne-t-on le préjugé selon 

lequel les religions sont guerrières ? Les royaumes, les républiques ou les 

empires sacralisés ne l’ont-ils jamais été ? 

Ce principe de stricte neutralité peut aboutir à des mécomptes qui 

bousculent les libertés fondamentales des enfants et des parents. Dans la lettre 

circulaire du 5 mai 2009, donnée par la Congrégation pour l'éducation 

catholique, la dérive est pointée : « si l'enseignement des faits religieux se limite 

à une exposition des différentes religions de manière comparative et neutre, le 

risque est celui du mélange ou du relativisme »3, jusqu’à convaincre l’élève que 

les religions sont de pures inventions. Citons l’expérience canadienne de culture 

religieuse « Youpi ma religion à moi ! » qui invite à la fabrication d’une religion 

personnelle, avec des injonctions imposées aux élèves : « Tu dois inventer un 

fondateur et un mythe fondateur, inventer un Dieu ou des dieux, un code moral, 

 
1 Marrou H-I. De la connaissance historique. Paris: Éditions du Seuil, 1954, p. 47. 
2 Marrou H-I, De la connaissance historique. op. cit.,  p. 15. 
3 Lettre circulaire n° 520/2009 aux présidents des conférences épiscopales sur l'enseignement de 

la religion dans l'école, Rome, donnée par la Congrégation pour l'éducation catholique, le 5 mai 

2009, site du Vatican.  
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un livre sacré, quelques rituels, inventer quelques objets de culte »1. Comment, 

avec un tel jeu, pouvoir ensuite choisir la voie de la rencontre personnelle ? 

Dans cette mise en perspective des diversités religieuses, parfois mêlées 

aux mythes antiques, s’insinue la tentation d’une nouveauté syncrétique, c’est-à-

dire la volonté de dégager grossièrement quelques piliers communs. À partir de 

cette base corrompue par un effacement des racines et un trop de simplification, 

il est facile de livrer un sens global d’un bien commun vulgarisé, d’un bonum 

commune qui pourrait servir d’éthique pour tous. Pour éviter de telles 

contrefaçons, il faudrait proposer – dans la définition des programmes et des 

méthodes – la contribution des religieux : que rien ne se fasse sans la 

participation des différents cultes, car ils sont concernés par le savoir délivré. 

Puis les libertés peuvent aussi s’exercer dans les choix scolaires posés par les 

parents, même si parfois dans les établissements confessionnels tant décriés à la 

fin du XIXe siècle, est délivré le même enseignement unique et uniformisant. On 

peut saisir l’oubli – peut-être forcé dans un contexte de laïcité – par les Églises 

de leur traditionnelle mission éducative qui visait auparavant la formation de 

bonnes consciences. Selon Jean-Louis Bruguès, « il n’y aura d’avenir pour les 

établissements catholiques que s’ils sont réellement catholiques »2. Souvent dans 

les écoles confessionnelles, les cours de culture religieuse paraissent des 

enseignements au rabais, ... délivrés par des enseignants qui n’ont pas reçu de 

formation catéchétique. 

Le résultat d’une telle expérience d’enseignement des faits religieux 

débutée depuis une dizaine d’années n’est pas aisé à rendre, car il est bien trop 

tôt pour évaluer. L’éducation est un moyen très lent, qui échappe à 

l’immédiateté. Jacqueline de Romilly, dans L’actualité de la démocratie 

athénienne, en fait le constat3 : l’éducation ne peut remédier à la crise qui a ses 

impatiences et recherche des issues beaucoup plus rapides et plus politiques. 

Puis il y a la difficulté de proposer un tel enseignement de « culture religieuse » 

face aux écarts actuels de l’éducation qui s’est tournée vers une utilité pratique, 

vers la professionnalisation et la technicité. On a abîmé l’apprentissage par une 

surabondance de connaissances imposées pour la réussite. Dans ces exercices, 

l’éducation ne peut plus être tournée vers le développement de la réflexion. On 

 
1 Cahier d’activités, Ethique et culture religieuse, Partons à l’aventure, 1ère année, « Youpi, ma 

religion à moi ! », Québec, Lidec, 2009. 
2 Bruguès J-L. « Une école catholique ouverte à tous ». In: La Croix, 27 octobre 2010. 
3Romilly J de. L’actualité de la démocratie athénienne. Paris: Bourin, 2006. 
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peut saisir le souci de Michel Villey. Face à la montée d’un enseignement 

technique, sans grandeur, le philosophe du droit a réclamé d’inclure « dans les 

catalogues des droits de l’homme, le droit de l’étudiant à la réflexion »1. Voici 

élevé le droit à la joie de l’intelligence et du savoir !  
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Introduction 

The current health emergency caused by Covid-19 reminds us of the 

numerous pandemics of plague, flu and other terrible infectious diseases which 

affected our territories for centuries. 

Today we are frightened by these events. However, in the past, events that 

we are used to considering extraordinary today, such as a pandemic, were 

actually “usual” and happened quite frequently. Serious epidemics broke out 

since ancient times [Eisenberg, Mordechai, 2019; Elliott, 2016; White, 

Mordechai, 2020], and then went on breaking out throughout the Modern Age. 

Suffice it to think of the medieval Black Death that affected the whole Europe 

[Álvarez-Nogal, Prados de la Escosura, Santiago-Caballero, 2020; Capitani, 

1995; Cohn, 2008; Green, 2014], and the following epidemic waves, such as the 

two plague epidemics that hit the Italian Peninsula [Ago, Parmeggiani, 1990; 

Alfani, 2013; Alfani, Cohn Jr., 2007; Cipolla, 1985; Fosi, 2006; Fusco, 2007, 

2017; Lucchetti, Manfredini, De Iasio, 1998; Manconi, 1994; Pastore, 1990; 

Rocca, 1990].  

Today we have lost the “culture” of epidemics, the memory of them. This 

loss of memory makes it more difficult to accept and govern them. Going back 

to the past, analyzing how some epidemics were faced can still be a useful 

teaching in order to deal with them in the present days in a conscious way and 

with a greater chance of success. Hence the importance of brushing up on 

epidemic studies in a long-term perspective, also because many tools used in the 

past to fight a pandemic, such as isolation and quarantines, are still valid today 

for epidemics, such as Covid-19, unknown from the health point of view. 

Today governing in an epidemic emergency is not an easy task, but neither 

was it in the past. During an epidemic the traditional political, economic and 

social stability risked to be shaken, and the authorities were forced to adopt new 

measures and above all in a very short time. 
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In this paper I deal with the emergency government in Southern Italy in 

17th century with an eye over the plague which, like Covid-19 today, was an 

unknown disease in the Modern Age and which made doctors fumble around in 

the dark. In particular, I will consider two epidemics broken out in the 17th 

century: in 1656 and 1690. In both cases, the measures known to deal with the 

emergency were the same; however, the way they were adopted was very 

different. In short, I tend to emphasize that not only the specific disease, but also 

(and above all) the different way it is governed characterize a pandemic, today 

as in the past. 

Southern Italy in the 17th Century 

The geographical subject of this paper is Southern Italy which was a 

kingdom in the 17th century, precisely the Kingdom of Naples. It was one of the 

different areas of the Spanish Empire, defined as a “composite monarchy” 

[Elliott, 1992] and, more recently, as a “polycentric monarchy” [Cardim, 

Herzog, Javier Ruiz Ibáñez, Sabatini, 2012]. These definitions indicate that the 

Spanish Monarchy was composed of several kingdoms which were many and 

different centers led by Madrid. Each center enjoyed a certain autonomy even 

respecting the general policy. 

The Kingdom of Naples, in particular, was made up of a big capital city, 

Naples, the third largest city in Europe [De Rosa, 1997], and twelve provinces. 

Governing a Territory in the Modern Age 

Governing a territory in the Modern Age was different from governing a 

state today. Nowadays the central (state) power provides its directives to local 

governments (in Italy, regions and municipalities) which has a certain autonomy 

albeit within these central directives. 

In the Modern Age, in the Kingdom of Naples, the situation was more 

complex. In addition to the central power in Madrid, another central power in 

Naples (represented by a viceroy and the Neapolitan courts) and the peripheral 

power exercised by some officials acting locally in the name of the capital city, 

we can find a myriad of local “powers” (feudal lords and religious people). 

The central power and the local “powers” interacted with each other. Their 

decisions often overlapped, and conflicted. Sometimes the central power 

delegated its powers to local “powers”. There was a difficult balance between 

powers, deliberately tolerated by Madrid and Naples. Moreover, the Spanish 

Monarchy and its kingdoms depended on this balance. However, this balance, 

based on a certain flexibility and delicate compromises, had limits, which made 
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it difficult to control and govern an area, especially in an emergency situation 

such as an epidemic. 

In fact, during an emergency these limits emerged, as it put pressure on a 

society, upset pre-existing balances, pushed to establish new balances, forced 

the authorities to adopt measures that could no longer be postponed. 

An “Unknown” Contagious Disease 

The plague was an infectious and contagious disease, caused by a bacillus 

(Yersinia pestis), so called by Alexandre Yersin, Pasteur’s pupil, who identified 

it in 1894, thus making it possible to diagnose the disease since then [Fusco, 

2020]. 

In ancient societies plague was an endemic disease, which sometimes 

became epidemic. It is a zoonosis, an animal disease. Rodents, including mice, 

were the main hosts of the flea that housed the bacillus. Therefore, the plague 

coexisted with mice. However, when many mice died, the mouse flea moved 

from mouse to man and, by biting him, gave him the disease. In fact, the flea 

was infected by sucking infected blood; the bacteria multiplied inside her 

intestine and were regurgitated when the insect took a new blood meal. This is 

the classic cycle of rat-flea-human transmission. So, it is no coincidence that 

human plague epidemics were preceded by epizootic diseases among mice1. 

In ancient societies humans used to live in close contact with rats. In the 

countryside granaries were the favorite places for mice. In the city rats moved 

freely among the human waste. On ships, thanks to trade, mice could cover great 

distances, and the disease with them. 

When it strikes humans, after an incubation of two-twelve days, the plague 

can appear in three different forms. The bubonic plague is the first and the most 

widespread form, so defined because it is characterized by the so-called buboes, 

enlarged lymph nodes, which appear mainly in the groin, axillary cavity and 

sides of the neck. In this case, in the past the disease could be transmitted easily 

through the contact with the sick and their infected objects, and the sick died 

mostly within the first week. The pneumonic plague is the second form, so 

called because it strikes the lungs. It was transmitted by direct contact with the 

sick through the droplets of saliva and caused very high mortality rates. Finally, 

the septicemic plague is the third form, and it occurred in more serious cases, 

when the bacillus moved from the lymph nodes directly into the blood. It was 

almost always fatal, and caused the death very rapidly, in a few days. 

 
1 Suffice it to think of the incipit of the book The plague by Albert Camus. 
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Which remedies could be used against plague? The plague is still present 

today in different parts of the world, but, if treated in time, it can be cured 

thanks to antibiotics. In the past, not only doctors did not know much about it 

(and, what is more, it was often confused with other contagious diseases), but 

also there were no effective curative remedies. Nonetheless, doctors worked 

hard trying to discover good remedies to combat it, but with poor results. 

Therefore, lacking good treatments, prevention was very important. It was 

necessary to prevent the epidemic from entering a territory, because, once it had 

entered, there was very little to do. The epidemic spread rapidly causing high 

mortality rates. And prevention meant measures of isolation, block of ports and 

borders, quarantine of men and goods arriving by land and above all by sea. In 

short, measures still valid today. 

If the plague hit a territory, in that case above all a series of hygiene rules, 

the sick’s isolation in special houses (lazaretto), limiting people’s movement 

from one place to another, isolating infected centers through sanitaire cordons, 

quarantine measures for infected or simply suspicious people and places were 

the measures adopted. These measures too are still valid today. 

In short, staying as far away from the disease as possible was the solution. 

It is no coincidence that the escape from plagued places was widely adopted 

(and recommended by the doctors themselves), that is to say the removal from 

danger. However, the escape helped the disease to spread. 

So, the lack of treatment and the need for prevention help us to understand 

how important the government of an epidemic was. A government based on 

prevention, which was the only effective measure, but which was often difficult 

to put into practice in a rigid and complete manner. 

Plague Epidemics in Southern Italy in the 17th Century 

In the 17th century two plague epidemics struck Southern Italy. 

The first one was the 1656-58 plague, which also affected Rome and Genoa 

in Italy in addition to Naples and its kingdom. The plague, moving in the 

Mediterranean since some years, first struck Naples in March-May 1656, and 

then spread from Naples throughout the kingdom. Only two provinces, the 

farthest from Naples, the center of diffusion, were preserved: Terra d’Otranto 

completely and Calabria Ultra only partially (where only three towns were 

affected). Naples was plague free on December, the 8th, 1656, while the 

kingdom was declared completely free only in mid-December 1658. In short, the 

emergency lasted more than two years. The mortality rates were very high: 50% 

for Naples and 42% for the whole kingdom [Fusco 2007, 2009, 2017 (18)]. 
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The second epidemic hit Southern Italy in the late 1690s and lasted about a 

year and a half. At first the plague struck Conversano, a small town in the 

Apulian province of Terra di Bari, and then spread in other nine nearby towns, 

however without leaving the province. Compared to 1656, therefore, the 

epidemic had a limited diffusion, and the mortality rates were less high [Fusco 

2017 (19), 2019]. 

 

The Emergency Government in 1656 and in 1690 

Considering the devastating effects of a plague epidemic in a society, we 

can wonder why the disease was not immediately blocked as soon as it became 

known. In fact, although it was undoubtedly difficult to prevent the diffusion, 

the epidemic could nevertheless be limited. Therefore, central and local 

governments had their responsibilities in managing the emergency. These 

responsibilities emerge more clearly if we compare the management of the 

epidemic in 1656 and in 1690.  

In 1656, at the beginning blocking the plague was difficult because Naples 

was the first place hit by the disease, and it was more complicate, quite 

impossible, to completely isolate the political center of the kingdom, its capital 

city. From Naples, in fact, soldiers and money left the kingdom in order to 

support the Spanish war policy. 

In the following months, from Naples the plague spread easily in the 

provinces thanks to the infected Neapolitan people’s flight. Also in this case the 

rulers’ responsibility was great. Especially at the beginning, the Neapolitan 

authorities were overwhelmed by the epidemic in Naples, and so they were 

unable to direct their efforts in the provinces too. They often remained in the 

dark for a long time about what was happening in far lands, as information from 

the center to the peripheries and vice versa hardly circulated. 

Therefore, faced with the absence of an effective government by the central 

power, in some cases the control of the territory organized at the local level, 

with adequate preventive and isolation measures, was decisive in containing the 

epidemic. This was the case of the two Abruzzo provinces, where the local 

authorities sent some guards to check the Castel di Sangro pass, the gateway to 

the two provinces for people escaping from the infected Naples. In short, there 

was a mobilization at the provincial level. Then, in some cases, in Abruzzo, this 

control at the provincial level was also accompanied by a control at the local 

level, organized by some single towns. These cases were the most successful, 

and we can find them scattered throughout the Kingdom. Towns literally 
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“surrounded” by plague were preserved, against all odds, thanks to a control of 

their territory arranged locally. In any case, an adequate and rigorous preventive 

policy was the exception, as the history of the 1656 plague and its widespread 

diffusion clearly demonstrate. 

Moving now to the other epidemic, in 1690 the situation was very different 

in many aspects from the 1656 one. The main difference between the two 

epidemics lies in their distinct government. Prevention was not adopted in the 

same way in 1656 and in 1690. Quarantines and isolation were more rigorous 

and stricter in 1690 than in 1656. What did this different emergency government 

depend on? The distinct preventive policy did not depend on a greater 

knowledge acquired by doctors at the end of the 17th century or on the use of 

new and more effective isolation measures, but on other factors that allowed a 

greater control of the epidemic. 

Surely an important factor was the “peripherality” of the 1690 epidemic, 

which did not affect Naples, but a small town far from the capital city. This 

factor played an important role because, as just said, it was easier to isolate a 

small town in the province than a large capital city like Naples. 

However, the most important factor was the different emergency 

government in 1690 compared to 1656. Faced with their inability to control the 

emergency from afar, the Neapolitan authorities delegated broad powers of 

government to a local royal official, chosen to act locally in the name of the 

Neapolitan central power. In short, the emergency was managed locally, often 

with an almost complete autonomy from the central power. Naples controlled 

the situation from afar, having full faith in its delegate in the province. It was 

therefore the delegation of power to this local official that led to a successful 

control of the epidemic. In fact, this official, who knew local problems very 

well, adopted strict isolation and quarantine measures, managing to contain the 

epidemic within a little area of a province of the kingdom. 

 

Conclusions 

The study of the two past epidemics analyzed allows us to come to some 

brief conclusions. Faced with the lack of knowledge of the plague from the 

medical point of view, the delegation of broad powers to an official aware of the 

local needs and responsible for the government at the local level made the main 

difference between the two epidemics. Isolation and quarantines, properly and 

above all rigorously adopted, helped to contain the plague, albeit always 

respecting local needs. 
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A lot of these past measures, such as considering local needs and a good 

central and above all local government based on isolation and quarantine, are 

still useful today. In short, although with the necessary differences, the 

emergency government in the past can still be a lesson for today. History, the 

memory of the past can still teach a lot to people who are forced to govern 

emergencies nowadays. 
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Sate de pe Valea Tutovei: Călimănești şi Tămășeni. 
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Villages in the Tutova valley: Călimănești and Tămășeni.  

Unpublished documents from the 17th and 18th centuries 

 

Abstract 

 

Călimănești village, Puiești commune, Vaslui county, with a first 

documentary attestation from July 30, 1439 and with brief references in a very 

useful bibliographic repertoire for researchers, is the subject approached or 

reviewed by Vaslui intellectuals: ethnographers, museographers, teachers, 

engineers and journalists, who value the collections of published documents, 

without using the impressive collection of original documents from the National 

Archives. 

The document from 1611 and the ones that follow it, especially the ones 

from the 18th century, are important for the researcher in terms of the 

genealogical information they provide, being related to the law of the land. We 

can see a form of manifestation of genealogical consciousness related to the cup-

bearer Buculeaiu, his brothers, children and grandchildren, also present in the 

early nineteenth century. The deeds of sale, donation and redemption, 
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respectively the application of the pre-emption right, prove the descent from the 

old master Buculeaiu over two centuries. 

 

Keywords: Călimănești, Tămășeni, Tutova county, unpublished 

documents, free peasants, genealogical consciousness, land, relatives, 

sales, purchases, donations. 

 

 

Satul Călimănești, comuna Puiești, județul Vaslui, cu referințe sumare 

într-un repertoriu bibliografic1 foarte util cercetătorilor, constituie subiectul 

abordat sau trecut în revistă de intelectualii vasluieni: etnografi2, muzeografi3, 

profesori4, ingineri5 și jurnaliști6. O abordare puțin mai detailată a perioadei de 

care ne ocupăm o găsim la Dan Ravaru care valorizează colecțiile de documente 

publicate până în 1999 și chiar se folosește de rezumatele unor documente din 

inventarele arhivistice de la Arhivele Naționale din Iași, fără a le cerceta. Satul 

Tămășeni, astăzi dispărut, era situat pe apa Tutovei între Călimănești și 

Cristești7, cu partea de jos a satului numită Giosăni, iar cea de sus Suseni. 

O primă atestare documentară este din 30 iulie 1439, când Iliaș și Ștefan 

al II-lea întăresc lui Oană Roșca gramatic și fratelui său Cojea Pătru, pentru că i-

au „slujit drept și credincios”, „dreptcredincioasa lor vislujenie, în țara noastră, 

satele pe Tutova”: Călimănești, unde este Ion, Lălești, Coțmănești (Pogana), 

unde a fost Coțman, Coleșăua, unde au fost Hodco și Măciucă, și Fântirele, 

seliștea lui Brătan, cu loc de moară, pe Tutova,  prisaca lui Micșin, pe Pârâul 

Sec, un loc de fânaț, toate cu hotarele vechi, precum și un loc în pustiu pentru a-

și întemeia un sat. Sunt anulate privilegiile „dintâi cu acest privilegiu, pentru că 

vechile lor privilegii pe care le-au avut de la părintele nostru și de la <înseși 

 
1 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din 

Moldova, București, Direcția Patrimoniului Cultural Național. Biblioteca Monumentelor 

Istorice din România, 1974, p. 161. 
2 Dan Ravaru, Cartea Puieștilor, Vaslui, Tipografia ADC, 1999. 
3 Laurențiu Chiriac, Monumentele religioase medievale din zona Bârladului, Iași, Editura 

Kolos, 2007, p. 226-227. 
4 C. Gherghescu, 150 de ani de învățământ puieștean, 2018. 
5 Vasile Filip, Călimănești – Satul dintre două zări, Iași, Editura PIM, 2020. 
6 Dumitru V. Marin (Prof. Dr.), Călimănești – Vaslui ... Un sat ca multe altele; Un martor din 

epocă, Neculai Popa. Sat, biserică, oameni, întâmplări, documente și mărturii, Iași, Editura 

PIM, 2021. 
7 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, Colecția V. Adamache, I/13; 

CDM, V, p. 477, nr. 1745. 
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domniile> noastre au pierit și au ars”1. Existența satul Călimănești este 

anterioară date de 30 iulie 1439, cel puțin din timpul domnului Alexandru cel 

Bun (1400-1432) așa cum ne sugerează și documentul amintit. 

Petru Aron întărește la 15 iulie 1448 fraților Roșca și Cojea satele 

„Călimănești, sub Dumbravă, unde este casa lui Roșca, și, pe Tutova, Broșteni, 

unde este casa lui Cojea, și seliștea anume a lui Stan, și, mai jos de Micul, unde 

a fost Căliman, și Călimănești, unde a fost Călimănescul, și Bogești, unde ... și, 

la obârșia Luminatei, la fântână, seliștea de lângă Ivul, de asemenea și 

Măciucă, și, mai jos Muncelul, și cu <seliștea lui> Brăta<n>, și prisaca lui 

Micșin, și, la Seaca, mai jos de prisacă, un loc de pustie, și, la Prut, mai sus de 

Fau<rei>, …<Mi>roslăveștilor, un loc <din> pustie, și, pe Ialan, Micșinești, al 

copiilor lui Micși<n> ”2.   

Călimăneștii de „sub Dumbravă” din 15 iulie 1488 sunt localizați cu 

probabilitate în istoriografia locală în Secuieni, județul Bacău3. Ștefan cel Mare 

întărește la 8 decembrie 1466 lui Bodea de la Dumbrava locul vândut de Tatul 

de la Bârzota „din pustie pe Bârzota, unde a fost mănăstirea”, situat la gura 

pârâuli Bârzota, între Sălceni și Crivești, aproape de apa Bârladului (conform lui 

Ioan Bogdan)4. Dumbrava este localizată în ținutul Tutova5. 

Nastasia, fiica Ruscăi, nepoata nepoata Negrilei, dă la 11 septembrie  sau 

6 noiembrie 1611 paharnicului Buculeaiu a patra parte din satul Călimănești și a 

patra parte din Tămășeani cu vad de moară, cu loc de prisacă despre apus, ce 

 
1 Gheorghe Ghibănescu, în „Teodor Codrescu. Revistă istorică scrisă de …”,  anul I (1915-

1916), Iași, 1916, p. 145-148; Idem, Surete și izvoade (Documente slavo-române între 1230-

1546), Iași, Viața românească S.A., 1927, XVIII, p. 43-45; Mihai Costăchescu, Documente 

moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, Iași, Viața Românească, 1932, II (1438-1456), p. 51-

54; DIR, veacul XIV, XV, A. Moldova, I (1384-1475), p. 165-166; DRH, A. Moldova, 

București, Editura Academiei, 1975, volumul I (1384-1448), întocmit de C. Cihodaru, I. 

Caproșu și L. Șimanschi, p. 281-283, nr. 199; Catalogul documentelor moldovenești din 

Direcția Arhivelor Centrale, Supliment, I (1403-1700), întocmit de Maria Soveja, Mihai 

Regleanu, Doina Tinculescu, Marcel Ciucă, Gabriela Birceanu (în continuare CDM. 

Supliment I) București, 1975, p. 28-29, nr. 17.  
2 „Miron Costin”, I, 4, p. 49 (traducere din 1700 martie 5); Alex. Băleanu, Documente și 

regeste moldovenești, în „Cercetări istorice”, X-XII (1934-1936), nr. 1, p. 257-302; Gh. 

Ghibănescu, Surete și izvoade, XVIII, p. 57-60; Mihai Costăchescu, op. cit., p. 316-318; DIR, 

veacul XIV, XV, A. Moldova, I, p. 230-231; DRH, A. Moldova, I, p. 400-401, nr. 281; CDM. 

Supliment I, p. 35-36, nr. 33.  
3 Dan Ravaru, op. cit., p. 38. 
4 Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, București, Atelierele grafice Socec & Co., 

1913, I, p. 112-113; DIR, veacul XIV, XV, A. Moldova, I, p.p. 351-351; DRH, A. Moldova, 

II, p. 204-206, nr. 142. 
5 Dan Ravaru, op. cit.,p. 40. 
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provenea de la „Rusca, descălecătur(ă) a moș-meu Negrilii”. În document sunt 

amintiți și feciorii Nastasiei1. Documentul din 1611 și cele care îi urmează, mai 

ales din secolul al XVIII-lea, sunt importante pentru cercetător prin prisma 

informațiilor genealogice pe care le oferă, fiind legate de dreptul asupra 

pământului. Putem constata o formă de manifestare a conștiinței genealogice 

legată de paharnicul Buculeaiu, frații săi, copiii și nepoții lor, prezentă și la 

începutul secolului al XIX-lea. Actele de vânzare, danie și răscumpărare, 

respectiv aplicarea dreptului de protimisis, dovedesc descendența din vechiul 

stăpân Buculeaiu de-a lungul a peste două secole2. Un izvod a părților de moșie 

vândute din Tămășeni, anterior datei de 9 noiembrie 1803, face referire la 

Buculeiu, Drăgan, Macsin și urmașii lor3. Zapisul de vânzare a satului 

Simzănești, de la ținutul Tutova, a lui Ion vistier, întărit de domnul Constantin 

Movilă la 18 decembrie   1611 lui Vitold logofătul  îi atestă pe cei care dau 

mărturia: Luca paharnic, Buculei, Tănasii, Drăgan, Alexa, Pricop și Ionaca4.  

Documentele publicate până acum atestă câțiva martori din Călimănești, 

anume: Macsin, Dumitru pitar (20 noiembrie 16325; 25 decembrie 16326), 

Grozav (1633 august, după 9-1634 martie)7, Buculaiu paharnic (20 ianuarie 

1637)8, Macsin, Tănasie (29 aprilie 1639)9, Maxim, jurător la 3 februarie 164110, 

 
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/3; Catalogul documentelor 

moldovenești din Direcția Arhivelor Centrale, Supliment, I (1403-1700), întocmit de Maria 

Soveja, Mihai Regleanu, Doina Tinculescu, Marcel Ciucă, Gabriela Birceanu (în continuare 

CDM, Supliment I) București, 1975, p. 118, nr. 289. 
2 Maria Magdalena Szekely, Structuri de familie în societatea medieval moldovenească, în 

„Arhiva Genealogică”, IV (IX), 1997, nr. 1-2, Iași, Editura Academiei Române, p. 111-117. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/40. 
4 DIR, XVII, A. Moldova, III, p. 40-41, nr. 66.  
5 DRH, A. Moldova, XXI, volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproșu și L. Șimanschi, p. 305-

306, nr. 245; Theodor Codrescu, Uricarul, Iași, Editura Buciumul roman, 1891, XVI, p. 198-

199; Iacov Antonovici, Episcopul Hușilor, Documente bârlădene, Bârlad, Tipografia și 

legătoria de cărți Const. D. Lupașcu, 1924, volumul IV, p. 66-67 (a se vedea și ediția 

anastatică, Bârlad, Editura Sfera, 2012).  
6 DRH, A. Moldova, XXI, p. 331-332, nr. 263; Theodor Codrescu, op. cit., p. 199-200; Iacov 

Antonovici, op. cit., p. 67-68. 
7 DRH, A. Moldova, XXI, p. 434, nr. 341. 
8 DRH, A. Moldova, XXIV, volum întocmit de C. Cihodaru și I. Caproșu, p. 12-13, nr. 15, 

Academia Română, Creșterea colecțiunilor, XXXI-XLIII, 1920-1932, p. 20. 
9 DRH, A. Moldova, XXV, volum întocmit de Nistor Ciocan, Dumitru Agache, Georgeta 

Ignat și Marius Chelcu, p. 134-135, nr. 120.  
10 DRH, A. Moldova, XXVI, volum întocmit de I. Caproșu, p. 19, nr. 22; Theodor Codrescu, 

Uricarul, 1892, XX, p. 72-74; Academia Română, Creșterea colecțiunilor, București,1908, p. 

66. 
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Apostol (3 mai 1641)1, Isac „s(â)nu de Călimănești”, Tămas (5 octombrie 

1641)2. Mărturia lui Silion cel bătrân din 9 mai 1720 atestă cumpărătura făcută 

de „ moșul Ion Macsin” de la Giosana, împărțită în trei părți: Arion cel bătrân, 

Macăsin (Macsin) și Hornețu. A patra parte a lui Arion cel bătrân (partea Cernii) 

va fi cumpărată de Silion, iar a lui Macsin este împărțită între cei șase copii3. 

La 11 septembrie 1652, Vasile Lupu întărește lui Chirița, feciorul lui 

Toader din Călimănești și fraților lui partea de moșie din Călimănești și 

Tămășeni pentru că „ș-au cheltuit tatăl lor Toader opt galbeni pentru acea 

cumpărătură înblănd în pără, și pănă acmu nu i-au mai întorsu răzéșii nimic 

dintr-acea cheltuial(ă)”4. 

Nicoară Țițeiu din Călimănești și fiii lui dăruiesc la 20 august 1671 

postelnicului Oprilă moșie în Polițăni, ținutul Tutova5. Simeon din Călimănești 

și Iftodie, ginerele lui Dumitrașco Băltăgel se roagă la 16 octombrie 1708 de 

vistiernicul Ion Păladi ca să le cumpere „moșie din Bicani și din Balasănești, 

care iaste alături cu Bicanii pre apa Smilii”6. Silion din Călimănești, ginerele lui 

Dumitrașco Scântee, „căzând la mare datorie la Turci” vinde vistiernicului Ion 

Pălade la 12 septembrie 1709 părțile din moșia Bicani și Balasănești, precum și 

Iftodie, cumnatul său, pentru „arvonă” luată7. Nicolai, fiul lui Dumitrașco 

Scântei și al Ancuții, fata lui Ionașco Băltag, schimbă la 24 august 1715 cu 

Simeon de Călimănești și sora sa Tofana partea lui din Bicani și Balasinești, 

primind părțile din Bogești și Pleșești8. 

Din veleatul 7225 (1716 septembrie 1-1717 august 31) datează învoiala 

răzeșilor din Călimănești și Lălești pentru hotarul despărțitor al celor două 

moșii, conform căreia valea Stănișului era stăpânită „de Lălești până în drum(ul) 

Călimăneștilor ci mergi în codru și până în matca văi(i) Fulgului. Iar de acole 

din matca văi(i) dispre apus și până în zare Răchitoasăi s-au stăpânit de răzășii 

de Călimănești, și ei ni-au dat iarăși din drept(ul) gurii văii Stăniș pănă în cest(a) 

 
1 DRH, A. Moldova, XXVI, p. 106-107, nr. 98. 
2 Ibidem, p. 231, nr. 274. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache,, Colecția V. Adamache, I/10; 

CDM, V, p. 460, nr. 1679. 
4 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache,, Colecția V. Adamache, I/6 și 

I/6bis; CDM. Supliment I, p. 232, nr. 707. 
5 Colecția Achiziții Noi. Indice chronologic, Nr. 25, vol. I (Sf. Sec. XIII-1685), întocmit de 

Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan, București, 2002, p. 195, nr. 2604. 
6 Preotul Ioan Antonovici, Documente bârlădene, Bârlad, Tipografia și legătoria de cărți 

Const. D. Lupașcu, 1915, volumul III, p. 115-116, nr. CIV. 
7 Ibidem, p. 114-115, nr. CIII. 
8 Ibidem, p. 117, nr. CVI. 
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parte dispre apus pi din gios de poiana Gudrii ci esti în zare Răchitoasii”. Actul 

de învoială atestă elemente clericale din zonă: diaconul Ceapă, preotul 

Manolachi și monahul Pădoliciu de la mănăstirea Răchitoasa1.  

Conform „Mărturiei pentru împărțirea pământurilor din satul Tămășeni” 

din 18 mai 1720 Buculeaiu/Buculei, cel din 1611, avea patru frați: Drăgan, 

Macsăn, Arion și Duca. Buculei a avut două fete, anume Ileana, măritată cu 

Efrim (are mai mulți fii, printre care Nicolae din Zmeiani și Măriuța) și Măricuța 

Lungoae/Lungul (are șase copii: Ioan Lungul, Chirița, Daniil/Dănăilă, Păladi, 

Ileana, Antimiia). Drăgan a avut doi fii, anume Zaharia și Andonii, 

Macsăn/Macsin a avut patru fete și doi băieți, anume Ioana, Anghelina, Zlata, 

Nastasiia, Istratie și Dumitrașco. Arion are doi băieți, Necoară și Veniamin 

egumenul iar Duca are pe Guroae și Sădora/ Sidora2.  

Măriuța, fiica lui Efrim (Ifrim) și a Ilenii, fata lui Buculeaiu, dăruiește la 

18 octombrie 1692 pârcălabului Ion și jupânesii sale a ei „driapt(ă) ocină și 

moșie din sat den Călimănești, cât este parti maicei méli Ileanei, fetei lui 

Buculeaiu, den tot locul, cu tot vinitul, din vatră de sat, și din cămpu, și den 

păduri, și cu loc de fănaț, și cu vad de moar(ă)”3. Neculai și Ion Bădărău, fii 

pârcălabului Ion, vând la 22 iulie 1767 lui Ioniță Sălav cu prețul de 20 de lei 

partea de moșie din Călimănești vândută de „moașă-sa Eliana, fata lui Buculeiu 

pah(arnic)” și dată danie părintelui lor („scoțind noi moșiia la vânzare am 

întrebat pe dum(nea)lor, fiind nepoți Elenii, fetei lui Buculeiu pah(arnic), și au 

zis c-ar cumpăra-o dumn(e)alor”)4. Todosie, fiul lui Vasilache din Chetreni, 

nepotul Cozmii din Găiceana și al Anghelinei, fiica lui „Macsin brat Buculeiu”, 

zălogește la 17 mai 1713, partea moșului său din Călimănești și Chetreni,  

pârcălabului Stamatii pentru „o blăstămăție de am furat niște cai cu Pricopie sin 

Rogojinarilui, cari ni i-au dat Macsin să-i ducem la Necorești la Vas(i)lachi Pană 

ca să-i pétriacă, cari cai au fostu a lui Gavril Coruiu”5.  

Partea lui Ion Lungul, fiul Măricuții, a fost împărțită între urmașii săi, 

Iftimie (vândută lui Ion treti spătar) și Damaschina (vândută lui Silav). Partea 

Chiriții moștenită de Vasilachi, Vasilca, Silion și Prohir va fi vândută lui Ion 

 
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache,, Colecția V. Adamache, I/9; 

CDM, V, p. 407, nr. 1495. 
2 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, Colecția V. Adamache, I/11. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache,  Colecția V. Adamache, I/7 și 

I/7bis; CDM. Supliment I, p. 318, nr. 1014. 
4Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/35.   
5Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, Colecția V. Adamache, I/8; 

CDM, V, p. 315, nr. 1165; vezi și Colecția V. Adamache, I/10; CDM, V, p. 460, nr. 1679. 
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spătar de Prohir. Partea lui Dănăilă, rămasă nevândută, rămâne celor patru 

urmași: Vasili, Stratul, Nastasiia și Mârza. Pălade are doi copiii, Costantin și 

Ion, a căror parte rămâne nevândută. Nevândute rămân și părțile lui Ioana și 

Floare și Ilisăiia revenite de la Ileana, sau ale Antimiei a cărei urmăși nu le 

cunoaștem numele. Drăgăn a avut doi urmași, Zaharie și Andoni, primul are pe 

Neculai armașul, Maria, măritată cu Pascal armașul, Ioniță Cociubanul, 

Ghiorghiță și Mărușca Dăncioaia (partea Zahariei și a Mariei a fost cumpărată 

de Lupul treti logofăt), în timp ce partea lui Andoni rămâne nevândută. Dintre 

moștenitorii lui Macsin (Ioana, Anghelina, Zlata, Nastasiia, Istratie și 

Dumitrașco). Sunt cunoscuți feciorii lui Dumitrașco: Silion, Ion și Iftimie 

(Lupașcu, fiul său, vinde partea lui Ion spătar). Partea lui Arion este primită 

danie de Ion treti spătar după hotărâtul din 1720. Nevândută rămâne la 1720 și 

partea lui Duca1. 

 Costandin diaconul și Toader din Bârlad, nepoții Guroaiei, vând cu 28 de 

lei lui Costantin Cozma la 20 iulie 1742 „o parte de moșii den satu den 

Tămășeni, parte moșe-me Anastasii Guroi și a mătușe no(a)stră a Sidorii, ce s-

ar alege părțile no(a)stre într-acel hotar”2. 

Pentru achitarea unei datorii către un turc („ne-au scos3 de la 30 lei ce se 

face să dăm camăta unor bani”) de către vătaful Costantin Cozma, soții Dumitru 

Păduri și Anița, fata lui Ion Cocioban, nepoata Zaharii, fiul lui Drăgan din 

Călimănești, îi dăruiesc la 22 august 1742 a lor dreaptă „ocină și moșie din sat 

din Tămășeni, de pe apa Tutovei, ce se hotărește, Călimănești, parte Zaharii săn 

Drăgan, ce i s-ar alege osebit de parte Marii Armămoaia2, fata Zaharie, parte lui 

Marușcă și parte lui Andonie, brat Zaharii, dănuești a lui Neculaiu arma(ș) și a 

lui Ghiorghiț(ă) brat ego”3. La 5 august 1749, cei doi soți împreună cu feciorii 

lor, Neculai și Gavril, vând lui Costantin Cozma o parte din moșia de la 

Călimăneștii de Sus (Suseni) și de Jos (Giosana), ocină de pe „st(r)ămoș(ul) 

nostru Zaharii sin Drăgan, bratu lui Macsăn și lui Buculei”, cu prețul de 15 lei, 

din tot locu și cu tot venitul, din camp, pădure, cu vad de moară, loc de prisacă, 

de arat și de cosit, cu livezi și loc de casă în siliște, și săpături în obârșie. La 

hotărâtul moșiei din 1804, paharnicul Ioan Jora găsește partea Zahariei „ce o 

arată acest vânzătoriu vândută di a dat Cociobanu la spat(arul) Ioan Gheuca în 

velet 7244 <1736> maiu 2”4.  

 
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/11 și 22 
2 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/23. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/24. 
4 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/29. 
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Dintre urmașii vătafului Costantin Cozma sunt identificați documentar: 

Andriian (Andrii), Constantin și Vasilachi căpitan. Documentele cercetate fac 

referire la fiii lui Andriian (Andrii) Cozma: Ioniță cupețul (17 iunie 1765, 6 

iunie 1766, 2 iunie 1769, 4 martie 1792) și Antohi (6 iunie 1766, 2 iunie 1769, 

24 ianuarie 1777, 25 martie 1778). O fiică a lui Ioniță Cozma se va mărita cu Ilie 

Tuduri. 

 În 1758, Dumitrașcu Silion și răzeșii săi din Călimănești contestă 

achizițiile funciare ale fraților Andriian și Vasilachi căpitan în Călimănești și 

invocă dreptul de protimisis pentru a întoarce banii „fiind că nici ar fi răzeș(i), 

nici rudă, cu acei ce i-au vândut moșie în Călimănești”. Cei doi frați 

demonstrează calitatea de răzeși moșeni de baștină în Călimăneștii de Sus, 

„baștină după cum n-au tăgăduit nici Silion” și își prezentă actele de cumpărare, 

așa cum se văd mai jos. Timp de 13 ani, Cozmuleștii au stăpânit pământul „de a 

valma” cu Silion și răzeșii săi, iar achizițiile s-au făcut „cu știrea lui Dumitrașcu 

Silion și a lui Andrunachi Silion, a altor răzeș(i)”, invocându-se și sorocul fixat 

de vistiernicul Dumitrașcu Păladi „ca ori să iscălească în zapisul vânzării ori să 

de banii. Și nici au vrut să iscăliască, nici au dat banii, de care soroc nici Silion 

cu răzeșii lui n-au tăgăduit, fără au zis că ei au dat ban(i) ca să nu mai poată 

răscumpăra”. Prin cartea de judecată din 9 iunie 1758, Silion și răzeșii sunt dați 

„rămaș”1.  

Chirica, fiul Néchitii, nepotul popii Petre, strănepotul popii Iftode dă la 9 

aprilie 1745 zapisul de danie către Costantin „snă lui Costantin Cozmii ot 

Călimăneștii” prin care îi dăruiește părțile de moșii din siliștile Călimănești, 

Croitori și Tămășeni („3 pământuri de ocin(ă) a moși-me Nastasii și Anghelinii 

tij         i-am mai vândut 7 pământuri parti lui Nanot(ă) un bătrân care esti 

cunpărătură di la moși-meu Dumitrașco Gheuca stolnic”), ținutul Tutova, 

deoarece rămas la „sărăcii și la multă néputință”, nesprijinit de niamuri, a fost 

„strânsu di pi ușili străinilor” de beneficiarul actului său, pe care l-a luat „în locu 

de fiiu și dumn(ea)lui să mă ții să mă sprijăniascăcât oi avi(a) zile, iar dup(ă) ce 

oi muri iar să mă grijască”2. 

Toader Stamati vinde la 16 iunie 1745 „cumătrului Andriiu Cozmii ș(i) a 

fraților dumilorsale” părțile sale de moșie din Călimăneștii de sus și de jos 

(Giosana), din Tămășeni și Croitorii de sus și de jos, moștenite de de la tatăl său, 

de la moșul său Macsin și fiicele acestuia, Nastasia și Anghelina3. Fraților 

 
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/32. 
2 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/25. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/26. 
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Dumitrașco și Andronache Silion li se cere prin răvașul din 4 august 1745 să 

invoce și să uziteze de dreptul de protimisis asupra părților de moșie din 

Călimănești vândute lui Andreiu Cozma de către Stamate,             „dator unui 

turcu”1. 

Costandin diacon, fiul lui Călămaz/Călimaz, nepotul Nastasii, fata lui 

Duca, fratele lui Macsin, vinde la 1 mai 1749 lui Costandin Cozma și fraților săi 

cu prețul de 12 lei părțile de moșie din Călimăneștii de sus (Suseni) și jos 

(Giosana) de pe „Duca brat lui (Ma)csăn și lui Buculei”, cu loc de arătură, de 

cosit, de prisacă, vaduri de moară și pădure2. 

În hotarul moșiei Călimănești popa Toader Pierdevară și frații lui îți vor 

construi case pe părțile cumpărate de Andriian și Constantin Cozma, fără a plăti 

dejma și obiceiul pământului, pentru care se vor judeca în fața banului Ioan 

Bogdan. Matei Ghica, domnul Moldovei, poruncește la 3 iulie 1754 banului 

Ioniță Palade, ispravnicul ținutului Tutova, să le fixeze soroc pentru mutarea 

caselor, iar în caz contrar să rânduiască un zapciu „să le răsipască”3. În același 

timp, frații Andriian și Constantin Cozma se plângeau de „gâlceava” avută cu 

Dumitrașco Silion „pentru iarba de fânațu di pre hotarul Călimăneștilor și a 

Croitorilor cu a Fântănealilor și a Tămășeanilor, că unde pun semne să cosască 

Cozmuleștii, Dumitrașco Silion merge de cosește piste semnele lor și dejmă nu 

va să dea”, așa cum reiese din porunca domnului Matei Ghica către banul Ioniță 

Palade, ispravnicul ținutului Tutova, din 3 iulie 1754, în vederea cercetării ce se 

impunea asupra pricinii4. 

Prezența Cozmuleștilor se face simțită și după judecata din 9 iunie 1758, 

când Dumitașcu Silion și răzeșii săi sunt dați „rămaș”5. Grigore Alexandru 

Ghica voievod poruncește la 17 iunie 1765 lui Constantin Sturza biv vel stolnic 

și lui Lupu Bujoranu să cerceteze și să aleagă părțile de moșie din Călimănești, 

Tămășeni și Mărășești, ținutul Tutova, ale lui Ioniță cupețul, fiul lui Andrian 

Cozma. Documentul reflectă amenajarea prisăcii de Andrian Cozma „cu toporul 

din păduri” și construirea unei mori „unde n-au mai fost vad di moară”, 

împresurate de răzeși. Domnul poruncește cercetarea pricinii, alegerea părților 

 
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/27. 
2 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/28. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/31. 
4 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/31. 
5 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/32. 
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lui Ioniță Cozma, stâlpirea „cu pietri hotară înpregiur” și întocmirea mărturiei 

hotarnice1. 

Ioniță și Antohi, fiii lui Andrei Cozma primesc la 2 iunie 1769 zapisul 

pentru un vad de moară și un loc de prisacă de la Tămășeni de la Ioniță Sălav și 

Antohi Lungul care se recunosc „rămași” în urma judecății făcută de Ion Bogdan 

ban lui „Andri(ian) Cozma c(u) unchi-m(e)u popa Sandul Sălav”. „Și vrâ(n)d ca 

s(ă) ne (ei) zapis(u)lu că era și alti părți de moși(i) într-acel zapis, am dat acestu 

zapis zapâs al nostru ca s(ă) hi(e) dumnalor hodeniți de noi și de ne(a)m(u)lu 

nostru”2. 

Partea de moșie din Călimănești („din partea de gios, partea Ilianii, fetei 

lui Buculéiu păh(arnic)”, cumpărată la 22 iulie 1767 de la frații Neculai și Ion 

Bădărău, fii lui Ion pârcălabul, cu 20 de lei3, va fi vândută la 24 februarie 1777 

de cumpărătorul Ioniță Sălav (soțea sa era Floarea) lui Antohie Cozma. „Fiind 

eu nepot Ilénii, fetéi lui Buculéiu, am cumpărat-o ace danie, iar acum eu având 

casă grea și fiind și dator, am mersu pe la nemurile méle și am cerut ca să-m(i) 

fac(ă) bine și nu mi-au făcut. Și am ajuns la dumnalui jupânul Antohie Cozma 

de me-au făcut bine cu 93 lei, adecă cu noaozeceșitrei de lei, și acum înplinindu-

se vadeao banilor și dumnalui cerșindu-ș(i) banii, n-am avut ca să-i dau”. 

Zapisul de vânzare a fost scrfis de Filothei ot schitul Lipova4. 

Antohi Cozma cumpără la 25 martie 1775 de la Vasile Merăuță și feciorii 

săi Ștefan și Ioniță cu 15 lei jumătate de livadă cu pruni din Călimănești, iar 

jumătate o primește danie pentru binele făcut, ce se învecina cu partea lui 

Grozav: „cari această parti îmi esti din bătrânul lui Albiș, din parti din sus, cari 

frați mii n-au nici o triabă dintr-acist bătrân. Și fiind vândută di Vasilii Capră 

dumi(sale) răpăusatului Andriiu Cozmii această parti și cu alti părți di moșii tot 

dintru acist bătrân, eu m-am sculat și li-am răscumpăratdi la dumnalui Andriiu 

Cozma și pi urmă aceast(ă) giumătati di livadă cu loc am vândut-o fiiului 

dum(isale), cum și giumătati i-am dat-o danii, după cum arată mai sus”5. 

Prin schimbul făcut la 4 martie 1792 cu Gheorghe, fiul lui Antohi Lungul 

din Cristești (Crăstești), Ioniță Cozma primește  părțile din Ivănești de pe 

 
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/33. 
2 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/36. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/35. 
4 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/37. 
5 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/38. 
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Rahova, din Călimănești și Tămășeni, pentru care cedează părțile din Cristești 

din deal, Spineni și Bobești1. 

Izvodul de părțile de moșie ce s-au vândut din Tămășeni, datat anterior 

zilei de 9 noiembrie 1803, consemnează și bătrânii Nanotă, Susanu și Cârlig2. 

Prin căsătoria cu fiica lui Ioniță Cozma, Ilie Tuduri, a cărui familie cobora 

din slugerul Pascal Tuduri3, ajunge proprietar în moșia Călimănești. Ilie Tuduri 

este întâlnit ca medelnicer (14 martie 18154, 12 martie 18165), fost mare 

medelnicer (20 iunie 1815)6 și serdar/fost mare serdar (3 iunie 18237,14 

noiembrie 1823)8. 

După preluarea zestrii de la Ioniță Cozma, se plânge la 9 noiembrie 1803 

domnului Alexandru Costantin Moruzi de împresurarea pe care o pătimesc 

părțile sale de moșie „ despre răzăș(i)”, cerând rânduirea biv vel paharnicului 

Ioan Jora la alegerea și stâlpirea cu pietre de hotar „ca să nu mai fiu totde(a)una 

în supărare, ce să facă căzuta cercetare după dreptate (…) scrisorilor ce am, și să 

mi le deosăb(e)ască făr(ă) de a căuta interes, ci după dreptate ci a cuno(a)ști”. 

Porunca domnească survine la 12 noiembrie 18039. Mărturia hotarnică, din care 

se păstrează un fragment, a părților primite de la socrul său Ioniță Cozma este 

dată de Ioan Jora la 15 mai 1804. Lui Ilie Tuduri îi revine în esență bâtrânul 

Hornețu, care a fost stăpânit de Ioniță Lucaciu medelnicer, dar și alte părți10. 

Spătarul Ștefan Sturdza și căminarul Iordachi Giurgi, ispravnicii ținutului 

Tutova judecă la 10 decembrie 1804 pretențiile ridicate de preotul Gheorghe și 

răzeșii lui părțile de moșie primate de Ilie Tuduri zestre în Călimănești, dând 

câștig de cauză celui din urmă11. La 12 decembrie 1804, Ilie Tuduri se învoiește 

cu răzeșii de Călimănești pentru niște vii, urmând: „ca hotărâtura aciasta să 

rămâi cum s-au făcut, și noi încă să viile să nu li schimbăm, ci să plătim dijmă 

din viili noastre câti ni s-au aflat la hotărât(ul) moșiei gata pe ace parte, din sus 

câti cinci vedri di pogonu, iar nu mai mult, după care tocmală și țidule am luat 

din mâna dum(i)s(a)li carii ni-am aflat cu viile după cum ni-am tocmit, iar carii 

 
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/39. 
2 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/40. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/91. 
4 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/51. 
5 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/54. 
6 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/52. 
7 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/59. 
8 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/61. 
9 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/41. 
10 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/43. 
11 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/44. 
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vor voi de acum înainte să mai fac(ă) vii pe a dum(i)s(a)li parte, vor ave 

deosebit(ă) tocmală cu dum(nea)lui. Și poenile din Fulgu ce vinu pa parte 

dum(i)s(ali), și pomi pe undi avem, să plătim dijmă după ponturi”1. Ilie Tuduri 

se judecă cu preotul Gheorghe Brăescu și răzeșii din moșia Tămășeni și 

Călimănești, ținutul Tutova, pentru o parte „de pe o Sidora, ce-ar fi fost fată unui 

strămoș a lor Duca”. Pe baza zapiselor prezentate, Divanul hotărăște la 15 mai 

1805 stăpânirea părților revendicate de preotul Gheorghe Brăescu de către Ilie 

Tuduri2. 

Niculai și Grigoraș Tuduri, cu locuința în ținutul Putna (probabil la 

Bătinești, lângă Țifești,), proprietarii moșiei Cucoreni, ocolul Turia, ținutul Iași, 

fac la 11 ianuarie 1817 schimb de moșii cu biv vel vornicul Theodor Balș, după 

ce fratele lor mai mare „medelniceriul Ilie Tudori ș-au alcătuit partea sa, dându-

o în schimbu”3 la 5 iunie 18164 spătarului Mihălachi Racoviță, „împreună cu a 

triia parte din danie și cumpărătura ce avem de la unchiul nostru medelnicer(ul) 

Nicolai Tudori (care acum să chiamă monahul Nifon Tudori)”. În schimbul 

efectuat va fi inclusă și partea medelnicerului Ilie Tuduri. Frații Tuduri primesc 

în schimb de la biv vel vornicul Theodor Balș „a patra parte din moșie Ciureștii, 

aliasă și stâlpită, i părțâle din Chimeni și Păcurărești, nehotărâte și neale(a)să, 

care aceste părți toate sânt la ținutul Tutovii; avându-le și dumnialui luate 

iarăș(i) cu schimbu de la dumnealui Ioan Strezescul, și ni-au mai dat încă și 

13000 lei, adecă treisprezeci mii lei”5. Mitropolitul Veniamin Costachi își dă 

binecuvântarea la 16 februarie 1832 pentru primirea în soborul mănăstirii 

Neamțului a monahului Nicanor (banul Nicolae Tuduri)6. Nicanor contribuie la 

construcția cișmelei de la mănăstirea Secu în 18367, afierosește un rând de 

Minee în 1847 schitului Pocrov8, ridică o casă monahală cu 11 chilii și un 

 
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/45. 
2 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/46. 
3 ANI, Colecția Documente, 438 / 119 (Condica documentelor moșiilor moștenite de către 

Mihail Sturza de la logofătul Teodor Balș). 
4 ANI, Colecția Documente, 438 / 118. 
5 ANI, Colecția Documente, 438 / 119. 
6 Costin Clit, Corespondența mitropoliei Moldovei cu stareții mănăstirii Neamțului și Secului, 

2017, p. 110, nr. 130; Extras din „Cadențe peste timp” Revista cadrelor militare în rezervă și a 

veteranilor de război din județul Vaslui, Anul V, nr. 2 (10)/2017, Huși. 
7 Idem, Pomelnicul mănăstirii Secu din 1845, în „Buletinul informativ al Simpozionului 

Național Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării Moldovei”, Piatra Neamț, Editura 

Cetatea Doamnei, 2017, III, p. 227.  
8 Idem, Însemnări de pe cărțile din biblioteca Mănăstirii Neamțului (I), în „Prutul”, Huși, 

serie nouă, Anul VIII (XVII), nr. 1 (61), 2018, p. 197.  
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paraclis de iarnă1. Numele său este întâlnit în catagrafia viețuitorilor mănăstirilor 

Neamț și Secu din 1848, când avea 70 de ani2.  

Ilie Tuduri cumpără și face diferite schimburi în Călimănești, se judecă 

sub diferite pretexte, așa cum ne demonstrează documentele păstrate. 

Perilipsisul actelor părților de moșie din Călimănești, Josana și Tămășeni, 

întocmit la 14 decembrie 1836, va fi semnat de Iancu Istrati și serdarul Ilie 

Tuduri3. Serdarul Iancu Istrate îi arendează lui Ilie Tuduri la 2 martie 1837 

părțile sale de moșie din Călimănești, Josana și Tămășeni pentru o perioadă de 

un an de zile (23 aprilie 1837 și 23 aprilie 1838)4, pentru ca la 27 martie 1837 

Divanul Apelativ al Țării de Jos să întărească lui Iancu Istrate cele trei moșii 

cumpărate prin mezat de la Ilie Tuduri5. Domnul Mihail Sturza îi întărește 

serdarului Iancu Istrate la 18 septembrie 1837 părțile de moșie din Călimănești, 

Josana și Tămășeni cumpărate prin mezat de la Ilie Tuduri6. Despre banul Iancu 

Istrate se credea că ajunge cumpărător la Călimănești la 7 noiembrie 18387. 

Iancu Istrati a fost căsătorit cu Elenca, născută Adamachi.  

 

Moșia Giosana/Josana se învecina cu moșia Călimăneștii și era împărțită 

în trei bătrâni, conform mărturiei din 9 mai 1720 a lui Silion cel bătrân, dar și a 

unor documente mai târzii: împărțită în trei bătrâni  Horneț, Arion și Macsin. 

Partea lui Arion a fost cumpărată de Silion, „cari să cheamă parte Cernii”. Partea 

lui Macsin va fi împărțită între cei șase copii ai săi: Ioana, Anghelina, Zlata, 

Nastasiia, Istratie și Dumitrașco 8. În partea de sus a satului – Susăni – din partea 

lui Nanotă, jumătate ajunge la Stămati pârcălabul și Gavril Pascal armaș de pe 

Gheucești și jumătate preotului Gligorie, cumpărată de la Ion Costin, partea 

Anghelinii, și în fine îi revine lui Ion spătar. Părțile lui Ionașco Albeș și a lui 

Brăilă vor fi vândute lui Lupașco, vânzare atestată de zapisele prezentate la 

hotărâtul din 1720. Partea Grozăveștilor, stăpânită de Grozav, cel cu 9 feciori –  

Stratul, Ștefan, Vasili, Ion, Gavril, Iana, Tofana, Zlata și Damaschina – ajunge 

 
1 Arhim. Dosoftei Șcheu, Schitul Pocrov, loc de taină și lumină, Iași, Editura Trinitas, 2007, 

p. 33. 
2 Costin Clit, O catagrafie a viețuitorilor din Mănăstirile Neamț și Secu de la 1848, în 

„Buletinul informativ al Simpozionului Național Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a 

Țării Moldovei”, Piatra Neamț, Editura Cetatea Doamnei, 2019, V, p. 162. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/81. 
4 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/82. 
5 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/83. 
6 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/90. 
7 Dan Ravaru, Cartea Puieștilor, p. 54. 
8 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/10. 
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în cea mai mare parte în stăpânirea lui Ion treti logofăt, părți vândute, conform 

mărturiei unei nurori – Ioana –, de „Gavril Boziianul și Sandul, ginerii lui Ion 

Grozavel”. Tatăl lui Ion treti logofăt cumpărase partea Trelii, ce venea de la 

popa Iftodii1. Ionașcu Albeș/Albiș și fratele său Brăilă stăpâneau părți de moșie 

în bătrânul Susanu din Tămășeni2.  

Medelnicerul Ioniță Lucaci își amaneta vătafului Andrian Cozma la 6 mai 

1742 partea sa de moșie din Giosana (a treia parte din bătrânul Horneț, 

cumpărată de Budatu, moșul său). În cazul nerestituirii sumei de 25 de lei în 

cinci, vătaful urma să rămână „dreptu moștinitoru stăpânitoru în veci”, alături de 

moșiile ce mai are în jur3.  

Scrisoarea de mărturie semnată de mai mulți răzeși din satul Călimănești 

din 26 martie 1804, dată la cercetarea făcută de Ioan Jora biv vel paharnic, 

pentru alegerea părților de moșie cerută de Ilie Tuduri răzeș, ginerele lui Ioniță 

Cozma, reflectăfărâmițarea proprietăților funciare din zonă și împărțirea 

moșiilor în 10 bătrâni (Călimănești), 3 bătrâni (Giosana) și respective 10 bătrâni 

(Tămășeni)4.   

 

 

Documentele cercetate fac referire și la membrii familia Gheuca. De 

pildă, la 17 mai 1720 Gheuceștii dețineau șapte pământuri în moșia Tămășeni5, 

„cumpărătura lui Dumitrașco Gheucăi stol(ni)c”. Prisaca Gheucăi din satul 

Lălești se întindea la 21 mai 1720 până în „păr(ă) în părăul văi(i) lui Ifrim”6. 

Vornicul Dumitrașco Gheuca a cumpărat în preajmă ocini, cum ar fi în satele 

Crăești, Hălmăgeni, Glodeni, Cârna, Băicani (conform mărturiei din 5 mai 

1632)7, cumpără părți de ocină la 18 mai 1632 în Cristești, Glodeni, Hălmăgeni, 

Strânba8. Gligorașco, fiul lui Dumitrașco Gheuca plătește „capul cumnatu-său, 

Căzacului, de la pedzare, ș-au dat un cal bun, dereptu 12 ughi și șése galbeni 

bani gata”, pentru care primește partea acestuia de ocină din Fârțenești, la ținutul 

 
1 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/11 și 22. 
2 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/40. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/21. 
4 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/42. 
5 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/11. 
6 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/12. 
7 DRH, A. Moldova, XIX, p. 65-66, nr. 61. 
8 Ibidem, p. 82-83, nr. 76. 
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Covurluiului și partea din Strâmba, de pe valea Tutovei1. Gligorașco Gheuca își 

stabilește reședința în satul Ruși, iar fiii săi, Gavril și Pascal cumpără pământ în 

satul Strâmba2. Spătarul Ion Gheuca cumpără la 20 mai 1736 ocina din satul 

Călimănești a lui Adam, nepotul lui Ioniță Cociobanul, nepotul lui Zaharia, și 

mamei lui Ruxanda Cociubănița3. 

Pavel Gheuca cercetează la 22 aprilie 1742, când era paharnic, pricina 

dintre Sandu Sălav preotul din Călimănești și răzeșii lui din Tămășeni și 

Călimăneștii de Jos, cu Andreian Cozma4. La 6 mai 1742 este întâlnit ca 

martor5. 

 

Biserica 

 Documentar este atestată biserica din satul Cristești la 21 mai 17206. În 

moșia Tămășeni era răzeș la 17 noiembrie 1720 diaconul Ion ot Călimănești, 

alături de popa Gligoraș sin căpitanul ot Mărișăști, popa Costantin ot Ruseni, 

popa Ghiorghiți zet popii Băncos ot Cărstești7. Diaconul Ion Ceapă este semnat 

și în actul de învoială din veleatul 7225 <1716 septembrie 1-1717 august 31>8. 

Luând de bază informațiile adunate de la preoți de Ion Antonovici (Note istorice 

și tradiționale privitoare la bisericile din județul Tutova, între timp publicate9), 

în care nu se poate avea încredere, Laurențiu Chiriac consideră drept certă 

existența unei biserici în Călimănești la 6 aprilie 1648. Deocamdată nu există 

certitudinea uricului dat de Vasile Lupu la 6 aprilie 1648. Un al doilea argument 

ar fi în opinia aceluiași autor „mențiunea că la 1717 răzeșii din Lălești și cei din 

Călimănești au făcut o învoială cu moșiile lor – printre care apare în hotarele 

Călimăneștilor și „locul den sus de bisărica din vâlcea”, citând eronat CDM, V, 

doc. 116510, unde avem în realitate rezumatul unui document din 17 mai 171311. 

 
1 DRH, A. Moldova, XXVIII, p. 240-241, nr. 299; Iacov Antonovici, Documente bârlădene, 

IV, p. 90-91, nr. LV. 
2 Dan Ravaru, Cartea Puieștilor, p. 48. 
3 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/14. 
4 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/20. 
5 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/21. 
6 ANIC, Colecția V. Adamache, I/12; CDM, V, p. 462, nr. 1686. 
7 ANIC, Colecția V. Adamache, I/13; CDM, V, p. 477, nr. 1745. 
8 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/9. 
9 Ion N. Oprea, Ioan Antonovici – Depozitarul, Opere, vol. I-II, Iași, Editura PIM, 2011, 494 + 

486 p. 

10 Laurențiu Chiriac, Monumentele religioase medievale ale Bârladului, p. 227. 
11 CDM, V, p. 315, nr. 1165. 



52 

 

Rezumatul documentului amintit este în CDM, V, p. 407, nr. 1495, însă fără nici 

o referire „bisărica din vâlcea”. În studiul de față publicăm ambele documente. 

Conform informațiilor din 1879, biserica cu hramul Adormirea Maicii 

Domnului ar fi fost fondată de preotul Iftode la 17321. Mărturia pentru 

împărțirea pământurilor din satul Tămășeni, ținutul Tutova, pe bătrâni și pe 

răzeșii descendenți din 18 mai 1720 îl amintește pe popa Iftodie2. 

 În Călimănești sunt atestați la 1772-1774 trei preoți și doi diaconi3, la 

1809 slujea Gheorghie Brăescul4, cel care la 15 iunie 1805 se judeca cu cu Ilie 

Tuduri, ginerele lui Ioniță Cozma, pentru o parte de moșie ce li s-ar fi cuvenit de 

pe Sidora5. Redăm și informațiile consemnate în publicațiile bisericești despre 

începuturile bisericii și reparațiile survenite de-a lungul timpului. Biserica 

parohială Adormirea Maicii Domnului era (re)construită din lemn între anii 

1802 și 1807 și a fost reparată în 19056. În 1934 se susținea construirea lăcașului 

din lemn la 18077, în 1936 și 1938 este consemnat anul 1802 și banul Iancu 

Istrate drept ctitor, reparațiile din 1895 și 19078.  

Preotul Sandul Sălav din Călimănești se plângea în 1742 de presupusele 

abuzuri ale lui Andreian Cozma: construirea unei mori „pé parti Călimăneștilor 

și Tămă(șe)nilor de gios”, folosirea abuziva a prisăcii părintești și presupusa 

vânzare a o „parti moșului Cozmii”, pricini cercetate de paharnicul Pavăl 

(Păvălașco) Gheuca, așa cum reiese din cartea de judecată din 22 aprilie 1742 

dată de Ion Bogdan vel stolnic, care nu îi dă dreptate jăluitorului9. 

Preotul Ioan Pascăl, fiul preotului Ștefan Pascal, a slujit biserica 

Adormirea Maicii Domnului și credincioșii din Călimănești (la 1878 în comuna 

Lălești) de la 18 ianaurie 1860, de când datează decretul de hirotonire în diacon, 

până în august 1878 (decesul său este anunțat Episcopiei la 23 august)10.  

 
1 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 21/1879, f. 20. 
2 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/11. 
3 Laurențiu Chiriac, op. cit., p. 227. 
4 Constantin N. Tomescu, Biserica din Principatele Române la 1808-1812. Mărturii și 

documente, Ediție îngrijită și note: pr. Eugen Drăgoi, Galați, Editura Partener, 2010, p. 75 
5 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/46. 
6 Administrațiunea Cassei Bisericii, „Anuar”, 1909, p. 429. 
7 „Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1934”, Huși, Tipografia și Librăria George Cerchez, 

1934, p. 59. 
8 „Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1935”, Huși, Atelierele Zanet Corlăteanu, p. 77; 

„Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1938”, Huși, Tipografia și Librăria George Cerchez, p. 

121. 
9 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția V. Adamache, I/20. 
10 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 47/1877, f. 111-112; pentru 

deces vezi și Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 23/1879, f. 3. 
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Cântărețul bisericesc Vasile Gherasim ocupase pe la 1870 locul 

„desertatului” Nicolae Modiga, iar la 19 iulie 1872 este cerut definitiv pentru 

biserica din Călimănești. Cartea de cântăreț îi va fi eliberată la 31 iulie 1872. 

În 1909, parohia Călimănești îngloba satele Călimănești, Stâncășeni și 

Lălești, fiind deservită de preotul Constantin Nacu, născut la 5 septembrie 1860, 

absolvent al Seminarului inferior, fiind permutat din Rădeni, județul Tutova la 

24 septembrie 18911. Slujea și în 19342 sau 1935 ca preot ajutor alături preotul 

Mih. Hoțoiu, numit în acest an3. La 1 octombrie 1935 va fi numit preotul Gh. 

Mocanu, care slujea și la 19384. 

 

 

Baza performării în discursul postmodern al educației 

Doctor habilitat, conferențiar universitar Adrian Ghicov, 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

The basis of performance in the postmodern discourse of 

education 

Doctor habilitat, associate professor (docent) Adrian Ghicov, 

Tiraspol State University. 

 

Rezumat 

Determinarea criteriilor de apreciere şi ordonare a valorilor 

educaționale în  postmodernitate, stabilirea unor etaloane pentru aprecierea 

unui proces şi a unui produs de performanţă, a unui  formabil performer 

constituie una dintre cele mai dificile probleme care stau în faţa pedagogiei 

actuale, a reflexiei ştiinţifice şi deci în faţa fiecărui specialist din educație, 

preocupat să ştie ce este mai bine de făcut, căror activităţi să le  acorde 

preferinţă, care trebuie să fie reperul de activitate ce  să fundamenteze baza 

performării.  

Criteriul suprem în judecarea valorilor performanţei urmează a fi cel al 

produsului, care include integralitatea de conţinut şi cultura intelectual-

spirituală a comportamentului educabilului în expresia  integralității  

implicațiilor pedagogice informație, intelect, inteligență, imaginație. 

 
1 Administrațiunea Cassei Bisericii, „Anuar”, 1909, p. 429. 
2 „Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1934”, p. 59. 
3 „Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1935”, p. 77. 
4 „Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1938”, p. 121. 
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            Summary 

 

            Determining the criteria for assessing and ordering educational 

values in postmodernity, establishing standards for assessing a process and a 

performance product, a formidable performer is one of the most difficult issues 

facing current pedagogy, scientific reflection and therefore in the face of every 

education specialist, concerned with knowing what is best to do, which activities 

to give preference to, which should be the benchmark of activity to substantiate 

the basis of performance. 

           The supreme criterion in judging the values of performance is to be 

that of the product, which includes the integrity of content and the intellectual-

spiritual culture of the learner's behavior in the expression of the completeness 

of the pedagogical implications information, intellect, intelligence, imagination. 

 

Cuvinte-cheie 

Performanță, baza performării, categoriile performanței,  produsul 

performant, act operațional, act factual, act semantic, forța performării, energia 

performării, resursa performării, premisa performării  

 

     Keywords 

    Performance, performance basis, performance categories, performing 

product, operational act, factual act, semantic act, performance force, 

performance energy, performance resource, performance premise. 

 

Pentru a democratiza performanţa, adică a face astfel, ca elevii să fie 

conştienţi de posibilităţile lor, pentru a-i ajuta să-şi descopere aptitudinile şi 

competenţele lor, este important  să se conştientizeze  motivaţia unui produs 

performant: recunoaşterea valorică, prestigiul, stima colegilor pentru 

fecunditatea informativă, intelectuală, imaginativă, de inteligenţă, autoafirmarea, 

satisfacţia originalităţii, plăcerea de a oferi celorlalţi valori noi, statusul superior 

al performerului. Ce fac, de fapt, elevii atunci când realizează un produs? Ei 

realizează trei tipuri de acte educaţionale: (a) actul operaţional – elevul produce 

ceva conform sarcinii; (b) actul factual – elevul produce într-o construcţie, 

structură, formă dată; (c) actul semantic – elevul produce o formă (structură) cu 

o anumită semnificaţie, constituită din sensul componentelor.  
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Integrarea, în accepţia T. Callo, înseamnă o convenţie umană, de aceea ea 

nu apare ca un rod al întâmplării, ci ca o consecinţă a ordinii naturale a 

lucrurilor, iar diviziunea părţilor integrante ale totalităţii trebuie să fie adecvată, 

adică unirea părţilor trebuie să egaleze întregul printr-o reţea de relaţii care să le 

solidarizeze. Orice totalitate conţine un anumit temei sau criteriu, care, în mod 

specific, se identifică cu genul integrat. Acest temei trebuie să rămână constant, 

iar integrarea trebuie să fie completă. Diferenţele specifice dintre elementele 

componente adaugă perfecţiune întregului şi obligă sau restrâng întregul la o 

anumită structură. În rezultat, întregul este mai perfect decât părţile sale 

componente. Totalitatea poate fi virtuală sau potenţială, atunci când se constituie 

din virtualităţi de grad superior, care, prin participare, obţin ceea ce totalitatea 

posedă în mod deplin. Cercetătoarea defineşte integralitatea ca pe un fapt 

pedagogic de cultură, prin următoarea formulă: un concept care desemnează 

starea de a fi o totalitate a unor părţi integrante, divizibilă în părţi autonome, 

superioară componentelor, dar dependentă de mediul integrator, care produce 

efecte mai bune, manifestate într-o anumită entitate.  

Pentru a constata care poate fi baza performării în procesul educaţional, am 

considerat oportun de a sintetiza categoriile de performanţă în baza concepţiei lui 

R. Gagne, pornind de la achiziţiile intelectuale spre strategiile cognitive şi 

exprimarea verbală şi încheind cu atitudinile. În felul acesta, amplasând diversele 

ideii şi păreri ale lui R. Gagne şi L. Briggs, V. şi G. de Landsheere, L. D’Hainaut , 

M. Minder într-un tabel conceptual, constatăm un şir de asemănări. Acest lucru 

este ilustrat în Tabelul pe care-l prezentăm mai jos.  

În felul acesta, constatăm ca repetabile şi sintetizatoare câteva grupe de 

valori pedagogice: (a) informaţia (factuală); (b) intelectul (gândirea); (c) 

inteligenţa (creativitatea); (d) imaginaţia (inovaţia).  

Categoriile 

de perfor-

manţă 

R. GAGNE 

L. BRIGSS 

V. DE  

LANDSHEERE 
L. D’HAINAUT 

M. 

MINDE

R 

Formarea 

intelectua

lă 

deprinderi 

intelectuale 

achiziţii 

intelectuale 

informaţii (care 

dezvoltă memoria) 

savoir 

savoir-

dire 

Strategia 

cognitivă 

/Informaţi

a factuală 

• conexiuni 

• lanţuri 

• discriminări 

• conceptualiz

are 

• imaginaţia 

• creativitatea 

• inovaţia 

• problematizar

ea 

• conceptualiza

re 

• rezolvarea de 

situaţii 

• aplicarea 

savoir- 

faire 

(cogniti

v şi 

motoriu
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• regularizare • generalizarea 

• abstractizarea 

regulii 

• inteligenţa 

) 

savoir-

être 

Atitudinil

e 

contingenţa 

modelarea 

umană bazată pe 

inteligenţă 

 

• inteligenţa 

 

• imaginaţia  

• creativitatea  

• inovaţia 

• inteligenţa 

• gândirea 

divergentă/ 

convergentă  

savoir-

devenir 

 

Informaţia.  

Omul trăieşte, în opinia lui M. Zlate, într-un mediu informaţional, fiind 

bombardat permanent de stimuli care conţin o mare încărcătură informaţională. 

El are nevoie de informaţii ca de aer, el se „hrăneşte” cu informaţii, de aceea 

poate fi numit fiinţă informavoră.  

Informaţia reprezintă o valoare, o energie, iar cel ce o poate valorifica 

inteligent devine mai puternic, mai productiv şi mai performant. Dar înţelegerea 

exactă a raportului dintre valoarea informaţiilor şi specificul capacităţilor 

elevului care urmează a fi formate nu a putut fi clarificată complet, deoarece, în 

timp ce conţinutul informaţional al unui domeniu poate fi riguros prezentat, 

capacităţile psihice care rezultă din însuşirea acestui conţinut nu sunt avute în 

vedere. În timp ce informaţiile parcurse şi performanţele exterioare rezultate, 

susţine M. Radu, sunt realităţi evidente ale simţului comun, latura formaţională a 

intelectului uman rămâne a fi o taină. Şi atâta timp cât performanţele şcolare 

sunt considerate satisfăcătoare, nu există temei pentru abordări mai îndrăzneţe, 

pentru căutarea unor noi soluţii.  

Coordonata pragmatică a informaţiei reflectă însemnătatea ei din punct 

de vedere al practicii, deoarece nu există informaţie neutră în raport de criteriile 

practicii existenţiale. Viaţa face din orice cunoaştere  despre ceva un lucru 

practic, prin importanţa pe care i-o alocă. Credinţa că un lucru este util face din 

acesta, independent de valoarea lui, chiar un lucru util. Din aceste considerente, 

calitatea pragmatică a unei informaţii implică valorificarea educaţională a ei în 

contextul sarcinilor, intereselor, intenţiilor elevului. Utilitatea înseamnă 

favorabilitate practică în raport cu un scop. În funcţie de motivaţia, aşteptările 

şi prezenţele sale cognitiv-practice, elevul manifestă o selectivitate mai mare ori 
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mai mică a informaţiei. În felul acesta, valoarea pragmatică a informaţiei este 

indicatorul prin care se măsoară efectul informaţiei asupra elevului şi asupra 

acţiunilor sale. Pentru fiecare informaţie există o aşteptare şi un rezultat. Ea 

este o funcţie a utilităţii. Ţinând cont de faptul că informaţiile se integrează într-

o bază de cunoştinţe şi sunt utilizate în atingerea unor scopuri, constatăm că 

principala valoare a informaţiei este cea de utilizare în atingerea unor scopuri, 

iar noutatea, ordinea şi semnificaţia i se subsumează. 

Intelectul (gândirea) este alt component valoric al bazei performării. 

Etimologic, latinescul intelligo, -ere înseamnă a înţelege, a formula idei, a 

argumenta, a concepe, a interpreta, a raţiona, a sesiza, a pricepe, a cunoaşte, 

iar intellectus înseamnă minte, gândire, raţiune, operare cu noţiuni şi concepte, 

afirmă E. Joiţa, iar M. Călin precizează că „intelectus este o capacitate de a 

cunoaşte, a gândi, a opera cu fapte, cu noţiuni, cu reguli de acţiune”.  

Intelectul ca activitate se precizează, în opinia lui J. Guilford, în 

următoarele componente: gândire, memorie, imaginaţie, printre care locul 

central revine gândirii. Cercetătoarea îşi adresează întrebarea – de ce termenul 

„cognitiv” tinde să-l înlocuiască total sau parţial pe cel de „intelectual” – şi 

formulează un răspuns. De fapt, susţine E. Joiţă, acum se studiază „modalităţile, 

instrumentele, condiţiile de procesare a informaţiilor, la nivel mental, superior, 

sub aspectul conştientizării lor, nu al evidenţierii simple a funcţiilor psihice 

clasice de reflectare a realităţii. Cognitivul devine explicaţia superioară, 

adăugată clasicului „intelect”, pentru înţelegerea funcţionării lui, a utilizării noi, 

necesare elevului în integrarea în mediul complex”. Aderând la ideea educaţiei 

cognitive, E. Joiţa afirmă că aici se rezolvă una dintre problemele de bază: 

micşorarea decalajului, prin formare activă, între creşterea exponenţială a 

informaţiilor, ca volum, complexitate, diversitate şi capacitatea elevilor de a le 

asimila pe criterii prioritar calitative, de a le aborda critic, de a le aplica eficient, 

dar şi de a le dezvolta prin cercetare, creaţie.  

Dezvoltarea intelectuală este o acumulare treptată şi lentă a unor 

modificări de funcţie a proceselor cognitive datorate învăţării. În consecinţă, 

formarea intelectuală priveşte transformările calitative ale intelectului uman prin 

intersectarea cu mediul sociocultural, ele însemnând capacităţile de cunoaştere, 

creativitate şi autonomie intelectuală. În această ordine de idei, modelul 

structural-funcţional al intelectului identifică următoarea structură generală 

cognitivă: cunoaştere, comprehensiune (înţelegere), aplicare, analiză, sinteză, 

evaluare şi aparţine lui B. Bloom. M. Călin menţionează faptul că acest model 

nu este acceptat de mulţi cercetători pentru caracterul mai puţin precis al 
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conceptelor utilizate. Astfel, este pus la îndoială faptul că analiza întotdeauna 

precede sinteza sau nediferenţierea capacităţilor cognitive pentru orice conţinut 

al învăţării şcolare. Modelul tridimensional al intelectului este un model compus 

din operaţii (procese intelectuale principale); conţinuturi (informaţiile acumulate 

cu ajutorul cărora elevul se dezvoltă intelectual); procese (rezultatele prelucrării 

informaţiilor sub forma unor clase şi unităţi de informaţie şi a relaţiilor dintre 

ele, a schimbărilor aduse în informaţii sau utilizarea lor etc.). Acest model 

aparţine lui J. Guilford, la care aderăm.  

Formarea intelectuală exprimă diverse tendinţe şi opinii, printre care şi 

cele formulate de R. Gagne şi L. Briggs, care pun accentul pe rezultatele 

concrete ale învăţării – informaţiile, competenţele intelectuale, atitudinile, 

competenţele şi strategiile cognitive – şi de R. Mager, care consideră că scopul 

formării intelectuale sunt performanţele elevilor în învăţare, adică ceea ce au 

asimilat şi ştiu să facă – să recunoască şi să reproducă anumite informaţii 

teoretice sau reguli de acţiune, să rezume, să definească, să identifice, să 

compare, să aplice. Nu putem fi de acord cu această ultimă afirmaţie, deoarece 

am menţionat că a forma din punct de vedere intelectual înseamnă a forma 

noţiunile ca bază ale conturării sistemului explicativ şi a dezvolta raţionamentul 

logic prin însuşirea şi exersarea operaţiilor generale ale gândirii (analiza, sinteza, 

comparaţia, abstractizarea, generalizarea) şi a operaţiilor specifice unor domenii 

fundamentale ale cunoaşterii. Realizarea acestora presupune, la rândul ei, 

dezvoltarea calităţilor generale ale gândirii (profunzime, amploare, supleţe, 

consecvenţă, promptitudine, caracter critic) şi a calităţilor gândirii creatoare 

(fluiditate, flexibilitate, originalitate, capacitate de colaborare). 

În acest cadru de analiză, inteligenţa este următoarea coordonată valorică 

a performanţei. Definiţiile inteligenţei sunt cele mai diverse: capacitatea minţii 

de a stabili legături, relaţii; capacitatea de adaptare la mediu; instrument al 

reuşitei; instrument al cunoaşterii etc. Omul inteligent, susţine 

C. Rădulescu-Motru, este acela care obţine prin gândirea sa maximum de 

rezultate, iar omul neinteligent este acela care nu-şi poate folosi propria gândire. 

Inteligenţa vine din latină intellegentia (deşteptăciune) (grecii, de altfel, nu 

aveau un cuvânt echivalent) şi este trăsătura caracteristică umană, amplă şi 

complexă, fiind o funcţie cognitivă generală, fundamentată pe abstracţie, 

construcţia de modele şi soluţionarea problemelor. G. Azzopardi susţine că 

„inteligenţa este o aptitudine mentală care implică capacitatea de a raţiona, de a 

prevedea, de a rezolva probleme, de a gândi abstract, de a înţelege idei 

complexe, de a învăţa repede şi de a folosi experienţa acumulată. Ea reflectă o 
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mare capacitate de a înţelege mediul, de a „prinde din zbor”, de a da un sens 

lucrurilor şi de a imagina soluţii practice”. Concret, inteligenţa este capacitatea 

generală de a rezolva probleme în mod optim, adică aptitudinea de a face faţă 

tuturor obligaţiilor care cer o anumită facultate de adaptare, spirit de observaţie, 

de deducţie logică etc. 

  

Pentru a înţelege rolul şi funcţiile inteligenţei, putem aduce ca dovadă şi 

definiţia dată de P. Popescu-Neveanu, care consideră că inteligenţa este puterea 

şi funcţia minţii de a stabili legături şi a face legături între legături.  

Prin urmare, în discuţia ştiinţifică, inteligenţa are următoarele funcţii: 

adaptarea cu succes la situaţii noi, rezolvarea, prin gândire, a noi probleme, 

asigurarea generală a eficienţei mentale, perceperea raporturilor dintre 

cunoştinţe, conferirea îndemânării, determinarea rezultatelor maximale de 

calitate, prin activitatea mentală. Ca exemplu, M. Mircescu se referă la succesele 

Japoniei, subliniind şi faptul că „dacă există un factor care să explice succesul 

japonez, acesta este căutarea permanentă a cunoaşterii. La baza fiecăreia din 

performanţele respective se găseşte mereu şi întotdeauna acelaşi material, 

acelaşi exploziv: inteligenţa exploatată temeinic”.  

În pluridimensionalitatea personalităţii umane inteligenţa generală, 

aptitudinile speciale şi creativitatea sunt definitorii pentru performanţă. Un rol 

esenţial în dezvoltarea inteligenţei o are gândirea divergentă, care, în accepţia lui 

M. Mircescu, presupune capacitatea de a da mai multe soluţii aceleiaşi 

probleme, prin concasaj ca o schimbare a unui punct de vedere sau a unei 

concepţii privitoare la obiecte sau fenomene care este îngustă, limitată; aplicând 

distrugerea, ridicularizarea, disocierea, relativizarea, diminuarea, inversarea etc. 

Astfel, se elimină şablonul, în scopul eliberării spiritului de convenţie, 

stereotipuri de gândire şi atitudine şi se dezvoltă fenomenele dinamogene ale 

creaţiei: curiozitatea, interesul, dorinţa, pasiunea etc. Gândirea convergentă, în 

această ordine de idei, presupune căutarea unei singure soluţii pentru mai multe 

probleme de acelaşi gen, adoptându-se algoritmul, formula etc. Plus la aceasta, 

inteligenţa presupune şi bisocierea, adică o capacitate combinatorie care reflectă 

aptitudinea de a combina două sau mai multe idei, lucruri, fenomene, pe care 

alţii nu au avut curiozitatea sau abilitatea de a le acorda, fiind aleatorii, 

îndepărtate. A vedea cu ochii minţii este o capacitate ideativ-perceptivă a 

elevului, formată în special prin eureme  (gr. – a afla, a descoperi, a crea, a 

inventa), definite ca structuri fundamentale care conlucrează la realizarea 

descoperirilor. Eurema se referă la amplificarea energiilor care generează starea 
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de continuă concentrare a celui inteligent, care rămâne activ până descoperă 

adevărul.  

În zona valorică  a performanţei se plasează, după cum am menţionat, şi 

imaginaţia, termenul desemnând cel puţin patru întrebuinţări. În primul rând, 

evocarea arbitrară a unor lucruri absente, dar existând altundeva, fără ca această 

evocare să implice confuzia dintre lucrul absent şi lucrurile prezente aici şi 

acum. Acelaşi termen desemnează portretele, tablourile, desenele, diagramele, 

înzestrate cu o existenţă fizică proprie, dar a căror funcţie este „de a ţine locul” 

lucrurilor pe care le prezintă. La o şi mai mare distanţă de simţuri sunt imagini 

ficţiunile care nu evocă lucruri absente, ci lucruri care nu există. În sfârşit, 

termenul se aplică în domeniul iluziilor, adică al reprezentărilor care, pentru un 

observator din afară sau pentru o reflecţie ulterioară, se adresează unor lucruri 

absente sau inexistente, dar care, pentru subiect şi în clipa în care acesta se lasă 

în voia lor, fac să se creadă că obiectul lor este real.  

Importanţa imaginaţiei în educaţie şi rolul ei în formarea identităţii 

elevului, afirmă Şt. Popenici, au un caracter nesistematic, deşi actuala 

semnificaţie a termenului vine încă din Antichitate, din latinescul imaginatio, 

echivalent cu varianta greacă phantasia. Platon înţelege phantasia ca pe o 

combinaţie între judecată şi percepţie, pentru Aristotel imaginile mentale sunt 

esenţiale pentru apariţia procesului raţional al gândirii, constituind o legătură 

între percepţie şi gândire. 

Tradiţional, imaginaţia şi creativitatea, afirmă M. Fryer, au fost privite în 

strânsă legătură, creativitatea fiind concepută ca expresie publică a imaginaţiei, 

aceasta fiind un fenomen individual. Majoritatea lucrărilor de gândire creativă 

accentuează semnificaţia imaginaţiei. Creativitatea „a înghiţit” imaginaţia, 

afirmă şi M. Zlate, a transformat-o în unul din elementele sale componente. 

Imaginaţia oscilează între afirmare şi negare, însă rămâne a fi o formare sau o 

producere de imagini. Aceasta este capacitatea omului de a produce imagini, ea 

înseamnă fie simpla reproducere a senzaţiilor în lipsa obiectelor, fie creaţiile 

libere ale fanteziei umane. Imaginaţia, afirmă M. Zlate, este procesul de 

combinare şi recombinare a datelor din experienţa anterioară în vederea 

dobândirii unor imagini noi fără un corespondent în realitate sau în experienţa 

personală; imaginaţia este procesul de creare a noului în formă ideală. Tipul de 

acţiune implicat în imaginaţie: combinarea, recombinarea, crearea informaţiilor; 

forma rezultativă: obţinerea noului; sensul formei rezultative: noul obţinut poate 

fi nou pentru subiect, dar şi pentru societate. Imaginaţia este un act de libertate, 

permiţând explorarea posibilităţilor şi elaborarea proiectelor. Ea „se joacă” liber 
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cu realitatea, dar nu o abandonează total. Ea îşi ia propriile distanţe faţă de 

semnificaţiile uzuale pe care le acordăm realităţii, descoperind în ea posibilităţi 

necunoscute. Şi, prin toate acestea, ea devine unul dintre mecanismele cognitive 

indispensabile ale omului. Imaginaţia este un mecanism psihic nu doar necesar, 

ci absolut necesar pentru viaţa, cunoaşterea şi activitatea omului, deoarece prin 

imaginaţie omul proiectează, prefigurează, anticipează produsul activităţii 

înainte de realizarea lui efectivă, concretă, ea permite elaborarea unor planuri 

prealabile sau ipoteze în mersul firesc al rezolvării problemelor, prin ipoteze 

subiectul se adaptează anticipativ la ceea ce va urma. Imaginaţia este un mod de 

a fi al omului în lume, prin intermediul ei omul construieşte lumea şi se 

realizează pe sine. Omul cultivă imaginaţia nu ca pe un scop în sine, ci pentru a 

ieşi din barierele care-i limitează experienţa şi cunoaşterea, pentru a-şi amplifica 

puterile cognitive şi experienţele. Imaginaţia, prin intermediul produselor sale, 

exprimă însăşi esenţa creativă a personalităţii elevului, ea contribuie la formarea 

personalităţii, deoarece stabileşte modele ideale ale interacţiunii, programele şi 

modelele de acţiune. Imaginaţia poate fi utilizată ca un instrument extrem de 

eficace în dezvoltarea personalităţii. 

 

Prin urmare, corelaţia informaţie/intelect/inteligenţă/imaginaţie 

reprezintă  o implicaţie definitorie în activitatea educaţională. Acestea 

constituie factorii comuni ai valorilor performanței, integrați tabelului 

prezentat aici, specifici și determinanți discursului pedagogic în 

postmodernitate.  

 

Factorii comuni ai valorilor pedagogice ale  performanţei 

INFORMAŢIA INTELECTUL INTELIGENŢA IMAGINAŢIA 

Punerea în ordine 

a lucrurilor (a da o 

formă) 

A face ordine în 

Lucruri prin in- 

vestigare 

A rezolva toate  

problemele, fă-

când ordine 

A restructura, dar 

nu a dezordona 

Conferă putere  

şi libertate 

Conferă libertate 

prin autonomizare 

intelectuală 

Conferă libertate 

prin reversibilitate 

Este libertatea  

spiritului 

Reclamă un 

proces de 

semnificare 

Reclamă un proces 

de 

interogare 

Conferă sens 

lucrurilor 

Este purtătoare de 

sens 

Reprezintă un flux  Reprezintă o Reprezintă un Reprezintă o 
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al gândirii energizare a 

gândirii 

proces de gândire 

critică, atitudinală 

structură a gândirii 

independente 

originale 

IMPLICAŢIA  1 IMPLICAŢIA 2 IMPLICAŢIA 3 IMPLICAŢIA 4 

Informaţia este o 

forţă a 

performării 

Intelectul este 

energie pentru 

performanţă 

Inteligenţa este o 

resursă pentru 

performanţă 

Imaginaţia este o 

premisă a 

performanţei 
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Adolescents and young people through values and behavioral 

manifestations 

Adolescenții și tinerii prin prisma valorilor și manifestărilor 

comportamentale  

Diana Antoci, dr., associate professor, 

Chair Psychopedagogy and Preschool Education,  

Tiraspol State University 

 

Rezumat. Actualitatea studiului întreprins se determină din analiza 

variilor poziții științifice și prezentarea celor personale referitor la valori 

exprimate prin manifestările comportamentale, primele fiind componentele 

esențiale centrale în sfera personalității și a orientărilor valorice care relevă 

poziția ființei umane față de realitate începând cu perioada de adolescență și 

tinerețe. Valorile se manifestă prin comportamente, acțiuni specifice 

exteriorizate în diverse situații și constituie ansamblul reacțiilor expuse în 

consecința impactului factorilor interni și cei de mediu. Cercetarea 

experimentală realizată evidențiază existența relației bilaterale semnificative de 

valență atât pozitivă, cât și negativă dintre valori și manifestări comportamentale 

în perioada adolescenței și tinereții. Prin urmare, datele obținute pot constitui 

baza în abordarea individuală a subiecților în procesul instructiv-educativ, în 

identificarea valorilor prin intermediul manifestărilor comportamentale 

caracteristice unor valori și în elaborarea programelor pentru soluționarea unor 

probleme în procesul educațional.  

Cuvinte-cheie: valoare, orientări valorice, manifestări comportamentale, 

adolescență, tinerețe. 

Abstract. The topicality of the study is determined by the analysis of 

various scientific positions and the presentation of personal ones regarding 

values expressed through behavioral manifestations, the first being the essential 

central components in the sphere of personality and value orientations that 
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reveal the position of human beings. Values are manifested through behaviors, 

specific actions externalized in various situations and constitute the set of 

reactions exposed as a consequence of the impact of internal and environmental 

factors. The experimental research highlights the existence of the significant 

bilateral relationship with positive and negative valence between values and 

behavioral manifestations during adolescence and youth ages. Therefore, the 

data obtained can be the basis for individual approach of subjects in the 

instructive-educational process, in identification of values through behavioral 

manifestations characteristic of certain values and in the programs development 

for solving problems in education process. 

Key-words: value, value orientation, behavior manifestations, 

adolescence, youth. 

 

Introduction. The study of value orientations from the perspective of 

externalizing characteristics and qualities specific to the human being 

accumulated during whole life highlights the necessity and topicality of 

continuous research, especially for the education system. Multiple and complex 

metamorphoses at the political, economic, cultural, social level cause various 

and not always beneficial transformations, including in educational institutions. 

These changes presuppose the existence of reforms, innovations, fluctuations 

both quantitative and qualitative, which are reflected on all aspects of our 

society. The educational ideal reflected in the Education Code of the Republic of 

Moldova consists in formation of an integral personality in the context of 

national and universal values. At the same time, the main purpose of education 

is to “form and develop a system of competences that includes knowledge, 

abilities, attitudes and values that allow the active participation of the individual 

in social and economic life” [5]. 

Study fulfilled concerning the findings of scientists for decisive factors in 

shaping values during adolescence and youth ages (such as: presence or lack of 

ideology, fixation or inaccuracy of convictions, finalization or instability of 

doctrines and theories, observance or rejection of rules, internalization or 

rejection of values , rules, codes of ethics, etc.) the basis constituting various 

behavioral manifestations promoted found multiple contradictions, ambiguities 

and determined the timeliness of the study undertaken. 

Theoretical considerations for values. The sphere of personality 

examined from the perspective of the structuralist approach incorporates the 

value system which consists of a number of values placed in the hierarchical 
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order of several levels with tendencies to reorganize over time. Each value 

occupies a certain stage, having a definite meaning within a value orientation 

and through this property it conceives the supreme consciousness, before and 

outside any comparison. T.Vianu [apud 2] remarks that the comparison between 

values is not obligatory for noticing their higher or lower character, but it is not 

impossible and it is necessary to establish not only the proper stage of each 

value, but their relative stage and the exact sequence of these steps. 

Considerații teoretice în vederea valorilor. Sfera personalității 

examinată din perspectiva abordării structuraliste încorporează sistemul de 

valori care este constituit dintr-un număr de valori plasate în ordinea ierarhică de 

mai multe nivele cu tendințe de a se reorganiza în timp. Fiecare valoare ocupă o 

anumită treaptă, având o semnificație definitivată în interiorul unei orientări 

valorice şi prin această însușire concepe conștiința supremă, înainte şi în afară 

oricărei comparații. T.Vianu [apud 2] remarcă faptul că dintre valori nu este 

obligatorie comparația pentru sesizarea caracterului lor mai înalt sau mai jos, dar 

ea nu este imposibilă şi ea este necesară pentru a stabili nu numai treapta proprie 

fiecărei valori, dar treapta lor relativă şi succesiunea exactă a acestor trepte. 

C.Torelli & A.Kaikati studied values as predictors of judgment and 

behavior, and they considered values as motivational constructs that can define a 

situation (for example, one in which utility is involved), determine goals (for 

example, improve the well-being of others) and guide actions (e.g. , the help of a 

friend to move to a certain point) [8]. 

D. Antoci defines value orientation as a process of monitoring by a value 

or by set of values of the assembly of beliefs, attitudes, behaviors that are in 

hierarchical interrelation within the personality system. Whole unitary that 

combines correlation of hierarchically placed values according to the 

preferences and current situations of personality constitutes a system of values, 

which is in continuously static changing for a certain period (relatively short) of 

subject's life and dynamic development over a longer period of life with 

reaching the points of transcendence [3]. 

The process of value formation is a complex and continuous one, it 

involves affective, cognitive and volitional-motivational sphere, it initiates 

through insight and it is manifested through various externalizations, including 

behavioral manifestations of the individual. As a result, through ontogenetic 

evolution, through knowledge and personal experience, various attitudes are 

formed, some beliefs take the form of some convictions, which, therefore, shed 

light on the corresponding values. Contoured values are organized in a system of 
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values, they develop perpetually, some reaching points of transcendence, 

interacting with and conditioning other values. The succession of these cyclic 

stages in the form of a spiral produces transformations in the personality system 

and constitutes the mechanism of value formation. The process of forming 

personality values is specific to each, it occurs only in the social-cultural-

historical environment, inevitably involves individual characteristics, reflects the 

degree of development of the social environment of which the subject is part.  

Scientific positions in addressing behavior. Behavioral manifestations 

of the subject reflect the essential contents, including positions, points of view, 

opinions formed and developed throughout life, being individual and specific to 

everybody for different periods of age. The peculiarities of behavioral 

manifestations are based on several factors, principles, acquisitions and can be 

interpreted multispectral. 

Gavreliuc A. examines prosocial behavior and describes it as a species of 

behavior that has positive social consequences and contributes to promoting the 

good of the "other", without being explicitly conditioned by remuneration or 

reward. Therefore, charity, trust, altruism, self-renunciation, helping those in 

need are forms of positive openness towards those with whom we interact. The 

author notes the triggering of the generous mechanism of interpersonal reporting 

from negatively charged events, in which one observes rather the non-

involvement in a case-limit in which the life of the other is endangered [6, 

pp.126-127]. 

The analysis of scientific studies carried out indicates that in the way of 

behavior manifesting is important: personal experience, the mentality of the 

subject formed within a social environment, culture, individual features obtained 

through heredity. 

A.Bandura’s position demonstrates that behavioral changes produced by 

classical conditioning or instrumental conditioning are not only associations of 

responses to stimuli, but they are cognitively mediated. According to E.Tolman, 

behavior uses environment as a tool for achieving the purpose, and this aspect 

also reveals a cognitive dimension of behavior [as cited in 9, pp.43-44]. The 

theory developed by A.Bandura (Social foundation of thought and action: a 

social cognitive theory) focuses on social framework where learning takes place 

and on symbolic and self-regulating processes by which the subject represents 

events, analyzes them, assigns meanings to them and then regulates one’s own 

behavior [9, pp.45-47]. 
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The modalities of formation and manifestation of behavior are examined 

by A.Bandura through the prism of mutual determinism, which consists of two 

constituent parts of a system of interactive influences: external determinants of 

behavior (rewards and punishments) and internal determinants (beliefs, 

thoughts, expectations ), which has an impact on the behavior as well as on other 

elements of the whole personality system. In Bandura’s vision, the acquisition of 

new behaviors takes place within an interaction between the environment and 

the individual characteristics of the personality [as cited in 9]. The behavior is 

influenced by the person's attitudes, beliefs, history of previous primary 

reinforcements, approval / disapproval, but also environmental stimuli. At the 

same time, a behavior once produced can cause changes in the environment, as 

well as aspects of the personality can be influenced by the action of the 

environment. 

Values through behavioral manifestations. The hierarchical distribution 

of values in value system differs from one personality to another. The 

structuring takes place according to the preferences and priorities of the subject 

and the established external situations. Behavioral manifestations are essential 

clues that reflect the subject’s internal position on the current circumstances. 

Bardi A. & Schwartz Sh. through the researches they have tried to 

determine if the whole range of values is in relation to common behaviors, to 

establish the degree and the meanings of the fixed relationships. Scientists have 

found that the values of stimulation and tradition are strongly related to the 

behaviors they express; the values of hedonism, power, universalism and self-

direction are moderately correlated; and the values of security, compliance, 

achievement and goodwill are only marginally interrelated. The relations 

established between value-behavior are caused by normative pressures to 

manifest certain behaviors, which mean that the values motivate the behavior, 

but the relation between values and behaviors is partially influenced by norms. 

Bardi A. & Schwartz Sh. concluded that relationships between behaviors, 

between values and in common between values and behavior have a similar 

structure [4].  

Significant for the research in question is the position of researchers 

(Bardi A. & Schwartz Sh.) regarding excessive behavior which is a particularly 

important potential consequence of values and in their view deserves extensive 

research. The exception is cases where there is a relationship between values 

and behaviors, and we believe that there is no point in establishing and changing 

values in everyday behaviors, such as in education and the media. Schwartz 
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believes that previous research does not indicate the role of values in behavior 

guiding, and this position contradicts our hypothesis: behavioral manifestations 

are monitorized by values and reflect the content of the personality value 

system. 

The interpretation offered by Allport, Rokeach focuses on the guiding by 

values of behaviors [as cited in 2]; Kristiansen & Hotte, McClelland believes 

that values guide behavior only rarely and not for most people (attach 4); the 

explanation of the content of values can be through sets of prosocial, religious 

behaviors, etc. (Bond & Chi, Schwartz & Huismans etc.) [as cited in 4; as cited 

in 6]. 

Conducting a broad analysis of multiple researches conducted over the 

past decade with reference to values, attitudes, behavior Fisher concludes that 

the causal relationship between values and behavior may change along the 

developmental trajectory. The scientist considers that, initially, the behaviors 

observed by the self could be taken as inputs to build a hierarchy of conscious 

values. This hierarchy will be updated and strengthened with the reflection of 

daily behavioral choices. Once this hierarchy of values is formed and integrated 

into a coherent self, values can also begin to influence long-term behavioral 

choices, either by seeking out social situations that allow for easier introduction 

of values, in accordance with the hierarchy of personal values, either through 

deliberate long-term elections. Fisher based on the examination of DeYoung's 

(2014) investigative data notes that both behaviors and values are related to the 

same neurophysiological and neurobiological systems [7]. The causal order is 

related to the differential awareness of values (potentially in extended periods of 

deliberation and reflection on the decisions that are central to oneself). If 

behaviors are more automated, values are more secondary. In this case, the post-

hoc assessments of values according to behavioral choices reflect either a) the 

common neurobiological organization of behavioral systems and values or b) the 

need for individuals to present consistent narratives about themselves (self-

representation biases discussed above) [7]. 

C.Torelli & A.Kaikati support the idea that the power of value-behavior 

relationship is affected by the accessibility of cognitive operations or 

mentalities, which facilitate (or affect) the definition of a situation in terms of 

relevant values (for example, one in which social justice is involved). Scientists 

believe that the accessibility of cognitive operations that facilitate the definition 

or construction of a situation in terms of relevant values leads to judgments and 

behaviors congruent with value [8]. 
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3. Experimental study. 

The purpose of research: determination of manifestation and relationship 

particularities between values and behavior manifestations at adolescence and 

youth ages.  

Methodology: the following tools were used in the experiment to diagnose 

behavours – “Behavior in conflict situations” by Thomas-Kilmann, and value 

orientations – the technique of identifying value orientations. 

The research involved 380 adolescents and young people between the 

ages of 14/15 and 20-35 years. 

Results and discussions. One of the objectives was to find out the 

particularities of behavior manifestations within adolescence and youth ages and 

it was applied the diagnostic tool by Thomas-Kilmann which allows us to 

analyze specific of behaviors manifestations in conflict situations.  

Following the application of the test by Thomas-Kilmann, we were able to 

determine the possible behavioral manifestations in solving various conflict 

situations. The results are presented in table no.1. 

 
The analysis of the exposed data allows us to highlight the highest 

average point during adolescence and this is accommodation (6.44p.), which 

means that for a teenager interpersonal relationships are very important while 

their own goals are less important. At the age of 15, the adolescent wishes to be 

accepted by the social environment of which he is a part and tends to be 

pleasant, in order to achieve harmony he can contradict his personal positions 

without affecting the relations in the environment of which he belongs, properly, 

the average of accommodations constitutes 6.81 points. 

The following average index of the decreasing order of the data is found 

in the confrontation (6.26p.), which denotes that adolescents try to dominate 
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their opponents by making them accept their solution in case of conflict. Their 

personal goals are dominant in relation to interpersonal relationships in the 

group, being sacrificed easily. The goals are placed at the forefront and achieved 

at any price. The peak point of confrontation is highlighted at the age of 17 

(6.78p.) and gradually decreases to 19 years (5.71p.) towards the beginning of 

youth. 

The lowest average indices are observed in collaboration (5.27p.), which 

indicates that adolescents do not attach importance to personal goals and 

relationships with others, conflicts arising need not be resolved and, 

accordingly, to seek pleasant solutions for personal interests as well as others. 

The lowest indices (4.91p.) for the examined variable are found at the age of 14-

15 years, and the highest indices of collaboration (5.95p.) are reached at the age 

of 19 years. 

The behaviors shown in conflict resolution were also studied at a young 

age. The data obtained are shown in Table 2. 

 
Careful examination of the results of the young age subjects allows us to 

highlight the highest average indices for the age studied at the compromise 

variable (8.71p.) which means that the subjects are inherited not only by their 

own personality, but also by establishing relationships with others, and this 

urges them to resort to compromises, convictions so that each party involved 

wins something. The young people evaluate the crisis situations well, in order to 

overcome them; they can temporarily give up their personal goals. The highest 

compromise indices are obtained at the age of 20 (13.14p.). The stability in the 

manifestations of the compromise behavior is observed from 24 years (7.8p.) To 

35 years (7.6p.).   
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The results almost identical to the average level are found in avoidance 

(5.75p.) and collaboration (5.47p.), the last one means that conflict situations are 

interpreted as problems that need to be resolved, for this purpose young people 

are trying to find winning solutions for both sides. The solution found can 

improve relationships by reducing the tension between two people or groups. 

Behavioral manifestations of collaboration in conflict situations will not cease 

for young people until there is a solution that both parties are satisfied with. The 

highest collaboration rate is at the age of 22 (5.69p.). 

Avoidance behavior indicates that young people sometimes resort to 

conflict zones and avoid people who create or maintain conflict states, which 

can be explained by insufficient experience and helplessness and consequently 

consider that it is better to retire than to enter conflict. The highest avoidance 

rate is at the age of 21 (7.25p.). 

One of the tools applied was the technique of identifying the value 

orientations. From the 37 values offered, the subjects determined the significant 

hierarchical order of their values and contents existing in reality in frame of their 

personality. The results are shown in figure 1. 

Examining the data obtained from the study of the value orientations in 

adolescents and young people allows us to carry out the comparative analysis of 

the results and to highlight the values that are in relative stability throughout the 

studied age period. Of the highlights are: achievement (0.87p and 0.88p), 

harmony (0.8p and 0.81p), free time (0.78p), learning (0.78p and 0.79p) .), 

creativity (0.72p.), advancing (0.76p. and 0.75p.), prosperity (0.65p. and 

0.64p.). 

At the same time, we observe positive changes with an increasing 

tendency of some values towards the age of youth, such as the significance of 

health (from 0.76p. to 0.93p.), family happiness (from 0.83p. to 0.88p. .), 

respect (from 0.75p to 0.81p), autonomy (from 0.69p to 0.74p). 
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Figure 1. Average indices of value orientations of adolescents and young 

people according to Identification of Value Orientation Instrument 

As with the increase of some values, we also found the decrease of others 

towards the age of young people, for example, the belonging decreased from 

0.63p. up to 0.47p., competitiveness (from 0.67p. to 0.44p.), personal 

improvement decreases from 0.72p. to 0.58p., teamwork is also less priced 

(decreases from 0.73p to 0.52p). 

According to the purpose of the present research, besides determining the 

particularities of the manifestation of behaviors in conflict situations and values, 

we intend to establish the specificity of relationship between studied variables. 

For determining the specific of relationship, we applied the Bravais-Pearson 

statistical test using the statistical program SPSS-16.0. 

Thus, the significant relationships of strong and medium intensity 

between behavioral manifestations in conflict situations and value orientations 

of adolescents and young people on the entire sample were determined. 

The analysis of the correlation coefficients obtained allows us to highlight 

the significant multiple relationship between such behavioral manifestations 

such as confrontation and compromise. The significant positive relationship of 

medium and high intensity was established between the confrontation and: 

competitiveness (r = 0.170, p = 0.001), entrepreneurship (r = 0.122, p = 0.019), 

leadership (r = 0.141, p = 0.007), recognition (r = 0.119, p = 0.022), teamwork (r 

= 0.126, p = 0.015). The same significant positive correlation was obtained 

between avoidance and health (r = 0.115, p = 0.027). 

Significant negative correlation of medium and high intensity was 

determined between collaboration and health (r = -0.117, p = 0.025); 

accommodation and: recognition (r = -0.113, p = 0.029), prosperity (r = -0.109, 

p = 0.036). At the same time, it is worth highlighting the correlation between 



73 

 

compromise and the following value orientations: challenge (r = -0.134, p = 

0.010); competitiveness (r = -0.152, p = 0.003); entrepreneurship (r = -0.175, p = 

0.001); fame (r = -0.142, p = 0.006); driving (r = -0.127, p = 0.014); personal 

improvement (r = -0.115, p = 0.028); risk-taking (r = -0.113, p = 0.030); 

teamwork (r = -0.127, p = 0.015). 

Conclusions. The study of values within the developing personality is one 

of the primary objectives for the educational system nominated in the 

educational policy documents. The analysis of scientific literature, the 

observations, the discussions and the researches made, give us the possibility to 

affirm: the confusion and the incorrect use of the concepts “values”, “value 

orientations”, “value system”; the insufficiency of the latest scientific data on 

the peculiarities of the dynamics of values in adolescents and young people and 

the lack of methodology for the development of values in adolescence and youth 

in the educational process. 

In recent decades, little attention has been paid to researching value 

orientations and behavioral manifestations of the developing personality, in 

particular, determining the causal relationship between value and behavior. 

The adolescence period cannot be characterized by lasting stability of 

behavioral manifestations in conflict situations, changing from one age to 

another (compromise, avoidance and collaboration behaviors). In youth, 

behavioral manifestations in conflict situations are balanced based on the 

progress of mental processes, experiences and personal determination of 

subjects, such components can be highlighted as accommodation and 

compromise. 

Bibliography: 

1. Andrei, P. Filozofia valorii. Ediţia a III-a. Iaşi: Polirom, 1997. 240p. 

ISBN: 973-683-017-9 

2. Antoci, D. Educaţia prin valori şi pentru valori: suport de curs. Chişinău: 

S. n. “Pulsul Pieţei”, 2018. 260p. ISBN: 978-9975-3223-3-1. 

3. Antoci, D. The modern concept of value orientation. In Advances in 

Education Sciences, Volume 1, Issue 1, Craiova, 2019, pp.67-84. ISSN: 

2668-5256. Available on: 

http://editurauniversitaria.ucv.ro/periodice/pagina-4.html?pretasc 

4. Bardi, A., Schwartz, Sh. Values and Behavior: Strength and Structure of 

Relations. In Personality and Social Psychology. Bulletin (2003), 29, 

1207-1220. Available on: 

http://editurauniversitaria.ucv.ro/periodice/pagina-4.html?pretasc


74 

 

https://www.researchgate.net/publication/8516923_Values_and_Behavior

_Strength_and_Structure_of_Relations 

5. Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014. Available 

on: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355

156 

6. Gavreliuc, A. Psihologia socială și dinamica personalității: acumulări, 

sinteze, perspective. Iași: Polirom, 2019. 520p. 

7. Fischer, R. (2017). From values to behavior and from behavior to values. 

In S. Roccas & L. Sagiv (eds), Values and Behavior. Taking a cross-

cultural perspective, pp. 219-235). Berlin: Springer. Available on: 

https://www.researchgate.net/publication/319011827_From_Values_to_B

ehavior_and_from_Behavior_to_Values 

8. Torelli, C.J., Kaikati, A. M. Values as Predictors of Judgments and 

Behaviors: The Role of Abstract and Concrete Mindsets. In Journal of 

Personality and Social Psychology, 2009, Vol. 96, No. 1, 231–247. 

Available on: http://assets.csom.umn.edu/assets/125752.pdf 

9. Sălăvăstru, D. Psihologia învățării: teorii și aplicații educaționale. Iași: 

Polirom, 2009. 221p. 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/8516923_Values_and_Behavior_Strength_and_Structure_of_Relations
https://www.researchgate.net/publication/8516923_Values_and_Behavior_Strength_and_Structure_of_Relations
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
https://www.researchgate.net/publication/319011827_From_Values_to_Behavior_and_from_Behavior_to_Values
https://www.researchgate.net/publication/319011827_From_Values_to_Behavior_and_from_Behavior_to_Values
http://assets.csom.umn.edu/assets/125752.pdf


75 

 

 

Secţia Ştiinţele ale Educaţiei în contextul provocărilor 

actuale 

Bullyingul în școală. Despre porecle, jigniri și insulte 

Prof. înv. Primar Iuliana - Adriana Desculțu  

Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiori de Vede,  

jud. Teleorman, România 

Bullying este în zilele noastre un fenomen extins în toate domeniile și 

afectează persoane indiferent de vârstă, categorie socială, sex, zonă geografică, 

etc. Exceptând violența fizică, bullying-ul verbal (ce îl include pe cel emoțional 

și comportamental) este deja o parte nelipsită din societatea noastră, o parte din 

felul nostru de a relaționa și socializa. „Supraviețuirea celui puternic” este un 

principiu ce se răsfrânge și relațional/social prin comportamente de dominare, 

intimidare, discuții contradictorii, lupte ideologice, competiție etc, fiind lucruri 

acceptate și considerate deja de societate ca fiind „normale”. 

Bullyingul este o problemă de actualitate care afectează din ce în ce mai 

mult copiii de diferite vârste.  

Există multe păreri pe tema agresiunilor din școli cauzate de „bullying”. 

Acestea se manifestă sub forma de intimidări, hărțuiri, umiliri sau agresiuni 

(verbale și/sau fizice) îndreptate asupra altor elevi.  

Similar, există multe păreri și despre strategiile de combatere a lor. Însă 

multe dintre informațiile disponibile copiilor și părinților prezintă soluții 

ineficiente în rezolvarea problemelor (și uneori chiar contra-productive sau 

dăunătoare victimelor).  

Diferiți experți aduc interpretări diferite acestui fenomen. Unii 

interpretează termenul de bullying strict ca agresiuni verbale sau care aduc 

atingere sentimentelor victimelor. Alții spun că bullying-ul este de fapt un 

fenomen mai complex, care poate debuta cu agresiuni verbale (porecle, jigniri, 

intimidări, umiliri), însă foarte ușor se poate agrava/transforma ulterior și în 

agresiuni fizice (fie indirecte – adică asupra lucrurilor/obiectelor din posesia 

victimei, fie directe – adică asupra victimei în sine).  

Cuvântul bully s-a răspândit în întreaga lume din limba engleză, unde 

înseamnă a intimida, a teroriza, a brutaliza, a nu lăsa în pace.  
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Prin activitatea propusă am vrut să îi facă pe copii să conștientizeze de ce 

nu este bine să jignim, să punem porecle și cum poate fi afectat cineva care este 

ținta insultelor și a „glumelor” celor din jur. 

În ultima perioadă, din ce în ce mai des,  m-am confruntat cu realitatea 

aceasta crudă a faptului că unii elevi își adresează cuvinte jignitoare sau „glume 

nevinovate” cum le numesc ei („grasule”, „umflatule”, „fomilă”) chiar dacă sunt 

doar clasa a III-a.  M-am tot gândit cum să îi fac să conștientizeze că aceste 

„glumițe nevinovate”  produc răni în sufletul celor cărora le sunt adresate, am tot 

căutat și am descoperit o activitate care mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut 

potrivită. Astefel mi-a venit ideea desfășurării acestei activități. 

Întâi de toate, am desenat conturul corpului unui copil pe un carton duplex 

și l-am decupat. Am realizat astfel 4 „umbre” de copii pe care le-am fixat cu 

magneți pe tablă. Am început activitatea cu o discuție despre aceste umbre: dacă 

au sau nu gen, nume, personalitate. 

Apoi am împărțit clasa în 4 echipe.  

Fiecare echipă a primit câte o „umbră” cu cerința de a o personaliza prin 

desen. I-au stabilit genul, i-au dat nume, i-au ales vârsta, culoarea ochilor și a 

părului, i-au desenat îmbrăcămintea. (Timp de lucru au avut 20 de minute). 

 

Apoi, fiecare echipă și-a prezentat personajul în fața clasei și l-a fixat cu 

magneți de tablă pentru a fi văzut ușor de întreaga clasă.  

 

   

 

 

Am analizat cu atenție toate personajele, observând 

detaliile realizate de membrii echipei. 
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Am discutat și despre conflictele apărute în echipe și am ajuns la 

concluzia că fiecare copil a dorit ca ideile lui să fie cât mai mult implementate 

deoarece dorința fiecăruia a fost aceea de a crea un personaj cât mai frumos, 

care să îi reprezinte. (În urma acestor conflicte, copiii au învățat și să negocieze, 

iar acolo unde nu a avut loc negocierea ci ruperea colaborării, s-au putut observa 

efectele – spre exemplu, neîncadrarea în timp). 

La finalul acestei analize, se putea citi în ochii copiilor mândria și bucuria 

de a vedea un personaj în mărime aproape naturală, creat conform dorințelor lor. 

Am lansat apoi următoarea provocare. Am chemat fiecare echipă în fața 

clasei și le-am cerut să își jignească personajul, privindu-l în față. Le-am cerut să 

îi adreseze porecle, jigniri, lucruri neadevărate, dar nu am lăsat loc înjurăturilor 

și limbajului vulgar. În momentul când au auzit ce le cer, am putut citi pe fața 

copiilor frica, uimirea, mila, regretul. Nu mai știau ce să creadă, erau 

dezorientați...  

Inițial, m-au refuzat, dar jocul trebuia continuat și, în cele din urmă, s-au 

dezlănțuit. Unii cu reținere, alții cu sete. Unii distrându-se de asocierile de 

cuvinte interesante pe care tocmai le inventaseră, alții cu lacrimi mijindu-le în 

ochi. La fiecare jignire spusă de ei, eu am rupt câte o bucățică din corpul 

fiecărui personaj. Cu cât au spus mai multe jigniri, cu atât personajul a fost rupt 

mai tare. Le-am înmânat bucățelele rupte și am restabilit liniștea. 

Întorcându-se în bănci, am văzut cum zâmbetul le dispare și o liniște 

tristă s-a așternut peste clasă. Se uitau cu toții la ceea ce rămăsese din 

personajele lor. După momentul de liniște, am analizat din nou: cum s-au simțit 

când au jignit, de ce unii au râs, de ce alții au plâns, de ce s-au simțit victorioși 

până în momentul când au ajuns în bancă și ce emoție i-a cuprins când au văzut 

rezultatul. Toate răspunsurile lor au fost profunde, reale, bine gândite și cel mai 

important, gândite de ei pentru că eu nu le-am sugerat nimic, doar am adresat 

întrebări, provocându-i la reflecție. 

Concluzia a fost că în acele câteva secunde au simțit satisfacție, dar acum, 

văzând rezultatul, regretă. Le-am spus că se poate repara cerând iertare. Le-am 

dat personajele din nou în echipe și le-am spus să își ceară iertare. Și au făcut-o 

cu sinceritate. Apoi le-am spus că pot lipi bucățelele la loc. Și a început din nou 

munca de echipă și de această dată nu a mai existat conflict. Toți s-au străduit să 

lipească perfect, astfel încât „să nu se vadă”. Dar unii copiii pierduseră bucățile 

și unele personaje au rămas fără o mână sau cu un picior mai scurt. 

 



78 

 

 

 

 

Nicio echipă nu a reușit să lipească totul la milimetru.  

Le-am dat dreptate și le-am spus că așa e și în realitate. După ce ne cerem 

iertare și încercăm să reparăm ce am stricat, lucrurile par să revină la 

normal. Aici, am lăsat un moment de tăcere pentru efect, m-am îndreptat încet și 

am întors personajul pe dos, lăsând să  se vadă scotchul maro care cârpea toate 

rupturile. În suflet rămân urme, care se șterg mai greu. Se șterg în timp, dacă cel 

care ți-a adus jigniri își schimbă comportamentul față de tine și îți demonstrează 

în timp că nu te mai rănește.  

La sfârșitul activității, copiii au promis că nu vor mai jigni pe nimeni 

niciodată.  
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Securitatea emoţională a copilului în sistemul 

coparentalităţii 

Antoanela Magdalena Dragomir  

 doctorand Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă”Chişinău 

 

Securitatea emoţională a copilului a fost privită pentru mult timp ca fiind 

direct determinată de calitatea relaţiei copil-părinte, mai exact prin prisma 

relaţiei de ataşament a copilului cu părintele/părinţii săi. Ataşamentul reflectă 

legătura emoţională care se dezvoltă între copil şi părinte, dar securitatea 

https://www.aikiseishin.ro/blog/bullying/
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emoţională reflectă experienţele pe care le are copilul cu părinţii săi, deci este în 

directa legatura cu calitatea relaţiei interparentale.  

Teoria securităţii emoţionale (TSE) a fost dezvoltată de Davies şi 

Cummings începând cu 1994 ca să definească precis cum şi de ce divergenţa 

interparentală este asociată cu un traiect negativ al sănătăţii mintale a copilului. 

Prin consonanţă cu teoria atşamentului, TSE acceptă faptul că efectele 

dăunătoare ale dificultăţilor parentingului (răceală afectivă, responsivitatea 

scazută, agresivitate) au impact asupra adaptării emoţionale a copilului, având ca 

rezultat dificultatea utilizării de către copil a părinţilor ca sursă de suport şi 

protecţie. Dar dacă teoria ataşamentului este bazată primar pe calitatea diadei 

părinte-copil, securitatea emoţională este bazată pe calitatea relaţiei 

interparentale şi rezonanţa acesteia în sistemul general al familiei. Conform TSE 

copilul îşi creează un model de lucru interior fundamentat pe baza experienţei 

lui cu conflictul interparental. Astfel, expunerea copilului în mod repetat la un 

conflict intens, încărcat de emoţionalitate negativă şi pe care copilul îl percepe 

ca ameninţător la adresa siguranţei lui fizice, rezultatul este insecuritatea 

emoţională [8]. 

Prin contrast, expunerea copilului la conflicte care sunt rezolvate şi tratate 

în mod pozitiv, poate creşte securitatea emoţională a copilului, prin întărirea 

sentimentului de stabilitate şi prin furnizarea unui model de rezolvare pozitivă a 

emoţionalităţii [2]. 

Cadrul teoretic propus de Davies & Cummings în 1994 privind  securitatea 

emoţională a copilului în conflictul interparental implică trei factori covarianţi, 

dar distincţi conceptual – (A) Reglarea emoţională: copilul poate fi activat să 

simtă furie, tristeţe, frică, uşurare sau bucurie, în funcţie de modul în care este 

exprimat şi gestionat conflictul dintre părinţi. Implicaţiile asupra funcţionării 

copilului depind de cât de mult se simte un copil trist sau furios sau alte reacţii 

emoţionale şi cât de bine copilul poate regla activarea unor astfel de emoţii. (B) 

Reprezentări cognitive:copilul evaluează cât de mult din problema reprezentată 

de o anumită expresie a conflictului are potenţial de a influenţa negativ relaţiile 

de familie. Prin urmare copiii din familii cu un nivel înalt de conflictualitate sunt 

mai predispuşi la dezvoltarea de reprezentări interne nesigure. (C) Reglarea 

comportamentală: ce face copilul ca răspuns la comportamentul conflictual 

demonstrat de părinţi. De exemplu copilul ar putea să încerce să regleze 

expunerea la conflictele interparentale prin intervenţia activă sau, alternativ, prin 

retragere, evitând spaţiul conflictual distructiv [1]. 
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Coparentalitatea este uzual definită ca „o întreprindere realizată de doi sau 

mai mulți adulți care se ocupă împreună de ingrijirea și creșterea copiilor pentru 

care împărtășesc responsabilitatea” [10].  Convenția Națiunilor Unite privind 

drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 statuează principiul potrivit căruia 

copilul trebuie să mențină o relație puternică cu ambii părinți, chiar dacă aceștia 

sunt separați și astfel conceptul de coparentalitate a fost extins la parinții 

divorțați și separați și la părinții care nu au trăit niciodată împreună. 

Coparentingul a fost conceptualizat ca un construct multidimensional. Cu 

toate acestea, recenziile teoretice și studiile empirice propun dimensiuni diverse. 

De exemplu, Feinberg  a înfățișat coparentingul ca fiind format din patru 

dimensiuni interrelaționate: (1) acord/dezacord pe probleme de crestere a 

copilului, (2) diviziunea muncii în ceea ce privește creșterea copiilor, (3) 

susținere/subminare între partenerii coparentali si (4) managementul comun al 

interacțiunilor familiale.[12] In schimb, Margolin a găsit dovezi analitice ale 

factorului pentru un model de coparentalitate format din trei categorii: 

cooperare, conflict și triangulație.[16] 

Până în anii 1980 și începutul anilor 1990, grupurile de cercetare conduse 

de J.H.Block și Jouriles au investigat contribuția acordului / dezacordului 

părinților în creșterea copiilor la dezvoltarea copilului. In ultimii ani, un număr 

din ce în ce mai mare de studii au examinat legăturile dintre dimensiunile 

coparentalității și adaptarea copiilor. Majoritatea acestor studii vizează copiii 

mici și preșcolarii; de exemplu, absența cooperării parinților copiilor de doi ani a 

fost legată de inhibiția băieților la vârsta de trei ani.   In plus, părinții copiilor de 

14 luni care au avut o relație cooperantă au avut copii mai complianți 4 luni mai 

tarziu. Mai mult, coparentalitatea conflictuală  în perioada copilăriei a prezis 

evaluări mai mari ale agresivității preșcolarilor. [15] Aceste rezultate au fost, de 

asemenea, susținute de Schoppe, Mangelsdorf și Frosch în 2001, care au 

constatat că nivelurile de cooperare coparentală în cazul copiilor de 3 ani au 

arătat o asociere negativă cu nivelurile de simptome dezadaptative ale acestora 

un an mai târziu. 

Rezumând o serie de cercetari este evident cum tipul de coparenting devine 

un factor relevant în dezvoltarea copilului, de la vârstă foarte mică până la 

adolescența târzie [13]. 

In concordanţă cu teoria securităţii emoţionale, expunerea la forme 

negative de conflict coparental compromite sentimentul interior de bunăstare al 

copilului, modelul astfel oferit motivându-l pe acesta să-şi conserve şi să 

promoveze propriul proces de reglare emoţională, de reprezentare cognitivă şi 
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de adaptare comportamentală. Se prezumă astfel ipoteza privind elaborarea unui 

model intern de lucru al copilului care nu apare prin expunerea la conflictul 

coparental, ci prin observarea modalităţi în care părinţii se exprimă şi 

gestionează conflictul. Problemele gestionate distructiv reduc percepţia 

securităţii emoţionale de către copil şi implicit a capacităţii acestuia de adaptare 

funcţională. 

In 2002 Davies şi Forman propun o reformulare şi analizează patternurile 

de conservare a securităţii emoţionale ale copilului în subsistemul interparental 

[7]. Este astfel pus accentul pe interacţiunea bidirecţională dintre securitatea 

emoţională şi cele trei procese componente ( reglare emoţională, reprezentări 

cognitive, reglare comportamentală). Copilul cu familie caracterizată prin 

tulburări interparentale semnificative este preocupat în mod special de 

bunăstarea şi siguranţa lui. Expunerea repetată la relaţii interparentale distructive 

scade progresiv pragul de activare a procesului de conservare a securităţii 

emoţionale. Pragurile mici de îngrijorare asupra securităţii emoţionale duc, la 

rândul lor, la o tendinţă naturală de sensibilizare în cele trei procese 

componente. Astfel, creşterea dificultăţilor în conservarea securităţii emoţionale, 

rezultată parţial din conflictul interparental distructiv, se manifestă într-o 

reactivitate emoţională progresiv crescută, ca rezultat al expunerii la conflictul 

părinţilor şi reprezentări ostile.  

Reactivitatea ridicată în cele trei procese componente serveşte ca mijloc 

natural, cu bază biologică, pentru reglarea şi recâştigarea siguranţei emoţionale. 

Distresul şi vigilenţa crescută, asociate cu reactivitatea emoţională induce 

copilului sentimentul de posibilă ameninţare şi acesta işi energizează resursele 

fizice şi psihologice astfel încât să poată face faţă în mod eficient „ameninţării” 

şi să-şi păstreze starea de bine. Reprezentările interne ale copilului cu privire la 

semnificaţia conflictului interparental sunt structurate ca o hartă sau ca o alarmă 

cu scopul de a percepe cu uşurinţă şi a identifica proactiv evenimentele 

interparentale ulterioare care pot reprezenta o ameninţare pentru siguranţa lui. 

Răspunsurile de reglare ale copilului pot deveni de tip fight or flight şi se 

concretizează prin acţiuni de implicare, respectiv de evitare, ceea ce permite 

acestuia să-şi direcţioneze resursele către reducerea expunerii la ameninţare şi 

câştigarea unei aparenţe de securitate emoţională. 

Teoria securităţii emoţionale oferă criterii pentru identificarea conflictului 

distructiv vs.conflictul constructiv, distincţie relevantă când propunem un 

program de prevenire a efectului psihotraumatizant al conflictului interparental 

asupra copilului. Cummings postulează în 1988 efectul conflictelor asupra 
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familiei prin modul în care acestea sunt exprimate, unele forme de conflict 

având efecte negative, altele având efecte benigne sau chiar pozitive. Copiii sunt 

capabili să deducă apariţia şi rezultatele conflictelor de la o vârsta fragedă, fără a 

observa direct conflictele sau rezolvarea lor. Conflictul poate fi considerat 

dăunător dacă securitatea copilului este ameninţată. Din aceasta perspectivă au 

fost identificate comportamente distructive - agresiunea fizică şi verbală, 

retragere/evitare, mânia nonverbală şi verbală şi utilizarea insultelor. Reversul, 

comportamente conflictuale constructive, care susţin sau încurajează sentimentul 

de securitate emoţională al copilului, constă în discuţie calmă, sprijin, rezolvarea 

problemelor şi afecţiunea fizică şi verbală. Reacţiile emoţionale ale copilului în 

timpul  conflictului oferă baza pentru a distinge percepţia acestuia asupra 

ameninţării propriei securităţi emoţionale[8]. 

Modelul TSE serveşte drept cadru pentru înţelegerea conflictelor familiale 

şi a implicaţiilor pentru funcţionarea copilului, dar şi ca fundament teoretic de la 

care se pot construi abordări de prevenire sau de intervenţie în coparenting. TSE 

susţine că sentimentul de protecţie, siguranţă proprie şi siguranţă cu privire la 

relaţia interparentală este direct legată de starea de bine a copilului şi de 

capacitatea acestuia de ajustare emoţională şi comportamentală. Insecuritatea 

emoţională a copilului în raport cu părinţii devine un mecanism primar pentru 

explicarea neadaptării lui ulterioare, evaluată operaţional prin reacţiile 

emoţionale, comportamentale şi cognitive ale acestuia. 

Tabloul generos al teoriei securităţii emoţionale permite elaborarea de 

programe de intervenţie psihologică în cazurile de divorţ conflictual sau când 

lucrăm cu copilul abuzat. Schimbarea paradigmei de abordare terapeutică a 

familiei prin lentila  securităţii emoţionale este în perfectă consonanţă cu 

viziunea sistemică de terapie şi oferă un cadru extins de lucru în cabinet.  
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Școala devine, astfel, mai flexibilă, copiii îi depăşesc graniţele fizice 

pentru a-şi derula activităţile în folosul altor copii sau persoane care, din diverse 

motive, sunt marginalizate sau chiar excluse de la viaţa societală.  

Proiectul educațional S.N.A.C. expus în prezentul articol a fost lansat și 

desfășurat în anul școlar 2017-2018 în parteneriat cu mai multe școli, Centre de 

odihnă pentru seniori și Centre de plasament, pe care care nu le vom nominaliza 

din considerente etice. 

Categoria în care se încadrează proiectul: proiect caritabil- domeniul 

educație civicǎ, voluntariat 

Nivel propus: preşcolar - primar - gimnazial 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele 

instituţiei de învăţământ 

aplicante: 

 

Adresa completă  

Nr. de 

telefon/fax 

 

Poştă electronică  

Coordonatori   

Numărul 

cadrelor didactice 

participante  

minim 35 cadre didactice din judeţul Bacǎu 

minim 20 cadre didactice din unitate 

Nr. elevilor din 

unitate  

minim 80 elevi 

Alte 

programe/proiecte 

organizate  

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului: „Zâmbește. Dăruiește. Iubește.” 

B.2.Tipul activității principale din cadrul proiectului: voluntariat, 

acțiuni caritabile, specifice Strategiei Naționale de Acțiune Comunitarǎ 

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: domeniul educație civicǎ 

cetățenească 

B4: Număr participanţi la proiect: minim 300 

B5: Bugetul proiectului: 

Buget total Contribuţie proprie /alte surse 

B7:Proiectul este cu participare: directă 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  



86 

 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: minim 300 

elevi voluntari; 60 cadre didactice din învǎţǎmântul preuniversitar din 

unitǎțile partenere. 

b. Beneficiarii proiectului: 

• direcţi: minim 100 copii voluntari din școlile partenere, 100 de copii care 

sunt incluși în centrele sociale; 60 de bătrâni de la centrul socio –sanitar 

de îngrijire persoane vârstnice, 10 familii nevoiașe,  30 cadre didactice 

• indirecţi: elevii şi părinţii care se implicǎ în acțiunile caritabile; asistenți 

sociali/școlari; asistenți medicali 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

Activitatea 1: Bucuria de a dărui. Fii voluntar! 

Activitatea 2: Colinde din suflet de copil! 

Activitatea 3: Zâmbetele iubirii! 

Activitatea 4: Concursul de desene „Dincolo de cuvintele rostite...” 

Activitatea 5: ”Ce știu EU... Ce știi TU... și ce putem face ÎMPREUNĂ” 

Activitatea 6: Darul bucuriei! 

d. Descrierea activităţii principale: 

Dreptul de incluziune şcolară se poate defini prin acceptarea de către 

instituţiile de învăţământ a tuturor copiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică 

şi socială, religie, naţionalitate, rasă sau limbă. Incluziunea este strâns legată de 

recunoaşterea şi acceptarea diversităţii, care este la rândul ei bazată pe ideologia 

democraţiei. În ceea ce ne privește, dorim sǎ  implicǎm elevii, preșcolarii și 

cadrele didactice în activitǎţi  caritabile. Activitatea evidenţiază importanţa 

dezvoltării unei legături între copiii provenind din medii sociale si familiale 

diferite, aşa încât, în final, să fie redusă distanţa socială şi prejudecăţile. 

Grupul de parteneri implicat în implementarea şi desfăşurarea activităţilor 

proiectului educaţional  „Zâmbește. Dăruiește. Iubește.” promovează:  

- dialogul între copii și adulți ce trăiesc în medii şi localităţi diferite care 

va conduce la unor legături sufleteşti, punți de legǎturǎ pentru depăşirea 

diferenţelor care ne despart;  

- antrenarea copiilor în activităţi sociale, voluntare şi dezvoltarea 

responsabilităţii, a implicării în rezolvarea unor probleme sociale 

minore. 

Pentru reuşită sigură, activităţile vor fi pregătite din timp: selecția 

voluntarilor din școlile partenere, repetiţii pentru minispectacole, colaborarea 

cu pǎrinții în vederea confecționǎrii/procurǎrii unor produse (cǎrți, fructe, 

rechizite, jucǎrii); ambalarea pachetelor-cadou, amenajarea expoziţiilor, 
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crearea ambientului, asigurarea transportului copiilor etc. De asemenea, 

copiii vor fi instruiţi în orele de educație civicǎ/diriginție în vederea abordǎrii 

unei poziţii corespunzătoare faţă de ceilalţi: să dovedească un comportament 

atent, tolerant şi civilizat, să manifeste înţelegere, respect,  interes pentru 

membrii grupurilor partenere. 

 

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 

 Suntem convinși cǎ proiectul se va bucura de reușitǎ și va putea 

produce o schimbare în mentalitatea celor care au predispoziţie de a adopta un 

comportament negativ și de a emite judecǎţi bazate pe o generalizare eronatǎ și 

rigidǎ. În același timp, copiii grupului-țintǎ vor conștientiza cǎ toți au drepturi și 

șanse egale. Prin participarea la activitǎțile proiectului se evidențiazǎ  

capacitǎţile creatoare ale copiilor, talentul artistic, sentimente de respect pentru 

mediul social și natural  din care facem parte, se cultivǎ abilităţile de cooperare 

şi de a lucra în echipă, este stimulatǎ creșterea stimei de sine şi a încrederii în 

forţele proprii. 

 D.PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument:  

Fiind membrul unui grup, individul interacţionează atât în cadrul grupului 

din care aparţine, cât şi cu membrii altor grupuri. În ceea ce priveşte 

interacţiunea dintre indivizi, douǎ elemente sunt foarte importante: 

comportamentul şi imaginea făcută despre o anumită persoană în urma 

interacţiunii. Sistemul de imagini pe care partenerii şi-l formează unii despre 

alţii va influenţa comunicarea şi funcţionarea relaţiilor stabilite. În funcţie de 

acesta, individul va avea o anumită atitudine în raport cu cealaltă persoană sau 

cu celălalt grup.  Din pǎcate, existǎ astǎzi în societate tendinţa de a „eticheta” 

anumite persoane, dupǎ anumite comportamente, fǎrǎ a privi însǎ în interiorul 

sufletului; multe categorii sociale sunt marginalizate; chiar și în rândul copiilor 

sunt prezente prejudecǎţi legate de aspectul fizic, de credinţe, de etnie, astfel cǎ 

discriminarea şi stigmatizarea reprezintă adeseori expresia atitudinii 

intergrupale.  

Ca dascăli, simţim nevoia să ocrotim şi să ne apropiem cu înţelegere şi 

căldură de copii şi tineri. Atunci când în jurul nostru există şi copii aflaţi în 

dificultate, avem datoria morală nu numai de a-i ajuta, dar şi de a sădi în sufletul 

celor pe care îi educăm, dragostea pentru semeni. Dacă lecţiile de educaţie 

civică şi de religie îi învaţă pe copii cum să se comporte, să fie mai buni şi mai 

atenţi cu cei din jur, acestea nu sunt suficiente. Este necesar să realizăm adesea 
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şi alte activităţi extraşcolare, educaţionale prin care copiii sunt determinaţi să fie 

mai apropiaţi de cei care au nevoie de ajutor.  

Programul activitǎților va fi considerat o experienţă pozitivă pentru toţi 

cei implicaţi, deoarece îşi vor împǎrtǎși preocupările, copiii vor fi îndrumaţi să 

înţeleagă ce este prietenia, sǎ conștientizeze de ce este important sǎ se respecte 

normele de convieţuire socială, sǎ adapteze  comportamentul propriu la cerinţele 

grupului cu care vin în contact; vor înțelege cǎ fiecare om are în suflet o 

comoarǎ ascunsǎ: bucuria de a dǎrui și a zâmbi sincer. 

D.2. Scopul proiectului: 

Conștientizarea copiilor din învățământul de masă că, în ciuda diferențelor 

dintre ei și copiii cu CES, copiii cu dificultăți de învățare sau defavorizați de 

condițiile sociale, aceștia din urmă pot dovedi  că sunt capabili de fapte și 

gânduri frumoase, că ȘTIU, că POT, că SIMT și că, de asemenea, merită 

cunoscuți, apreciați, tratați cu înțelegere și respect, acordându-li-se astfel 

drepturi și șanse egale tuturor în procesul de integrare socială și educațională. 

D.3. Obiectivele proiectului: 

• Obiective generale 

O1 - Să cunoască modul de organizare a Programului/Proiectului de 

Acţiune Comunitară în scopul sprijinirii, protejării, respectării şi îngrijirii 

persoanelor de vârsta a treia;  

O2  - Să implicăm în mod activ copiii care provin din familii vulnerabile 

din punct de vedere social și copiii cu nevoi speciale din centrele de plasament, 

în comunităţile locale; 

O3 - Să implicăm copiii voluntari în acţiuni practice de ameliorare a 

modului de viaţă pe care îl au vârstnicii, copiii și persoanele cu nevoi speciale, 

prin stimularea responsabilităţii faţă de aceştia; 

O4- să dobândească sentimente de înţelegere, respect faţă de toate 

persoanele, indiferent de grupul din care fac parte. 

• Obiective specifice 

O.1. Să sensibilizăm copiii faţă de problemele semenilor lor, aflaţi în 

dificultate; 

O.2. Să cultivăm  sentimentul de întrajutorare, de respect şi înţelegere faţă 

de oameni; 

O.3. Să dezvoltăm copiilor abilităţi de a rezolva probleme şi de a lua 

decizii; 

O.4. Să organizăm activităţi comune, pentru conştientizarea afectivităţii 

de grup ca suport al prieteniei; 
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O.5. Să implicăm copiii şi părinţii  în derularea unor activităţi cu caracter 

extracurricular cu scop caritabil; 

O.6. Să stimulăm capacităţile creatoare, artistice, sportive ale elevilor prin 

organizarea de expoziţii, minispectacole şi întreceri sportive;               

O.7. Să aplicăm reguli de comportare civilizată, în diferite situaţii; 

O.8. Să extindem colaborarea  între instituţii diferite. 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 

 Grupul țintǎ  cǎruia i se adreseazǎ proiectul este format din: 

 •     Elevii voluntari din școlile partenere; 

      •     Copii și  bătrâni incluși în centre sociale/școli speciale. 

      D.5. Beneficiarii  

• direcți: voluntarii, copiii din centrele sociale, bătrânii de la centrul socio–

sanitar de îngrijire persoane vârstnice, copiii din familii sociale deosebite; 

• indirecți: cadre didactice din școlile partenere, pǎrinți, elevi care doneazǎ 

produse (cǎrți, fructe, jucǎrii) sau confecționeazǎ obiecte- suvenir din 

materiale refolosibile (felicitǎri, mǎrțișoare, rame de tablou, semne de 

carte etc). 

      D.6. Durata proiectului: anul școlar 2017-2018 

      D.7. Descrierea activităţilor: 

 Activitatea 1: 

a. Titlul activităţii:Bucuria de a dărui. Fii voluntar! 

b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie – noiembrie 2017 

c. Locul desfăşurării: în fiecare școalǎ partenerǎ 

d. Participanţi: reprezentanți ai elevilor (câte 5 din fiecare clasǎ), în 

vederea selecționǎrii grupului de voluntari la nivelul  fiecǎrei școli, învǎțǎtori, 

diriginți, pǎrinți 

e. Descrierea pe scurt a activității: 

Coordonatorii principali ai proiectului din fiecare școalǎ vor organiza câte 

o întrunire, în vederea selecționǎrii voluntarilor. Activitatea  se va desfǎșura sub 

formǎ de dezbatere, în care elevii claselor a III-a și a IV-a și ai ciclului 

gimnazial vor acumula cunoștințele necesare în vederea desfǎșurǎrii unor acțiuni 

în scop umanitar: scopul și obiectivele Strategiei Naționale de Acțiune 

Comunitarǎ, beneficiile  activităţilor de voluntariat atât asupra  beneficiarilor cât 

şi asupra voluntarilor, principalele activitǎți care le vor incita interesul pe 

parcursul derulǎrii acestui program. În prealabil, la orele de diriginție/educație 

civicǎ se vor purta discuții pe aceastǎ temǎ, în vederea „creionǎrii” unei sigle a 



90 

 

voluntarilor SNAC. La finalul discuțiilor se va stabili însemnul  care va 

reprezenta școala, în calitate  de instituție care promoveazǎ voluntariatul. 

Activitatea 2 

a. Titlul activităţii: Colinde din suflet de copil! 

b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2017 

c. Locul desfăşurării: un spațiu public (Oratoriu, cǎmin cultural, casǎ de 

culturǎ, bibliotecǎ etc.) 

d. Participanţi: cadre didactice din școlile implicate în proiect, membrii 

grupului țintǎ, inclusiv elevii cu CES, cu dificultăți de învățare și adaptare, 

membri din cadrul comunitǎții locale, invitați  

e. Descrierea pe scurt a activității: 

Voluntarii, împreunǎ cu alți membri ai grupului țintǎ din școlile partenere, 

vor participa la programul artistic susținut de cǎtre școala organizatoare. Fiecare 

școalǎ/centru social din grupul țintǎ va prezenta un scurt moment  dedicat 

Crǎciunului, de exemplu:  scenete de micǎ dimensiune, colinde, poezii, dansuri 

tematice. Se va amenaja o expoziție cu lucrǎri create de copii la orele de abilitǎți 

practice, educație tehnologicǎ, educație plasticǎ, arte- vizuale.  

Pentru a crea o atmosferǎ de sǎrbǎtoare, se va organiza și “Târgul 

plǎcintelor”. Din donațiile celor care vor fi spectatori - adulți se vor cumpǎra 

ulterior câte o jucǎrie sau alte produse utile (rechizite, șosete, mǎnuși, fulare 

etc.) pentru copiii și bătrânii din grupul țintǎ sau pentru alte persoane care nu se 

pot bucura de magia Crǎciunului, identificate de cǎtre organizatori. 

 Activitatea 3 

a. Titlul activităţii: Zâmbetele iubirii! 

b. Data/perioada de desfăşurare: 7 martie 2018 

c. Locul desfăşurării: Centrul socio-sanitar de îngrijire persoane 

vârstnice 

d. Participanţi: voluntari, copii din centrele sociale din grupul țintǎ, 

bătrânii din centrul socio –sanitar de îngrijire persoane vârstnice. 

e. Descrierea pe scurt a activității: 

Voluntarii, împreunǎ cu elevii din centrele sociale vor confecționa din 

materiale diverse, mǎrțișoare, felicitǎri și alte suveniruri. Se va amenaja o 

expoziție în incinta unitǎții în care se va desfǎșura activitatea. Fiecare instituție 

partenerǎ va pregǎti din timp câte un panou în care vor fi expuse produsele 

obținute. Se pune accent pe munca în perechi (copil/bătrân din centru – elev 

voluntar).  
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Se va crea un cadru festiv pentru a-și prezenta fiecare produsele finite, se 

vor  interpreta cântecele însoțite de mișcare pe tema Zâmbetul Primǎverii. La 

final, fiecare voluntar va oferi mărțișoare și obiecte donate de cǎtre copiii 

școlilor participante  sau de cǎtre membrii comunitǎții din care provin. 

 Activitatea 4 

a. Titlul activităţii: Concursul de desene „Dincolo de cuvintele rostite” 

b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2018 

c. Locul desfăşurării: școlile partenere; centrele sociale din grupul țintǎ 

d. Participanţi: elevii voluntari 

e. Descrierea pe scurt a activității:  

Concursul care se organizează ca activitate în cadrul Strategiei Naţionale 

de Acţiune Comunitară își propune:  să evidenţieze efectele activităţilor de 

voluntariat din cadrul SNAC, prin exprimare grafică a sentimentelor elevilor 

beneficiari referitor la activităţile cu elevii voluntari; să stimuleze creativitatea 

plastică a elevilor beneficiari; să dezvolte atitudini pozitive cu privire la 

implicarea în activităţile SNAC; să sensibilizeze comunitatea cu privire la 

necesitatea activităţilor de voluntariat, în rândul elevilor. 

Concursul se va organiza pe trei nivele: nivelul I: preşcolari; nivelul II: 

clasele I-IV; nivelul III: clasele V-VIII. Pot participa elevii voluntari din 

învăţământul preuniversitar implicaţi în SNAC cu câte un singur desen fiecare. 

Pornind de la titlul concursului, pe o coală A4 sau A3, lucrările vor exprima 

gândurile beneficiarului faţă de  voluntar precum şi faţă de ceea ce au însemnat 

activităţile de voluntariat pentru ei.  

Coordonatorii locali vor organiza faza pe școalǎ și vor ține legǎtura cu 

inițiatorii proiectului, care le va oferi informații în legǎtura cu participarea la 

faza județeanǎ a concursului Pentru aceastǎ fazǎ, coordonatorul general al 

proiectului va înmâna coordonatorului județean plicul cu lucrǎrile de la toate 

școlile implicate (maxim 10 pe nivel/ fiecare școalǎ).  

Activitatea 5 

a. Titlul activităţii: ”Ce știu EU... Ce știi TU... și ce putem face 

ÎMPREUNĂ!”   

b. Data/perioada de desfăşurare: 8 mai 2018 ( Ziua Sportului) 

c. Locul desfăşurării: spațiul verde din împrejurimile unitǎților 

partenere/colaboratoare 

d. Participanţi: elevii din grupul țintă, elevii cu CES, cu dificultăți de 

învățare și adaptare, reprezentanți din instituțiile partenere 

e. Descrierea pe scurt a activității: 
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Activitatea de fațǎ pornește de la ideea cǎ în prezent, educaţia pentru 

mediu, educaţia pentru o dezvoltare armonioasǎ a individului se bucură de o 

atenţie sporită, ea urmărind să cultive şi să dezvolte la toate nivelele o atitudine 

de respect şi responsabilitate faţă de natură, față de elementele esențiale ale 

vieții. Responsabilitatea și implicarea în comunitatea locală, mai ales în ceeea ce 

privește problemele mediului, este un obiectiv pentru ieri, pentru astăzi și mai 

ales pentru mâine, căci doar așa viitorul planetei va fi asigurat. În acest scop, 

activitatea din luna mai va oferi membrilor grupului țintǎ posibilitatea de a 

participa la urmǎtoarele activitǎți: 

- Parada costumelor ECO- Tema: „Copilǎrie, vis, candoare”- dupǎ 

un regulament care va fi ulterior conceput de comun acord de cǎtre parteneri; 

- Mișcare pentru sǎnǎtate- Parcursuri aplicative, întreceri sportive 

(alergare, mers pe bicicletǎ/role), jocuri sportive; 

- Satul meu, satul nostru- Drumeție/picnic. 

Activitatea 6 

a. Titlul activităţii: Darul bucuriei 

b. Data/perioada de desfăşurare: 2 iunie 2018 

c. Locul desfăşurării: instituția de învățământ inițiatoare 

d. Participanţi: reprezentanți din instituțiile partenere 

e. Descrierea pe scurt a activității: 

Se vor desfǎșura activitǎți comune, care sǎ valorifice tradițiile românești. 

Activitatea se va organiza la Casa de Copii, la care vor participa și reprezentanți 

din fiecare unitate partenerǎ. Voluntarii vor fi însoțiți de cǎtre pǎrinți și cadre 

didactice. În prealabil, au fost confecționate produse de artǎ popularǎ (linguri de 

lemn pictate, vase din ipsos pictate, ouǎ încondeiate, cusǎturi florale, semne de 

carte cu motive populare, obiecte de decor etc) care vor servi drept suveniruri 

pentru copiii centrului-gazdǎ, pe care voluntarii le-au adus în dar.  

Programul se va derula sub formǎ de șezǎtoare, cu cânt, dans și voie bună, 

în speranța cǎ tradițiile vor fi transmise din generație în generație, indiferent de 

vârstǎ sau categorie socialǎ.  

D.8. Diagrama Gantt 

Proiect educaţional „Zâmbește. 

Dăruiește. Iubește” 

Luna Responsabil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Managementul proiectului          Coordonatorii 

proiectului 

1. Managementul general al 

proiectului 

         Coordonatorii 

proiectului 
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2. Monitorizare si coordonare 

activităţi de proiect; raportare 

         Coordonatorii 

proiectului 

A1. Inițierea proiectului           

1.1 Lansarea proiectului în școala și 

comunitate 

         Coordonatorii 

proiectului 

1.2 Incheierea acordurilor de 

parteneriat  

         Coordonatorii 

proiectului 

Partenerii/ Colaboratorii 

1.3 Obținerea avizului ISJ Bacǎu          Coordonatorii 

proiectului 

A 2. Derularea activitǎților           

2.1.Activitatea nr. 1: „Bucuria de 

a dărui. Fii voluntar!” 

         Coordonatorii 

proiectului 

Partenerii/ Colaboratorii 

2.2.Activitarea 2:”Colinde din 

suflet de copil” 

         Coordonatorii locali 

2.3.Activitatea 3:”Zâmbetele 

iubirii” 

         Coordonatorii locali 

2.4.Activitatea 4:concurs de 

desene ”Dincolo de cuvintele rostite” 

         Coordonatorii locali 

2.5. Activitatea 5: ”Ce știu EU... 

Ce știi TU... și ce putem face 

ÎMPREUNĂ” 

         Coordonatorii locali 

2.6.Activitatea 6: „Darul 

bucuriei” 

         Coordonatorii locali 

A 3. Evaluarea proiectului           

3.1. Tipǎrirea, din fonduri proprii, 

a diplomelor pentru voluntari și pentru 

participanții la proiect 

         Direcțiunea 

Partenerii implicați 

3.2. Înmânarea diplomelor 

participanților, în cadru festiv, în cadrul 

ultimei activitǎți 

         Direcțiunea 

Partenerii implicați 

3.3. Realizarea raportului final de 

activitate 

         Coordonatorii 

proiectului 

Partenerii implicați 

A.3. Diseminarea activitǎților 

proiectului 

          

 3.1. Prezentarea rezultatelor 

proiectului în cadrul comisiilor 

metodice-PPT 

         Coordonatorii 

proiectului 

 

3.1. Postarea unor secvențe din 

cadrul derulǎrii activitǎților pe 

         Coordonatorii 

proiectului 
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didactic.ro și facebook Informaticianul școlar 

 

3.2. Popularizarea proiectului 

prin articole în  revista școlii/ presa 

localǎ 

         Coordonatorii locali  

 

D.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a 

implementării proiectului 

* Rezultate calitative:  

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra grupurilor 

ţintă, pe  mai multe nivele: 

- Elevii vor avea posibilitatea să cunoască şi să manifeste interes faţă de 

situaţiile sociale prezentate; 

- Participarea autorităţilor locale şi a părinţilor la activităţile proiectate va 

duce la instituirea unei relaţii eficiente (informare, comunicare, implicare) 

între şcoală şi comunitate; 

- Unităţile şcolare implicate prin rezultatele proiectului îşi dezvoltă abilităţi 

de a coopera  

interinstituţional. 

• Rezultate cantitative 

- Implicarea unui numǎr cât mai mare de persoane care sǎ sprijine derularea 

proiectului (voluntari din rândul profesorilor și copiilor, membri din 

comunitatea localǎ, pǎrinți, eventuali sponsori); 

- Colectarea unui numǎr apreciabil de produse, pentru a oferi un grad de 

satisfacție ridicat pentru toți membrii grupului țintǎ (fructe, legume, 

jucǎrii, suveniruri etc); 

- Implicarea voluntarilor în cât mai multe activitǎți ale proiectului, prin care 

sǎ își aducǎ 

contribuții proprii: workshop-uri, jocuri active de de socializare, cooptarea 

copiilor din centre în activitǎțile ce presupun munca în perechi/echipǎ; 

colaborare cu cadrele didactice din școalǎ în vederea colectǎrii și distribuirii 

produselor donate etc. 

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

-  Realizarea de rapoarte lunare ale responsabililor de activităţi la nivelul 

fiecǎrei instituții partenere; 

- Raport intermediar şi raport final întocmit de coordonatorii SNAC, 

responsabili de întreaga coordonare a activitǎților cuprinse  în proiect; 

- Fişe de evaluare pentru fiecare activitate; 
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- Analiza produselor activităţii; 

- Întâlniri de lucru  “fațǎ în fațǎ” la începul și la sfârșit de proiect; 

- Discuții on-line pe grupul înființat pe www.facebook.ro, care va purta ca 

titlu  numele proiectului: 

- Lucrǎrile  cu caracter practic- aplicativ prezentate de cǎtre cadrele didactice 

implicate din cadrul sesiunii de comunicǎri privind educația în scopul dezvoltǎrii 

simțului comunitar. 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 

Cu mijloace şi materiale modeste, ne propunem ca în viitorul an școlar sǎ 

organizǎm activitǎțile pe ateliere de lucru în spații publice, cǎlǎuzite de mesajul 

“Existăm temporar prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce 

dăruim”.  În cadrul acestor workshop-uri caritabile,  copiii și voluntarii vor 

putea sǎ colecteze fonduri din donații ale indivizilor din jur oferindu-le din 

produsele pe care le vor realiza prin tehnici de lucru variate, reuşind să realizeze 

astfel autofinanţarea ediției viitoare a proiectului. 

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare 

 - distribuirea de pliante şi broşuri;  

- note informative afişate la panourile şcolilor; 

- prezentǎri în cadrul comisiilor  metodice, consiliilor profesorale, 

cercurilor pedagogice; 

- popularizarea rezultatelor în sesiuni de comunicări, simpozioane, în 

presa locală, precum și în alte publicații ale unitǎților partenere. 

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului 

E. BUGETUL PROIECTULUI: 

- autofinanţare; 

-atragerea în proiect a agenţilor economici locali; 

-resurse materiale şi informaţionale: internet, aparat foto digital, hârtie 

colorata cartonata, materiale plastice,  lipici, markere, foarfece, laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.ro/
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E. DEVIZ ESTIMATIV 

 

N

r. 

crt. 

 

Descrierea cheltuielilor 

 

 

Fonduri proprii/  

RON 

Finanţare 

solicitată 
Total sumă 

 

 

  

1. 
Cheltuieli pentru diplome 

   

2

. 

Consumabile: 2 topuri  hârtie xerox; 20 cutii 

bolduri, lipici, hârtie coloratǎ/ cartonatǎ;  

   

3

. 

Cheltuieli de transport    

TOTAL   
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Oportunitatea consilierii educaționale a studenților pentru 

prevenirea afectivității negative în mediul universitar 

Ioana Georgiana Frujină 

 doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol  

 

Actualmente constatările empirice și cercetările științifice converg spre 

ideea potrivit căreia afectivitatea este extrem de semnificativă în formarea și 

dezvoltarea personalității umane.  

Școala superioară este un sistem social și educativ orientat spre asigurarea 

unui orizont de cultură profesională în domeniul ales de tânăr și educarea 

competențelor pentru exercitarea productive a afectivității profesionale.  

Actualmente, asigurarea calității formării profesionale a studenților este 

considerată pe bună dreptate o condiție primordială și oportună. Aceasta 

problemă este determinată de caracterul complex, dificil și dinamic al societății 

în traziție, care cere imperativ modificări serioase de personalitate și 

comportament în vederea adaptării la realitățile mereu schimbătoare, la cerințele 

pieții muncii și la exigențele vieții sociale. În demersal ei de atingere a idealului 

în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, școala 

superioară modern nu mai poate ignora starea de bine și de sănătate fizică, 

psihică, spiritual și social a studenților săi în numlele nevoii dezvoltării 

personalității autonome și creative. 

Pentru o dezvoltare optimă a personalității studenţilor e nevoie în primul 

rând a identifica și a preveni acele forme ale afectivității negative care pot 

dezorienta, devia, dezorganiza, deregla integritatea și comportamentul lor.  

În tinereţe emoţiile sunt trăite mult mai puternic, mai expresiv, mai dificil 

ca la orice vârstă. Şi de multe ori, afectivitatea negativă este efectul repetitiv al 

trăirilor emoţionale negative manifestate prin: anxietate; frustrare; depresie; 

iritabilitate; lipsă de speranţă; sentiment de neajutorare etc. 

Studenții cu afectivitate negativă au nivel înalt de disconfort și insatisfacție, 

sunt introspectivi, tind să fie negativiști, concentrându-se asupra aspectelor 

defavorabile, urâte, neplăcute ale celorlalți și ale lor.  

Dezvoltarea armonioasă a personalităţii studenților, ameliorarea şi 

înlăturarea aspectelor atitudinale şi psihocomportamentale indezirabile social, ce 

pot aparea în procesul pregătirii profesionale inițiale, implică necesitatea unor 

activități sistematice de consiliere educațională.  
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Activităţile de consiliere educațională presupun un demers educaţional-

formativ centrat pe valorificarea capacităţilor şi a disponibilităţilor individuale 

ale persoanei.  

Preocuparea pentru prevenția problemelor afective ce pot împiedica 

dezvoltarea și funcționarea armonioasă, reprezintă o condiție importantă a 

consilierii. Acțiunea de prevenție constă în identificarea situațiilor afective 

complicate, înainte ca acestea să aibă un impact negativ, declanșând „crize” 

personale sau de grup [6, pag.148]. 

Consilierea educațională a studenților pentru prevenirea afectivității 

negative este menită să faciliteze învăţarea de către fiecare student a unor 

deprinderi şi abilităţi care să-i permită adaptarea afectivă permanentă la 

solicitările realităţii, oferirea noilor oportunități pentru depășirea problemelor 

emoționale în relaționarea efectivă din mediul academic. 

Consilierea educațională a studenților pentru prevenirea afectivității 

negative în mediul universitar este un demers educaţional-formativ centrat, care 

oferă repere, soluții psihoeducaţionale pentru identificarea, exprimarea și 

controlul emoţiilor. Acest proces semnifică procesul de compatibilizare maximă 

între resursele, cerinţele, aspiraţiile, valorile şi interesele studenților şi oferta 

reală din domeniul învățământului superior, formării şi integrării socio-

profesionale.  

Consilierea educațională a studenților pentru prevenirea afectivității 

negative în mediul universitar tinde să rezolve în prezent, simultan, următoarele 

aspecte: 

 facilitarea accesului la întreaga ofertă de formare personală și 

profesională; 

 sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor; 

 ameliorarea continuă a procesului de utilizare a resurselor umane de 

care societatea.  

Importanța și relevanţa consilierii educaționale a studenților pentru 

prevenirea afectivității negative în mediul universitar constă în oferirea repere 

psihoeducaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională, fizică, socială şi 

spirituală. În acest context, cercetătoarea, E. Vrăsmaş menționează că: depăşirea 

rezistenței individului, a propriului sentiment de inferioritate, constituie 

principala cheie de declanşare a perceperii şi soluționării multor conflicte 

interioare sau interpersonale. [7, pag.176] 

Cercetătorul român L. Șoitu, propune o definiție comprehensivă a 

consilierii educaționale/psihopedagogice, pe care o caracterizează drept un tip de 
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consiliere care are concomitent obiective de natură pedagogică și psihologică. 

Prin intermediul activității de consiliere educațională se urmărește abilitarea 

persoanei (copil, tânăr sau matur) cu competențe de asigurare a funcționării 

optime prin realizarea unor schimbări evolutive ori de câte ori situația o cere, 

având la bază și explorând eficient un model psihoeducațional al formării și 

dezvoltării personalității umane .[2, pag. 96]. 

În dezvoltarea sa, studenții se orientează spre afectivitate, creativitate, 

relații sociale largi, probleme general-umane și sociale, interese culturale 

generale, vigoare fizică și spiritual, manifestă înclinații către specializare, 

maturizare social, integrare profesională, asigurarea unui statut social și 

professional. Ei trăiesc o realitate proprie, având problemele sale specific legate 

de: trăirea afectivă, conștientizarea și afirmarea propriei indentități, raporturile 

cu structurile sociale, independența de familie, pregătirea pentru o profesie, 

afirmarea marilor idealuri, tensiunea dintre sine și societate, orientarea spre ceva 

nou, spectaculos și divergent.  

Această categorie de tineri este preocupată de cele mai multe ori de 

dramatismul între sine (intrapersonal) și societate (interpersonal), făcând eforturi 

de a menține un echilibru între asigurarea personalității sale și implicarea 

efectivă în societate. Tensiunea dintre sine și lume transpare la studenți într-o 

comportare multilaterală decât la alți tineri. 

Sintetizând mai multe studii, putem afirma că aspectul academic, studenții 

îl depășesc oricum mai ușor din simplu fapt că există o consecutivitate între 

curriculum școlar și cel universal și că ține mai mult de o organizare personală, 

pe când aspectul socioafectiv ține de procesul de comunicare și adaptare, la baza 

cărora stă afectivitatea, cee ace se realizează greu și anevoios, deoarece depinde 

de trăirile positive și negative, de relațiile intra și interpersonale.  

Starea de ambiguitate în care se afla studenții, adică trăirea în present și 

orientarea către viitor, impun un raport de cerințe între a satisfice exigențele 

propriei vârste și a raspunde celor ale câmpului universitar, de a se pregăti cât 

mai bine în sensul performanțelor universitare pentru exercitaarea unei activități 

profesionale. De cele mai multe ori, în școala superioară se urmărește formarea 

profesională a studenților ca forță de muncă, punând accentual pe competențe 

cognitive sau de inteligență generală. Însă, nu se acordă o atenție cuvenită 

dezvoltării personalității lor, relațiilor care le stabilesc cu cei din jur, afectivității 

pozitive, stării lor interioare, care în esență stă la baza releționării și 

comportamentului. [3, pag. 304] 



100 

 

Studenții se află în procesul formării profesionale inițiale, iar un obstacol 

serios este nedefinitivarea maturizării lor socioafective, de aceea atitudinile și 

comportamentul lor este încă uneori naiv, incoerent, trăiesc la nivelul valorilor 

materiale și al efectelor imediate stric pragmatice. Iată de ce considerăm că 

pentru o dezvoltare optimă a studenților e nevoie în primul rând a identifica și a 

preveni acele forme ale afectivității negative care pot dezorienta, devia, 

dezorganiza, deregla comportamentul lor. 

În aceeaşi ordine de idei, cercetătorul G. Tomșa susține că consilierea 

educațională are drept obiectiv dezvoltarea unui sistem coerent de scopuri în 

viaţă şi consolidarea comportamentului afectiv pozitiv intenţionat. Autorul 

consideră că o persoană orientată spre un scop este capabilă sa pună în acţiune 

modele alternative de comportament, să abordeze problemele de viaţă din 

perspective diferite, dar fără a se cantona rigid în anumite soluţii prefabricate [4, 

pag.146]. 

Consilierea educațională reprezintă mai mult un domeniu al acţiunii 

eficiente decât al cunoaşterii adevărate. Procesul de consiliere educațională a 

studenților în prevenirea afectivității negative încearcă provocarea unei 

schimbări voluntare în atitudinile şi comportamentul lor. 

Mai mult decât atât, consilierea educațională a studenților este oportună și 

importantă, reprezintă ansamblul acţiunilor opţionale şi consultative realizate 

prin modalităţi pedagogice, generale şi speciale, subordonate după conţinut, 

dimensiunii tehnologice/aplicative a educaţiei, iar din perspectiva metodologică 

- activităţi de asistenţă psihopedagogică şi socială a cadrelor didactice şi a 

subiecţilor educaţionali, activităţi proiectate la nivelul sistemului de învăţămînt 

în vederea; creşterii rolului educativ formativ al instituţiei de învăţămînt, 

individualizării şi valorizării maximale a creativităţii individuale şi de grup, a 

modelării personalităţii subiectului în mod diferenţiat, adaptînd ideile, trăirile, 

voinţa şi comportamentul acestuia la realitatea mediului. 
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Expresia iubirii parentale prin comunicare de calitate 

Efrosinia Haheu-Munteanu, doctor în pedagogie,  

conferențiar universitar, UPS ”Ion Creangă” 

 

       Familia reprezintă mediul aproape exclusiv în care se desfășoară 

socializarea copilului în primii 3 ani de viață, iar mai târziu ea constituie 

suportul adaptării sociale. Modul în care copilul traversează această primă 

perioadă a vieții este crucială pentru dezvoltarea intelectuală, structurarea 

afectivității și formarea personalității în general. El este influențat de capacitatea 

părinților de a-l înțelege și de a-i satisface nevoile, de căldura şi stabilitatea 

legăturii afective ce se dezvoltă între copil şi lumea celor mari, de cantitatea şi 

calitatea informațiilor, experiențelor de cunoaștere, a deprinderilor şi șanselor 

educaționale oferite.   

        Copiii trebuie să fie iubiți fără un motiv anume. Mai mult decât atât, ei 

trebuie să simtă că sunt iubiți fără motiv. Este sentimentul care nu trebuie 

condiționat și care trebuie să rămână o constantă în viața lor, indiferent de ce ar 

face. Dragostea nu depinde de “cât de cuminte ești” sau de faptul că “ești cel 

mai bun din clasă”, ci există pur și simplu și este ingredientul cel mai fin, de 

care depinde forma finală a viitorului adult. Când copiii simt această 

necondiționare a dragostei, se acceptă mai ușor pe ei înșiși ca fiind oameni buni, 

lucru care constituie premisa unei dezvoltări armonioase [ 2]. 

         Printre formele principale de legătură interumană, mai ales pentru primul 

an de viață, menționăm: apropierea fizică (ținutul în brațe, mângâierea, hrănirea, 

igiena zilnică), contactul vizual, vorbirea blândă, liniștitoare. Toate acestea 
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creează o relație sensibilă şi stabilă cu copilul, asigurându-i sentimentul de 

dragoste, siguranță şi încredere în lumea ce-l înconjoară. 

          Să te ocupi de educarea unui copil este una dintre experiențele cele mai 

complexe, provocatoare, dar și cele mai generatoare de satisfacții pe care le 

oferă viața. Este o mare responsabilitate creșterea unui copil, astfel încât el să 

devină un adult sănătos, echilibrat și capabil să-și ocupe locul în generația 

următoare. 

         Părinții au nevoie de un nou mod de gândire asupra a ceea ce înseamnă să 

fii un părinte bun. Nu mai putem continua să modelăm viețile copiilor ori să ne 

asumăm că educația poate fi izolată de sentimentele lor. Avem nevoie de o 

viziune asupra educației care să recunoască faptul că parentalitatea are la bază 

comunicarea empatică, de calitate - abilitate care poate şi trebuie să fie învățată . 

          Da, comunicarea empatică cu copilul se învață. O funcție de bază a 

comunicării empatice, nonviolente este concentrarea atenției asupra a ceea ce 

simțim la un moment dat. Pentru asta este nevoie de cunoștințe în domeniul 

exprimării sentimentelor. In momentul în care ne exprimăm sentimentele, este 

important să folosim cuvinte care se referă la anumite emoții şi nu cuvinte vagi, 

generale.  

        Comunicarea, la general, reprezintă transmiterea unui mesaj (idei, 

sentimente, informații, opinii) de la o persoană - emițător la alta - receptor. 

Scopul comunicării poate fi informarea receptorului, convingerea, sensibilizarea 

lui în direcția dorită de noi. Comunicarea eficientă presupune ca tot ceea ce  

vrem să transmitem să fie perceput cât mai corect. Oamenii comunică atât 

verbal, cât şi nonverbal. Pe cale verbală reușim să comunicăm ideile, să 

denumim emoțiile şi sentimentele, în vreme ce comunicarea nonverbală 

îmbogățește comunicarea prin mimică, gesturi, postură, distanță şi contact fizic. 

         Pentru a da соerență temei, menționăm că comunicarea are la bază 

inteligența emoțională care se exprimă prin capacitatea omului de a gestiona 

propriile emoții și sentimente. Să fii capabil să ai o comunicare de calitate 

înseamnă în primul rând să poți comunica asertiv. Uneori copiii se poartă 

inadecvat și avem nevoie de tehnici concrete, de strategii și de programe 

speciale pentru prevenirea problemelor emoționale, comportamentale ale 

copiilor. Reușita prevenirii unui comportament indezirabil constă în 

comunicarea empatică chiar de la începutul vieții copilului .  

        Copilul, încă de la naştere, are nevoie de un climat familial echilibrat, în 

care să se simtă în siguranță și care implică o comunicare eficientă cu părinții 

săi. Acest lucru este posibil dacă aceștia din urmă sunt atenți la nevoile 
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copilului, se preocupă de educația lui, dacă dau dovadă de înțelegere, sunt 

afectuoși, calmi şi participă la evenimentele importante din viața lui. 

        De asemenea, comunicarea de calitate cu copilul necesită timp și atenție. 

Pentru un copil, atenția unui adult este extrem de importantă. Astfel, sursa unui 

comportament nechibzuit poate fi lipsa de atenție, lipsa de comunicare. Cu toții 

avem nevoie de atenție, lucrul acesta fiind valabil și pentru copiii noștri. 

Acordarea și primirea atenției reprezintă o parte vitală a existenței omenești. Ea 

este atât de importantă, încât copiii mai degrabă se poartă rău pentru a atrage 

atenția părintelui. 

         Disponibilitatea de timp pentru a comunica este esențială în relația părinte-

copil. Indiferent de vârsta copilului, nu trebuie să treacă nici măcar o zi fără 

practicarea timpului special pentru comunicare sau joc. Pentru creșterea și 

educația unui copil este necesar timp fizic efectiv. Timp pentru a te îngriji de 

nevoile lui de bază, timp pentru a răspunde la întrebarea “De ce?” de mii de ori, 

pentru a experimenta tehnici de comunicare, pentru a-l asculta, pentru a înțelege 

punctul lui de vedere și pentru a-i monitoriza acțiunile (Guryan, Hurst & 

Kearney, 2008) [apud, 2 ]. 

 

         Perioada de timp petrecută cu copilul variază în funcție de vârsta acestuia. 

Un copil mic necesită mai mult timp fizic pentru satisfacerea nevoilor de bază, 

în timp ce un adolescent necesită mai mult timp fizic pentru comunicare. 

         Copiii interiorizează și imită comportamentele părinților, implicit și 

modalitatea de comunicare pe care aceștia o adoptă. Modul în care părinții 

transmit mesaje, ascultă și dau feedback este preluat în mod automat și 

inconștient de către copil, pe de o parte, iar pe de altă parte, direcționează 

comportamentul copilului. 

         Teoriile de programare neuro-lingvistică (NLP) susțin că succesul 

procesului de comunicare ține de  responsabilitatea celui care comunică [3 ]. 

          Desigur, acest material nu contrazice teoriile clasice ale comunicării (care 

împart responsabilitatea pentru reușita comunicării între transmițător și 

receptor), ci doar propune o abordare a comunicării dintre adult și copil dintr-o 

altă perspectivă. Prin urmare, din prisma teoriilor NLP, când două persoane 

comunică și una înțelege mesajul transmis într-un mod greșit, nu este vina ei, ci 

a celui care a transmis mesajul, pentru că nu a ales cea mai potrivită manieră de 

comunicare [ 1 ]. 

          Dacă ar fi să transpunem acest principiu de comunicare în relația adult-

copil, principalul vinovat pentru neînțelegerea mesajului de către copil este 
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adultul. Practic, atunci când îi spune de nenumărate ori copilului să facă un 

anumit lucru și el nu-l face, înseamnă că adultul nu a transmis mesajul într-o 

manieră convingătoare pentru copil. 

           Copilul observă și imită comportamentele din jurul său. Ei vor aplica 

aceleași metode folosite de părinți cu frații lor, chiar și cu prietenii lor. 

Explicațiile oferite de părinți pentru clarificarea regulilor, așteptărilor 

încurajează copilul să se comporte sociabil. Un factor foarte important în 

dezvoltarea copilului este modul în care acesta înțelege ceea ce se întâmplă în 

jurul său și rațiunea pe care o dă regulilor și comportamentelor observate [ 5 ]. 

         Deci, important este  pentru copil exemplul părintelui. Mai cu seamă,  în 

cazul comportamentelor negative trebuie să ținem cont de felul cum comunicăm 

cu copilul. 

        Comunicarea nonviolentă în viziunea lui Marshall B. Rosenberg, 

fondatorul şi directorul serviciilor de educaţie ale Centrului pentru Comunicare 

Nonviolentă (SUA, 1984), este o modalitate de interacțiune care facilitează 

fluxul comunicării pentru schimburi de informații şi rezolvarea neînțelegerilor în 

mod pașnic. Se concentrează asupra valorilor şi nevoilor general umane şi 

încurajează folosirea unui limbaj ce sporește bunăvoința şi nu generează 

resentimente [ 6 ] 

          Autorul  susține că ”Copiii au nevoie de mult mai mult decât cunoștințe de 

citire, scriere şi aritmetică, indiferent cât de importante pot fi acestea. Ei trebuie 

să înveţe şi cum să gândească independent, cum să găsească un sens în ceea ce 

învaţă şi cum să lucreze şi să trăiască împreună. Educatorii/ profesorii, directorii 

de şcoli şi părinţii se vor apropia de educaţia pusă în slujba îmbogăţirii vieţii 

prin abilităţile de vorbire şi comunicare, precum  şi prin structurarea unui mediu 

educativ, care să susţină dezvoltarea autonomiei şi interdependenţei în clasă.”

 Mediul educațional este un factor protector care joacă un rol cu pondere 

mare în formarea și dezvoltarea abilităților psihosociale ale copiilor și în 

învățarea strategiilor de coping care permit copilului să se simtă acceptat și să 

prevadă un viitor favorabil. Parcursul este strâns legat de percepțiile copilului și 

ale membrilor comunității educaționale despre relațiile interpersonale, procesele 

educaționale și structurile organizaționale, în acest sens, calitatea comunicării și 

a relațiilor, în special în cadrul grupului, sunt esențiale [7]. 

         Ceea ce comunicăm și modul în care le vorbim copiilor (verbal, non-

verbal, paraverbal) le modulează și le modelează acţiunile, comportamentele, le 

poate crește sau, din contra, le poate eroda încrederea în forţele proprii, le poate 

da aripi  sau, dimpotrivă, le poate frânge aripile, le poate făuri sau nărui visele. 
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Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub 

aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor, deoarece copilul trăieşte în familia 

sa o gamă variată de relaţii interindividuale, copiindu-le prin joc în propria 

conduită. Cu triplă funcţie - reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, 

familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 

individualităţii fiecărui copil. 

Literatura de specialitate indică câteva abilităţi de care adultul are nevoie pentru 

a putea fi un părinte bun [ 4 ]: 

de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului; 

de a oferi copilului experienţe noi, de a-l stimula cognitiv şi afectiv; 

de a avea o relaţie empatică cu copilul; 

de a avea aşteptări realiste faţă de comportamentul copilului; 

de a pune limite copilului; 

de a valoriza copilul; 

de a-şi înfrâna propriile dureri şi porniri agresive fără a le proiecta în 

relaţia cu copilul. 

            Părinții trebuie să știe că jocul şi comunicarea sunt cele mai importante 

activităţi ale copilului în sensul trăirii de experienţe noi. În joc copilul 

explorează lumea, îşi dezvoltă mecanismele de coping cu situaţiile provocatoare 

ale realităţii (coping – ansamblul eforturilor cognitive şi comportamentale 

destinate controlului, reducerii sau tolerării exigenţelor interne şi externe care 

ameninţă sau depăşesc resursele unui individ). Prin aceste experienţe copilul îşi 

dezvoltă lumea lui internă care este o reflectare a celei externe, impregnată, 

colorată cu sentimentele trăite în momentul în care a descoperit-o. Această lume 

internă ne face atât de deosebiţi, unici în modul de a percepe şi reacţiona la 

situaţii, evenimente, persoane, obiecte ale realităţii [8 ]. 

           Abilitățile parentale, în primul rând, sunt axate pe cunoaşterea nevoilor 

de bază ale copilului şi apoi pe disponibilitatea părinţilor de a-şi sacrifica 

propriul confort, de a găsi timp în favoarea satisfacerii nevoilor acestuia. Dacă 

părinţii nu cunosc importanţa comunicării cu copilul, a oferirii timpului suficient 

acestuia pentru a răspunde în felul lui, a stimulării, a răspunsului la solicitările 

copilului, a mângâierii acestuia când plânge, luându-l în braţe şi vorbindu-i cu 

blândeţe, vor eşua în misiunea lor parentală. Copiii au nevoie de încurajări şi 

aprecieri. Una dintre cele mai importante funcţii parentale este aceea de a 

răspunde pozitiv, valorizând copilul pentru lucrurile bune pe care le face. Copiii 

care sunt stimulaţi adecvat fac progrese uimitoare într-o perioadă scurtă de timp. 
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          Educaţia copilului bazată pe comunicarea de calitate, empatică constă 

dintr-un ansamblu de acţiuni sistematice, orientate spre formarea şi dezvoltarea 

calităţilor intelectuale, morale şi fizice ale copilului, acţiuni care încep să fie 

realizate odată sau chiar înainte de conceperea lui. Pentru orice persoană (copil, 

adolescent, tânăr, adult) familia este mediul natural cel mai favorabil pentru 

formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurându-i condiţii de securitate şi 

protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează 

concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. Cei "şapte ani de acasă", ca şi lipsa 

lor, marchează destinul fiecărui om. Dacă în familie nu doar s-a vorbit despre 

cele sacre, despre adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a 

şi simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste faţă de cei dragi, 

să-i respecte pe cei mai în vârstă, să spună adevărul, ştiind că va fi tratat cu 

îngăduinţă, să aprecieze binele şi frumosul, să se îngrijească de cele sacre, acest 

copil va creşte iubitor, politicos, tolerant, responsabil. 
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Summary: To be, to know, to do - express clearly and concisely the 

features characteristic of a leader. Military leadership skills are manifested 

through high principles, professionalism, moral integrity, the ability to lead 

people, discipline and rule compliance. The military student must meet all of 

this because, after the graduation, he will influence and shape personalities. 

Rezumat: Să fii, să ştii, să faci - exprimă clar şi concis trăsăturile 

caracteristice unui lider. Competenţele de lider militar se manifestă prin principii 

înalte, profesionalism, integritate morală, capacitate de a conduce oameni, 

disciplină şi conformare la reguli. Studentul militar trebuie să le întrunească pe 

toate acestea, deoarece după absolvire va influenţa şi modela personalităţi.  

Toţi oamenii au capacităţile necesare pentru a ajunge lideri, după cum toţi 

au aptitudini pentru a face orice altă activitate umană, numai că, unii sunt mai 

buni decât alţii, dar fiecare posedă aptitudini care îl fac să se poată forma şi 

perfecţiona într-un domeniu de activitate. În acest sens, un membru al unui grup 

uman poate deveni lider al acestuia şi fără a fi numit oficial pe o funcţie de 

conducere. De fapt, liderii sunt persoane ordonate care îşi consacră o parte a 

vieţii lor organizării activităţii proprii şi a celorlalţi membri ai grupului, 

organizaţiei, comunităţii umane. Această idee este argumentată de mai mulţi 

autori din literatura de specialitate: Jack Welch menţionează: „Înainte de a fi un 

lider, succesul  înseamnă să te dezvolţi. Când vei deveni un lider, succesul 

înseamnă să-i ajuți pe ceilalți să se dezvolte” [1]. La fel şi Neculai I. Fântânaru 

consider că “leadershipul este o alchimie care combină calităţile umane cu 

aptitudinile profesionale, cu scopul de a utiliza întreg potenţialul şi de a-l 

transfoma în “aur”” [2]. Maxwell John afimă „ Visul tău îţi stabileşte 

obiectivele; obiectivele îţi trasează acţiunile; acţiunile tale dau naştere 

rezultatelor; rezultatele îţi aduc succesul” [3, p.58]. 

Fiecare are propria idee despre ceea ce înseamnă a fi lider un lider cu 

succes. La fel, membrii unei organizaţii percep în mod diferit ceea ce reprezintă 

un lider eficace. Aceştia evaluează competenţele liderului din perspectiva 
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percepţiei lor despre caracteristicile specifice persoanei ce vrea să dobândească 

statutul de lider în/al organizaţiei respective. Deci, este important pentru un lider 

să cunoască propriile capacităţi, cunoştinţe şi valori, precum şi modul în care 

ceilalţi le percep. De exemplu, dacă grupul atribuie o foarte mare valoare 

factorului încredere, este important pentru cel ce doreşte să devină lider să fie 

perceput ca o persoană demnă de încredere. Un lider eficace trebuie să-şi facă 

timp să recunoască ceea ce oamenii au făcut şi să-i recompenseze. O sarcină sau 

un obiectiv special poate să se termine prin oboseală, să enerveze sau să 

frustreze membrii grupului. Ei sunt adesea tentaţi să lase totul baltă. Liderul 

trebuie să intervină şi să-i încurajeze, inclusiv prin exemplul personal, pentru ca 

ei să continue. Există numeroase moduri de recunoaştere a muncii persoanelor 

sau grupului. În acelaşi timp, liderul trebuie să recompenseze munca celorlalţi 

membri ai grupului. Aceasta este atât o modalitate de recunoaştere a rolului 

important al celorlalţi, cât şi un motiv de satisfacţie pentru cei care au depus 

eforturi susţinute în atingerea obiectivelor stabilite. Cea mai bună strategie de 

folosit pentru atingerea obiectivului propus de a deveni lider remarcabil ar putea 

să constea în manifestarea unui veritabil interes şi mult respect faţă de propria 

muncă, de cea a membrilor grupului şi a întregii organizaţii. 

Fiecare individ posedă într-un oarecare grad de dezvoltare predispoziţii, 

înclinaţii şi aptitudini care îi permit să-şi dezvolte capacitatea de lider. Ţinând 

cont de activitatea specific militară, aceste competenţe sunt generale şi specifice. 

„Competenţele sunt înţelese ca un şir de talente, cunoştinţe şi abilităţi ce fac o 

persoană adecvată ori bine calificată pentru o poziţie din cadrul organizaţiei. 

Aceste competenţe pot fi considerate instrumente interioare pentru motivarea 

angajaţilor, direcţionarea sistemelor şi a proceselor, precum şi pentru 

îndrumarea activităţilor spre ţinte comune care vor permite organizaţiei să-şi 

mărească rezultatele” [4, p.32]. 

În organizaţiile de tip militar, liderul a fost întotdeauna persoana care a 

jucat roluri de prim ordin în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor specifice. 

Formele sub care acesta a fiinţat în interiorul organizării sociale a diferit 

istoriceşte, fiind particularizate de factori de natură socială, culturală, 

economică, militară etc. Dacă în timp de pace armata care dispune de 

administratori şi manageri buni îşi poate îndeplini misiunea, în timp de război nu 

poate face acest lucru fără a avea lideri competenţi, care exercită un leadership 

autentic. Nevoia de lideri decurge cu necesitate din starea de nesiguranţă şi 

incertitudine ce caracterizează organizaţia militară pe timpul îndeplinirii 

misiunii sale constitutive. Oameni care arată şi demonstrează că au atitudinea 
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necesara unui bun lider îşi etaleaza competenţe de leadership. „Competenţele 

leadership-ului formează structura de bază (pereţii) care separă liderii de şefi 

prin construirea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare conducerii organizaţiei. 

Fără aceste competenţe, un lider are o bază superficială de pornire (este un şef 

fără capul pe umeri)” [4, p.32]. 

 Termenul leadership militar este nou, care la noi a apărut recent şi 

necesită o analiză şi o studiere aprofundată. Specialiştii în domeniu menţionează 

că leadership-ul este o artă şi totodată o ştiinţă: este artă atunci când este 

perceput ca ansamblul metodelor şi procedeelor prin care o persoană convinge, 

motivează, atrage şi determină alte persoane să o urmeze voluntar şi cu 

entuziasm în realizarea unui obiectiv  şi este ştiinţă atunci când se folosesc 

metode şi tehnici ştiinţifice, rezultate ale unor cercetări în domeniul conducerii 

indivizilor şi grupurilor umane, pentru motivarea, atragerea, convingerea şi 

determinarea de către o persoană a celorlalţi oameni de a-l urma benevol şi 

entuziast în executarea unor sarcini pentru atingerea unui scop comun şi clar 

definit [5, p. 10-11]. Există persoane ce ajung în funcţii de conducere şi nu 

reuşesc să obţină rezultate din cauza lipsei competenţelor şi abilităţilor de lider. 

Pe de altă parte, un manager ce nu are calităţi de lider va avea întotdeauna 

probleme cu motivarea, formarea şi coeziunea echipei în care activează. 

Succesul în activitate este realizabil dacă cei care conduc structurile 

reuşesc să înţeleagă bine rolul pe care motivaţia îl joacă în activitatea 

subordonaţilor. Dale Carnagie consideră că la baza motivaţiei stau trei concepte 

importante despre comportamentul uman: 

1. Angajaţii trebuie să fie implicaţi în toate fazele procesului, să fie parte activă a 

echipei. 

2. Respectarea personalităţii: în primul rând sunt oameni şi apoi angajaţi. 

3. Munca de calitate trebuie să fie încurajată, recunoscută şi răsplătită [6, p.44]. 

Motivaţia este o stare interioară a unui individ ce iniţiază şi dirijează 

comportamentul spre un scop care, odată atins, va determina satisfacerea unei 

necesităţi. Ea rămâne esenţa conduitei individului, conştiinţa care dirijează 

faptele, actele şi reacţiile. Este important ca, pe lângă cunoaşterea factorii 

motivatori să cunoaştem sistemul de valori care orientează acțiunile oamenilor. 

O carieră militară de succes începe într-un mediu al disciplinei, al valorilor şi 

normelor militare. Dincolo de cerinţele impuse de managementul resurselor 

umane pe linia selecţiei, tinerii care îmbraţişează cariera militară trebuie să fie 

caracterizaţi de voinţă, determinare, competitivitate, angajare efectivă şi 

afectivă, curiozitate intelectuală şi dorinţă de lucru în echipă. 
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Ofiţerii reprezintă corpul de elită al Armatei Naţionale. Ofiţerii sunt 

militarii care au absolvit studii universitare şi îndeplinesc funcţii cu atribuţii de 

comandă/conducere sau de execuţie. Leadershipul este dimensiunea definitorie a 

ofiţerului iar aceasta se concretizează în capacitatea de a planifica, de a lua 

decizii juste şi la momentul potrivit, de a-şi asuma răspunderea propriilor 

decizii, de a motiva şi coordona oamenii din subordine. Un ofiţer este 

întodeauna apropiat de subordonaţi, într-o relaţie bazată pe respect reciproc. 

Ofiţerul trebuie să fie un bun luptător, specialist şi instructor, să dea dovadă de 

competenţă şi corectitudine, să fie ataşat valorilor naţionale şi universale, să aibă 

capacitatea de a se adapta rapid la schimbările din jurul său. În carieră se începe, 

de regulă, cu gradul de locotenent şi se poate avansa până la gradul de general. 

Ofiţerii îndeplinesc funcţii cu atribuţii de execuţie sau de comandă/conducere, 

hotărâtoare, în acest sens, fiind experienţa acumulată, parcurgerea unor 

programe de formare profesională continuă, specialitatea militară deţinută, 

calificativele obţinute în aprecierile de serviciu anuale, propunerea 

comandantului etc. Durata etapelor de evoluţie în carieră şi dezvoltare 

profesională, precum şi a stagiului efectiv în gradele de ofiţer variază în funcţie 

de performanţele şi potenţialul fiecăruia, experienţa dobândită şi pregătirea 

acumulată pe timpul serviciului militar, precum şi de nevoile instituţiei militare.  

Conform Legii Nr. 1245 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru 

apărarea Patriei, în Republica Moldova [7] serviciul militar este obligatoriu 

pentru toţi bărbaţii fiind îndeplinit în următoarele forme: a) serviciul militar prin 

contract; b) serviciul militar în termen (1 an); c) serviciul militar cu termen 

redus, d) ca rezervişti, concentraţi sau mobilizaţi. Totuşi în ziua de azi puţini 

sunt cei care ştiu ce înseamnă mânuirea unei arme sau un serviciu de planton pe 

timp de iarnă. Totuşi, chiar şi în condiţiile în care cariera militară nu mai 

reprezintă un pas obligatoriu, mulţi adolescenţi aleg în continuare să urmeze 

cursurile unei instituţii de învăţământ militare sau să se angajeze ca soldaţi prin 

contract. 

Domeniul militar solicită liderului profesionalism desăvârşit, moralitate 

profesională şi personală, nivel ridicat de cultură, calităţi şi abilităţi 

fizice. Vocaţia, nu este o aptitudine simplă, cel chemat să exercite profesiunea 

de militar are în faţă dificultăţi nebănuite şi numai o intenţie bine formulată şi un 

talent desăvârşit îi oferă posibilitatea să le depăşească şi să le domine. 

Predispoziţia militară este însăşi dispoziţia sufletească a celui în cauză 

pentru a îmbrăţişa această cariera, pentru a se angaja cu toată fiinţa sa în slujba 

interesului general al apărării patriei. Ea trebuie susţinută permenent de o voinţă 
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puternică, de o ambiţie şi dorinţă îndreptate către o autoperfecţionare continuă, 

ceea ce reprezintă şi dezideratul unui lider eficace. Moralitatea liderului, şi 

îndeosebi moralitatea profesională determină şi condiţionează de asemenea 

succesul în comunicare. Ea este definită ca atitudinea pozitivă a liderului faţă de 

sistemul militar, de intenţia şi de dorinţa sa de respectare şi aplicare în practică a 

legalităţii, fiind susţinută de corectitudine şi un înalt nivel al pregătirii 

profesionale. Liderul militar, trebuie să fie pătruns de intenţii pozitive privind 

activitatea celor pe care îi are în subordine, de calitatea, de eficacitatea actului 

de comunicare pe care îl promovează, de locul şi rolul său în cadrul sistemului 

căruia îi aparţine. „Liderul militar este acea persoană, subofiţer, ofiţer sau 

general care, îndeplinind ori nu o funcţie de comandă, reuşeşte, prin calităţile 

personale, prin pregătire, capacitate de comunicare, persuasiune, conduită, 

charismă, să mobilizeze energiile celorlalţi, să-i angajeze în acţiuni” [8, p.15].    

Astfel, constatăm că, competenţele liderului militar se manifestă prin: 

echilibru emoțional, capacitate de relaționare interpersonală, sociabilitate, 

siguranța de sine, lipsa inhibițiilor, responsabilitate, încredere în forțele proprii, 

motivație pentru activități intelectuale, dominanță, capacitate de statut, 

independență, empatie, prezența socială, orientare spre rezolvarea sarcinii ş.a. 

„Pentru liderul militar aflat pe primele trepte ale ierarhiei militare, competenţa 

pedagogică este o condiţie obligatorie a eficienţei acţiunii, el trebuie să fie în 

măsură să influenţeze comportamentul subordonaţilor săi. Dintre competenţele 

necesare unui lider militar, esenţiale sunt cele care reclamă capacităţi de 

conducere, ceea ce reprezintă o prioritate a procesului de instruire” [9].  

Procesul instructiv-educativ, în cazul studentului militar, este mult mai 

complex şi urmăreşte cu precădere formarea a patru competenţe: de conducător, 

de luptător, de educator şi cea de cetăţean “Procesul de formare şi dezvoltare 

profesională …. trebuie să asigure însuşirea ansamblului de cunoştinţe şi 

formarea competenţelor, deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru ca aceştia să 

se poată manifesta în cele trei ipostaze esenţiale ale existenţei şi acţiunii: să fie, 

să ştie, să facă ca luptător, specialist militar în arma/serviciul/specialitatea 

militară, conducător de oameni şi organizaţii militare mici, educator şi 

cetăţean”[10].  

Urmarind în procesul educaţional dezvoltarea funcţionala a relaţiei 

comandant-subordonat/student în contextul instituţiilor de învăţământ militare, 

se remarcă intervenţia comandantului de a controla şi verifica concret modul în 

care subordonaţii/studenţii săi au asimilat cele învătate pe timpul desfăşurării 

lecţiilor, a exerciţiilor teoretico - aplicative, a felului în care aceştia au aplicat în 
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activitatea personală diferitele indicaţii primite. Distingem, aşadar, în cadrul 

sistemului comandant – subordonaţi/studenţi functionarea a doua circuite 

corelate dialectic: primul caracterizat prin însumarea tuturor acţiunilor de 

comanda şi execuţie, iar cel de-al doilea având o funcţie inversă de control şi 

verificare. „Diferenţa dintre persoana care eşti astăzi şi cea care vei fi peste cinci 

ani constă în oamenii cu care îţi petreci timpul şi în cărţile pe care le citeşti” [3, 

p.37]. 

Academia Militară constituie, în prezent, structura de bază a 

învăţământului militar. Aici, studenţii, pe lângă faptul că îmbrăţişează profesia 

de militar, ei studiază şi un şir de discipline care pun acentul pe formarea şi 

dezvolotarea competenţelor de lider. Aprecierea studenţilor se efectuiază prin 

următoarele componente: evaluarea performanţei; evaluarea potenţialului.  

Performanţa şi potenţialul sunt două laturi importante ale activităţii 

cadrelor militare sub aspectul „modului cum fac ceea ce trebuie să facă şi ceea 

ce sunt capabili să facă”. A evalua performanţa nu înseamnă numai a consemna 

rezultatele obţinute după o anumită perioadă de timp, ci şi o comparare a 

rezultatelor cu standardele profesionale militare. Evaluarea potenţialului dă 

posibilitatea identificării resurselor interne ale fiecărui cadru militar, a 

capacităţii fiecăruia de a îndeplini sarcini de un anumit specific şi un nivel de 

responsabilitate mai ridicat, pe măsura evoluţiei în cariera militară.  

Dezvoltarea deprinderilor, atributelor şi valorilor morale corecte 

constituie pregătirea pentru actul de conducere a studenţilori militari. Liderii 

care trăiesc conform principiilor morale militare, care etalează atribute de lider, 

care sunt competenţi, care acţionează permanent aşa cum şi-ar dori să acţioneze 

şi oamenii lor, acei lideri vor reuşi. Liderii care mai mult vorbesc şi nu-şi pot 

susţine vorbele cu fapte, vor eşua pe parcurs. Aceste calităţi se dobândesc prin 

studiu în cadrul orelor de curs la disciplinele “Leadership”, “Filosofie”, 

Psihologie” ş.a şi ulterior, prin punerea în practică a noţiunilor teoretice. 

Dezvoltarea competenţelor de lider se manifestă treptat, o dată cu înaintarea în 

carieră. Liderul este cel care oferă modele pentru cei care vin din urmă în cariera 

militară. Diferitele niveluri ale ierarhiei militare implică diferite situaţii de 

manifestare ale leadership-ului. Calitatea de lider trebuie descoperită de la 

începuturile carierei militare şi trebuie cultivată şi întreţinută pe parcurs. 

Materialele didactice de la disciplinele însuşite cultivă spiritul de învingător. 

Acest lucru reprezintă un prim pas în cariera militară, în însuşirea ansamblului 

de cunoştinţe şi formarea competenţelor, deprinderilor şi abilităţilor necesare 

pentru ca aceştia să se poată manifesta în cele trei ipostaze esenţiale ale 
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existenţei şi acţiunii: să fie, să ştie, să facă - ca luptător, conducător de oameni şi 

organizaţii militare, educator şi cetăţean.  
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Dezvoltarea continuă pe parcursul întregii vieți, dar dezvoltarea la vârsta 

tinereții se deosebește de procesul dezvoltării în copilărie sau adolescență. 

Schimbările în gândire, personalitate, comportament depind în măsură mai mică 

de vârsta cronologică şi dezvoltarea biologică, decât de influenţele şi 

evenimentele sociale şi culturale. Schimbările sociale şi cerinţele culturale pe 

parcursul vârstei adulte pot susţine, dezvolta sau distruge stereotipurile 

comportamentale formate în anii copilăriei. Este necesar de a lua hotărâri, de a 

depăşi greutăţile reieșind din viaţa cotidiană. O caracteristică specifică tinerilor 

este capacitatea de a reacţiona la schimbări şi de a se adapta la noile condiţii. 

Dar nu toţi tinerii dezvoltă, manifestă măsuri identice de interacţiune cu mediul, 

de structurare a vieţii. Aceste căi se pot deosebi considerabil, de aceea între 

tineri este mai puţin comun decât între copii. În pofida acestui fapt, la aceasta în 

procesul dezvoltării tinerilor există ceva comun. Doar că la tineri nu putem vorbi 

exact despre etapele dezvoltării fizice, despre stadii concrete cognitive, la ei 

există caracteristici sociale determinate de cultură, ca de exemplu roluri, 

interrelaţii condiţionate de ciclurile familiale şi profesionale. Dezvoltarea socială 

şi emoţională se asociază, combină treptat cu schimbările fizice, cu creşterea 

volumului de cunoştinţe, deprinderi, capacităţi [4, p. 27].  

Un rol important în viața tinerilor o are imaginea de sine, care 

influențează tonusul trăirilor afective și îi direcționează, îndrumă să se 

autocunoască prin raportarea la ceilalți. Pentru a deveni așa cum și-au dorit 

întotdeauna tinerii trebuie să se autocunoască, să exploreze propriul eu și să 

obțină o imagine de sine cât mai exactă. De unde știu tinerii cum este propria lor 

imagine? Care sunt semnele care le ajută să tragă concluzii? De unde știu dacă 

au o încredere în ei și o imagine pozitivă? Pentru a răspunde acestor întrebări 

trebuie să facem o incursiune în structura acesteia care nu este o structură 

omogenă, ci este structurată în mai multe componente: eu-l fizic (ce cred despre 

corpul meu? imaginea corporală și identitatea sexuală), eu-l cognitiv (ce cred 

despre modul în care gândesc, memorez, operez mental informațiile despre sine 

și lume), eu-l emoțional (modul în care ne percepem propriile afecte sentimente, 

emoții), eu-l social (modul în care suntem percepuți de cei din jur), eu-l spiritual 
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(este ceea ce percepem ca fiind valoros și important în viață) [9]. Imaginea de 

sine se referă la totalitatea percepţiilor privind abilităţile, atitudinile şi 

comportamentele personale. Imaginea de sine poate fi înțeleasă ca o 

reprezentare mentală a propriei persoane sau ca o structură organizată de 

cunoștințe declarative despre sine care ghidează comportamentul social [8]. 

Altfel spus, imaginea de sine presupune conștientizarea a „cine sunt eu” şi a „ce 

pot să fac eu”. Imaginea de sine influențează atât percepția lumii cât şi a 

propriilor comportamente. O persoană cu imagine de sine săracă sau negativă va 

tinde să gândească, să simtă şi să se comporte negativ. Imaginea de sine nu 

reflectă întotdeauna realitatea. O tânără cu o înfățișare fizică atractivă se poate 

percepe ca fiind urâtă şi grasă şi invers. O justă imagine despre sine și o 

atitudine față de sine ridicată facilitează şi controlul intern al conduitei: astfel, 

persoana care se crede incapabilă să facă faţă unei situaţii anume, nu face efortul 

să se adapteze la ea şi o evită. Printr-un act de autocunoaştere obiectivă, căruia îi 

corespunde în mod necesar şi un act de autoapreciere realistă, se asigură 

ridicarea pe o treaptă superioară de obiectivare a conştiinţei de sine, se asigură 

situarea sinelui într-un context care să permită autocontrolul şi autodirijarea 

conduitei. În „dialogul interior” al conştiinţei de sine se conturează retroacţiunea 

(„feed – back”- ul), reajustarea conduitei, prin informare continuă asupra 

efectelor acesteia [3]. 

    Tinerele iau cunoştinţă despre propria lor persoană mai mult şi la alt nivel 

decât în perioadele anterioare. În acelaşi timp se remarcă şi relaţia inversă de 

condiţionare a performanţelor de către imaginea de sine, de reprezentarea 

propriilor posibilităţi. Tinerețea este o etapă a vieţii cu rădăcini adânci în 

perioadele anterioare, dar care influențează și dezvoltarea ulterioară, căci 

achiziţiile sau lipsurile înregistrate în perimetrul ei sunt hotărâtoare pentru 

întreaga viaţă. Pentru a răspunde la marile probleme cu care viaţa îi confruntă la 

această vârstă, atât teoretic cât şi practic, ele au nevoie de o confruntare 

obiectivă cu propriului EU. Această obiectivare a eu-lui este de fapt esenţa 

teoriei autocunoaşterii la această vârstă, mecanismul acestui proces 

constituindu-l drumul de la acceptarea şi reflectarea opiniei celor din jur despre 

pro-pria persoană până la capacitatea de formulare a unor idei proprii dar 

obiective în această privinţă. În comparaţie cu perioadele anterioare, procesul de 

autoanaliză este mai profund, cu referiri precise la posibilităţile de autoeducaţie, 

la problemele conștiinței morale, la alegerea unei meserii. Fără imaginea 

corporală prin care se creează recunoaşterea propriei persoane nu se poate 

organiza identificarea.  
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Imaginea corporală se referă la modul în care persoana se percepe pe sine şi la 

modul în care ea/el crede că este perceput de ceilalţi. Cu alte cuvinte, imaginea 

corporală determină gradul în care te simţi confortabil în şi cu corpul tău. Dacă 

imaginea ideală a eu-lui corporal este puternic influențată de factorii culturali si 

sociali (ex. standarde de siluetă) şi nu corespunde Eu-lui fizic, poate genera 

sentimente de nemulţumire, neîncredere, furie, izolare. Discrepanţa dintre Eu-l 

fizic real şi cel cultivat de mass-media determină numărul mare de tulburări de 

comportament alimentar de tip anorectic în rândul tinerelor. În fiecare an, în  

Statele Unite ale Americii, peste 200.000 de tinere fete decedează din cauza 

anorexiei. Orele de consiliere pot să vizeze dezvoltarea la fete a unei imagini 

corporale realiste şi a capacității de analiză critică a standardelor impuse de 

lumea modei, muzicii şi filmului. Nu este de neglijat nici numărul tot mai mare 

al tinerilor care recurg la substanțe anabolizante pentru a câștiga artificial în 

greutate şi masă musculară. 

Procesul constituirii reprezentărilor corporal - dinamice nu se încheie 

practic niciodată pe parcursul vieţii. Imaginea de sine descrie modul cum „se 

vede” o persoană oarecare sau se prezintă pe sine. Această imagine este un 

compromis între dorințele proprii și felul în care este văzut de ceilalți. 

„Succesele și eșecurile modifică imaginea de sine și constituie punctul de 

plecare pentru o gamă largă de atitudini și conduite” [10]. Imaginea de sine, 

spune Mihai Golu, reprezintă un filtru între solicitările interne și cele externe, 

determinând modul concret de a reacționa al persoanei. Astfel imaginea de sine 

poate fi deopotrivă factor optimizator și protector al echilibrului persoanei, și 

factor predispozant la tulburare patologică [2]. 

Imaginea de sine este raportată la imaginea despre sine a altora şi alimentează 

estimația de sine şi în continuare, ideea de sine. Cunoașterea de sine corelează 

permanent cu cunoaşterea celorlalți. Tinerii trec treptat de la cunoașterea de sine 

şi a celuilalt la corelarea acestor preocupări, excepționale rezultate pentru 

înțelegerea rolului şi locului personalității în ansamblul societăţii. Limitele 

vârstei afectează procesul de autocunoaştere ducând frecvent la supraapreciere, 

dar uneori şi la subapreciere. Dorinţele şi aspiraţiile tinerilor, cerinţele şi 

exigenţele formulate de cei din jur interferează în mod specific în momentul în 

care aceștia îşi prezintă imaginea de sine. 

Mihai Golu considera că omul percepe și-și formează un model 

informațional-cognitiv nu numai despre obiectele și fenomenele lumii externă el 

se percepe și pe sine însuși, se autoanalizează și se autointerpretează în primul 

rând ca realitate fizică, formându-și o imagine mai mult sau mai puțin obiectivă 
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și completă despre Eu-l fizic, asociată cu judecățile de valoare corespunzătoare, 

iar în al doilea rând, se percepe, se autoanalizează și se autointerpretează că 

realitate psihosocială, sub aspectul posibilităților, capacitaților, aptitudinilor și 

trăsăturilor caracteriale, formându-și o imagine mai mult sau mai puțin fidelă și 

obiectivă despre Eu-l sau psihic, spiritual, despre statutul social, asociată și 

aceasta cu judecățile de valoare. Cele două componente de baza ale ei (imaginea 

Eu-lui fizic și imaginea Eu-lui spiritual, psihic și psihosocial) nu numai că se 

întregesc reciproc, dar interacționează și se intercondiționează în mod dialectic 

ele se pot afla în relații de consonanță sau de disonanță, de coordonare, având 

același rang valoric în contextul vieții și activității individului, sau de 

subordonare, uneia atribuindu-i-se o valoare mai mare decât celeilalte [3]. 

Luând în considerare cele menționate, funcția imaginii de sine rezidă în 

obținerea și menținerea identității, căreia îi revine un rol esențial în delimitarea 

solicitărilor interne de cele externe, în stabilirea atât a punctelor de concordanță, 

cât și a celor de incompatibilitate și opoziție dintre ele. De îndată ce imaginea și 

conștiința de sine prind contur, individul începe să-și afirme propria sa identitate 

în raporturile cu lumea, opunându-se din interior oricărei uniformizării și 

dizolvării în ceilalți. Deseori, o imagine de sine neadecvată poate genera diverse 

comportamente dezadaptative, printre ele fiind și comportamentul alimentar 

restrictiv. 

Greutatea și imaginea corporală reprezintă un subiect extrem de important, mai 

ales în cadrul societății de astăzi. Sub influența mediului din jur, tinerele din 

ziua de azi, gândesc și se comportă într-un mod care le duce spre o greutate 

mare (și probleme de sănătate), dar care își doresc o formă corporală ideală, 

tânjesc după ea, dar aceasta este greu de obținut, chiar dacă au un comportament 

alimentar sănătos. Tinerele ajung să fie frustrate de propria imagine corporală și 

generalizează asta la valoarea lor personală (Siegel, Yancey, Aneshensel și 

Schuler, 1999), ajungând să se simtă inferioare celor pe care le percep ca fiind 

mai frumoase, mai atrăgătoare și se simt neîmplinite. 

Tulburarea alimentară este considerată a fi o tulburare persistentă a 

comportamentului alimentar sau un comportament care are ca intenție 

controlarea greutății și care deteriorează semnificativ starea de sănătate sau 

funcționarea psihosocială. Diagnosticul de tulburare de comportament alimentar 

(TCA) este unul relativ recent, dar în medicină, din punct de vedere istoric, atât 

excesul alimentar cât și evitarea alimentelor au fost considerate simptome 

problematice-de regulă ale tulburărilor gastrointestinale. Preocupările pentru 

greutate și formă corporală și utilizarea defectuoasă a strategiilor de control a 
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greutății (precum dietele stricte sau comportamentele de purgare) sunt din ce în 

ce mai frecvente în viața tinerelor cu vârste între 20 și 35 ani [1]. 

Cu regret, numărul tinerilor cu comportament alimentar restrictiv este în 

creștere. Tot mai multe persoane se gândesc frecvent la modul în care arată și 

sunt obsedate de dorința de a slăbi, au recurs și recurg în continuare la cure 

alimentare, suferă din cauza observațiilor făcute de către alte persoane pe seama 

exteriorului lor, au tendința de a se cântări frecvent, au mers la specialiști pentru 

a primi o dietă adecvată, se complexează din cauza kilogramelor în plus, își 

limitează preferințele alimentare și resimt anxietate în cazul în care consumă 

alimente interzise sau cantități mai mari de alimente. 

Tinerele cu comportament alimentar restrictiv sunt mai exigente în aprecierea 

capacității lor de a-și controla emoțiile și impulsivitatea, a rezultatelor lor 

academice, a aspectului corporal și capacităților fizice, având o autoapreciere 

mai scăzută, fixându-se pe propriile defecte și fiind nemulțumite de sine. Chiar 

dacă ele sunt mai sincere în raport cu tinerele cu comportament alimentar 

nerestrictiv, totuși sunt în așteptarea unei atitudini negative din partea celorlalți. 

Astfel, constatăm că tinerele cu comportament alimentar restrictiv își 

subestimează imaginea corporală.  

Cu cât este mai evidentă tendința tinerelor de a-și restricționa regimul 

alimentar, cu atât mai reduse sunt scorurile la variabilele ce reflectă atitudinea 

față de sine. Astfel, putem concluziona că comportamentul alimentar este 

determinat preponderent de factori interni, cum ar fi atitudinea față de sine, 

neurotism, stima de sine. 

În concluzie, am putea menționa că în cea mai mare măsură reacţiile 

tinerilor la evenimentele, situaţiile vieţii sunt determinate de: sănătate, forma 

fizică, putere şi rezistenţă. Fiecare din aceste aspecte atinge nivelul maxim de 

dezvoltare la vârsta tinereții. Majoritatea oamenilor în această perioadă sunt cei 

mai puternici şi sănătoşi decât au fost sau vor fi vreodată. Totuși, o atitudini față 

de sine scăzute poate genera probleme emoţionale (depresie, iritabilitate, 

anxietate etc), probleme de comportament (agresivitate, autovătămare, suicid), 

creşterea riscurilor consumului de alcool, tutun, droguri, implicarea în relații 

sexuale de risc, imagine corporală negativă, tulburări alimentare (anorexie, 

bulimie, ortorexie nervoasă).  Comportamentul alimentar restrictiv, la care 

recurg tinerii de azi, condiționează schimbări atât la nivel fizic, cât și psihic. 

Este afectată securitatea psihică a persoanei, se produc distorsiuni în 

autopercepție, scad resursele cognitive și emoționale necesare pentru a face față 

provocărilor lumii de azi. 
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Cum educăm copiii să prețuiască viața în societate? 

Prof. înv. primar Andreea Marișescu 

Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara  

 

Educația este principalul mecanism de socializare într-o societate, cu 

influențe foarte importante asupra acesteia și asupra celor implicați, mai ales a 

beneficiarilor ei, și anume a copiilor. 

Cum aș putea să îi învăț pe copii să prețuiască viața în societate? Această 

temă m-a pus pe gânduri! De-a lungul carierei am încercat să îi educ pe 

preșcolari, pentru că am fost educatoare timp de 14 ani, cum ar putea să 

prețuiască viața, atât viața lor cât și viața persoanelor, animalelor și plantelor din 

jurul lor. Acum îi învăț pe școlarii mici folosind aceleași metode. Am făcut acest 

lucru prin diferite proiecte de parteneriat cu membrii ai comunității, prin excursii 

și prin experimente. 

Prima societate pe care o cunosc, copii este familia, acesta este locul în 

care ei se simt în siguranță, locul în care ei sunt cei mai importanți, în jurul lor 
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se învârte tot universul familiei. Familia este primul mediu educațional, aici 

copilul începe să-și formeze vocabularul și modul de a se comporta cu cei din 

apropierea sa, învață acele expresii și moduri de manifestare care îi vor ajuta în 

educația ulterioară sau, dimpotrivă, acelea de care va putea scăpa cu greu sau 

deloc. Familia are un rol extrem de important, fără de care nu se poate face 

educație la un nivel înalt.  

Din punctul meu de vedere, a doua societate este grădinița. Acesta fiind 

locul în care copii relaționează cu colegi de vârsta lor, este o societate cu mai 

multe reguli decât cea în care erau ei obișnuiți. Este locul în care nu mai sunt ei, 

singuri cei mai importanți, aici învață: să facă parte dintr-un grup, să aibă 

răbdare, să împartă jucăriile cu colegii lor, să scrie, să socotească, să recite, să 

cânte, și multe altele. Vârsta preșcolară este etapa în care se pun bazele 

personalității copiilor. Acum copilul traversează un stadiu de maxima 

flexibilitate și receptivitate la influențele mediului înconjurător acesta este 

motivul pentru care este important să fie frecventată grădinița. Preșcolarii au 

ocazia să învețe în grădiniță alăturai de colegii lor altfel de lucruri decât cele 

învățate în familie. Apartenența la un grup este foarte importantă la această 

vârstă. Tot ceea ce învață ei la grădiniță îi va pregăti pentru ce urmează, pentru 

următoarea societate: școala. Între școală și societate se instituie un raport de 

condiționare care se transformă treptat într-un adevărat “circuit” societatea 

susținând material școala. 

Școala este un mediu care a transformat educația într-o activitate realizată 

în forma unui program educațional. Copilul respectă un anumit orar în care sunt 

cuprinse domenii diferite de activitate. Totodată sunt transmise permanent 

cunoștințe noi cu ajutorul unor metode și procedee adecvate asimilării acestora.     

Procesul de educație include nu doar acțiunile bine gândite și corect orientate ale 

educatorului asupra personalității copilului, pentru atingerea anumitor scopuri, 

dar și acțiunile și reacțiile spontane, necoordonate cu obiectivul preconizat, 

precum și factori întâmplători, şi evenimente care se repetă cu regularitate în 

viața copilului și au asupra lor o influenta psihologică importantă. Acești factori 

întâmplători provin din mediul care îl înconjoară pe copil - familia, școala, 

cercul de prieteni, vecinii. Școala este deosebit de interesată să colaboreze cu 

familia pentru ca acțiunea sa educativă să fie mai profundă și de durată. Este 

deci o necesitate atragerea și participarea părinților la înfăptuirea obiectivelor 

educaționale ale școlii. Direct sau prin comitetele de părinți, familia reprezintă 

pentru școală un sprijin real în activitatea de instruire și educare a școlarilor. 
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Cel mai important proiect prin care îi ajut pe copii să învețe să prețuiască 

viața în societatea din care fac parte este parteneriatul cu părinții. Acesta s-a 

numit ”Împreună pentru copiii noștri” și a fost derulat în fiecare an cu fiecare 

generație de copiii cu care am lucrat, sub diferite forme. Consider foarte 

important acest proiect deoarece este necesar ca familia să sprijine în 

permanență activitatea educațională a grădiniței, apoi a școlii pentru că ea 

exercită o influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, întipărite 

pentru toata viața în profilul moral-spiritual al copilului. 

În fiecare an desfășor activități cu părinții și cu copiii cu scopul de a-i 

cunoaște mai bine, de a forma o familie mare, comunitatea clasei cu care lucrez. 

Eu consider foarte importantă implicarea acestora. Am desfășurat activități în 

care părinții au fost mai puțin implicați, fiind spectatori la serbări desfășurate de 

diferite ocazii: Crăciun, Paște, 8 martie, Sfârșitul anului școlar. Și activități în 

care au fost implicați activ: am vopsit și decorat ouă împreună, am făcut 

felicitări cu tăticii pentru mămici cu ocazia zilei de 8 martie, excursii, vizite la 

diferite obiective turistice. La ședințele cu părinții am invitat psihologi pentru a 

face ”Școala părinților”, pe diferite teme, scopul a fost ca aceștia să înțeleagă 

cum să se poarte cu copiii lor. Cea mai importantă tema discutată la ”Școala 

părinților” a fost ”Prevenirea bullyng-ului”. Părinții au fost foarte deschiși la 

toate propunerile mele, au participat activ la toate activitățile propuse. 

  Copiii au învățat să protejeze viața lor și a celor din jur prin 

parteneriatele pe care le-am realizat cu diferiți membri ai comunității: cu poliția, 

pompierii, medicii și preoții. Am fost vizitați de polițiști de la care copiii au 

învățat cum să respecte regulile de circulație, care sunt semnele de circulație, 

cum să se poarte în mijloacele de transport în comun, au învățat care sunt 

locurile în care se pot juca în siguranță. Am jucat diferite jocuri cu aceștia din 

care au învățat cât de important este ca joaca să nu se desfășoare pe carosabil. 

Proiectul pe care l-am desfășurat împreună cu poliția a fost ”Strada nu e loc de 

joacă”. Copiii au fost foarte încântați de acest proiect, au înțeles ce înseamnă să 

prețuiască viața lor și a prietenilor lor, cum să se comporte în mijloacele de 

transport în comun, să nu se joace pe șosea, au înțeles cum se traversează corect 

strada, și locul prin care se poate face acest lucru. Implicarea polițiștilor în acest 

proiect a avut un impact major asupra copiilor, ei au fost foarte încântați de 

prezența polițiștilor in sala de clasă, bineînțeles ca marea majoritate a lor au spus 

ca vor să se facă polițiști. 

Alt proiect prin intermediul căruia am reușit să îi fac pe copiii sa 

prețuiască viața a fost desfășurat împreună cu ISU Banat, cu pompierii, acesta s-



122 

 

a numit: ”Focul, prieten sau dușman”. În cadrul acestui proiect am făcut vizite la 

stația de pompieri, unde copiii au putut vedea mașinile care ajută la salvarea 

vieții, au putut vedea o demonstrație cum se poate stinge un incendiu cu furtunul 

de pompieri. Au venit la noi în clasă pompieri care ne-au explicat cum trebuie să 

reacționăm în caz de incendiu, sau de cutremur. Am jucat jocuri de rol prin care 

copiii au învățat cum să-și protejeze viața în caz de incendiu sau cutremur. Am 

făcut împreună cu aceștia exerciții de evacuare, simulând eventualitatea apariției 

unui incendiu. Copiii au înțeles care sunt pașii  care trebuie respectați în cazul 

unui incendiu, sa nu se ascundă, să nu se întoarcă după jucării, să respecte în 

tocmai sfatul adultului, să părăsească clădirea în care este incendiul, apoi să sune 

la numărul de urgență 112. Iar în caz de cutremur au învățat că trebuie să se 

adăpostească sub masă sau în tocul ușii, într-un loc sigur, să nu folosească 

scările sau liftul. A fost un proiect extrem de interesant din care am avut de 

învățat cu toții.  

Alt proiect important prin care am reușit sa îi învăț pe copii să prețuiască 

viața a fost realizat împreună cu medici, dentiști și asistenți medicali ai 

ambulanței. Acest proiect educațional s-a numit ”Sănătoși, voioși, voinici”. Am 

avut invitat un nutriționist care le-a explicat copiilor care sunt alimentele 

sănătoase, cum trebuie acestea consumate. Am jucat diferite jocuri, am construit 

piramida alimentelor, am preparat mâncăruri sănătoase: salată de fructe, salată 

de legume, sucuri de fructe și legume stoarse de noi. Aceste activități au fost o 

adevărată încântare pentru copiii. În cadrul acestui proiect am fost în vizită la 

stația de ambulanță, acolo au putut vedea și înțelege cum eroii noștri medicii și 

asistenții de pe ambulanță ne salvează viața când suntem în pericol, au înțeles că 

nu trebuie să le fie frică să urce în ambulanță, au văzut aparatura care se găsește 

acolo. Altă etapă din acest proiect a fost întâlnirea cu medicul dentist atât la 

cabinet cât și în sala de clasă. Acesta ne-a explicat importanța igienei orale și 

importanța vizitei periodice la medicul stomatolog. Prin jocuri de rol, desene, 

expoziții am fixat cele învățate alături de toți partenerii noștri. 

  Un proiect important prin care am reușit să îi învăț cum să prețuiască 

viața a fost cel desfășurat împreună cu biserica. Am mers împreună la biserică, a 

fost preotul în vizită în grădiniță, iar la școală proiectul a fost derulat împreună 

cu profesorul de religie. Ne-a povestit diferite pilde din care copiii au învățat 

valori morale importante: bunătatea, prietenia, dărnicia. În paralel cu acest 

proiect s-a mai desfășurat un alt proiect prin care ne-am înfrățit cu o grădiniță 

din Lunga, la care mergeau copii din mediile defavorizate. Copiii implicați în 

proiect au pregătit cadouri și felicitări  pentru copiii din grădinița de la Lunga. 
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Pachetele au fost duse cu ajutorul părinților împreună cu copii. Astfel au învățat 

să dăruiască. Acest proiect s-a numit: ”Prietenie fără limite”. La școala am 

continuat proiectul, darurile fiind făcute pentru copiii de la Mașloc cu ocazia 

Crăciunului și a Paștelui. Atât copiii cât și părinții au participat cu bucurie și cu 

entuziasm la acest proiect. 

 Pentru a îi învăța pe copii să prețuiască viața animalelor am mers în vizită 

la zoo și la muzeul cinegetic de la Charlotenburg, unde am făcut diverse jocuri. 

Acolo am văzut diferite specii de animale, am aflat locul și modul în care 

acestea trăiesc. Am adus în sala de clasa diferite animale pentru a le observa și a 

afla cat mai multe informații despre felul cum arată, cum se comportă, cu ce se 

hrănesc. Am avut ca vizitatori: un pește, o broscuță țestoasă, o pisică, un iepuraș, 

un câine, un papagal. Copiii au fost foarte încântați și au învățat mai ușor 

informațiile prezentate, chiar mai ușor decât dacă le-aș fi arătat doar o planșa sau 

un filmuleț cu acele animale.  Iar pentru a îi învăța să prețuiască viața plantelor 

am plantat un măr în curtea grădiniței, am plantat flori în spațiile verzi din curtea 

grădiniței, am plantat boabe de fasole și le-am observat evoluția. 

Nu în ultimul rând aș dori să povestesc despre un proiect care îmi este 

foarte drag, a fost realizat în parteneriat cu teatrul de păpuși din Timișoara. În 

cadrul acestui proiect am fost împreună cu copii la spectacole de teatru de 

păpuși, au fost actorii în vizită în sala de clasă, am desfășurat alături de aceștia 

un atelier de confecționare de păpuși, am făcut dramatizări, ne-au citit povești, 

am desenat personaje din povești și am realizat o expoziție, am făcut 

dramatizări. A fost un proiect interesant prin care s-a dezvoltat latura artistică a 

copiilor.   

Metoda principală prin care am reușit să educ copiii să prețuiască viața în 

societatea din care fac parte a fost metoda proiectelor. Prin această metodă am 

reușit să cultiv însușiri fundamentale ale dezvoltării copiilor necesare în ziua de 

astăzi: independența, cooperare, spirit critic, gândire creatoare. 

Acest articol m-a ajutat să îmi dau seama că putem să îi învățăm foarte 

ușor atât pe preșcolari, cât și pe școlari cum să prețuiască viața lor și a celorlalți 

din societate. Am realizat că este foarte important să le dezvoltăm toate laturile 

personalității copiilor, nu doar partea cognitivă. În relația școală – familie – 

comunitate trebuie să existe o relație de respect, de acceptare reciprocă, de 

simpatie și admirație reciprocă. Aceasta trebuie să fie bazată pe contact și 

colaborare, pentru transmitere de informații și prezentare a unor stări de lucruri, 

de influențe pozitive asupra comportamentelor preșcolarilor și elevilor, pe trăiri 

afective și emoționale reciproce în diferite forme de manifestare. Cred că 
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amintirile pe care le au în urma acestor proiecte sunt foarte valoroase pentru că 

au fost transmise de către specialiști. Este important ca cei mici să ia contact cu 

societatea din care fac parte și să învețe de la membrii aceștia. 

 

 

Familia- primul factor educativ în viața copilului 

Ionela Meiroșu, doctorandă UST 

 

Un copil este ca o sămânţă de floare... cât de frumos va creşte, cât de 

frumos va rodi, depinde de grădinarul care o va ȋngriji, de ce pământ şi de câtă 

lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună şi de soare prea tare. E 

atât de plăpândă... Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare când e tot ce 

va mai rămâne ȋn urma ta? 

                                                                                                   Irina Petrea 

Familia  este asocierea  stabilită în mod natural  pentru satisfacerea 

nevoilor zilnice  ale omului [1]. 

Conform dicționarului enciclopedic, cuvântul familie este de origine latină 

și reprezintă o formă de comunitate umană întemeiată prin căsătorie, care este 

formată din soți și copiii acestora [3]. 

 Conceptul de familie este abordat din perspectivă antropologică, 

sociologică, pedagogică, juridică, psihopedagogică, filozofică. 

 Antropologul francez, Levi-Strauss C., defineşte familia ca un grup social 

organizat, care îşi are originea în căsătorie, formată din soţ, soţie şi copiii lor. 

Acestui grup social restrâns i se pot adăuga şi alte rude(unchi, mătuşi, bunici, 

străbunici, veri, etc.) [5]. 

În Dicţionarul juridic, Sanda Ghimpu defineşte termenul familie, drept un 

mod de organizare a vieţii în comun a oamenilor, bazat pe legăturile stabilite 

prin căsătorie şi pe legăturile de rudenie, care îndeplineşte multiple funcţii 

(biologice, economice, educative, spirituale) şi care, datorită importanţei sale, 

ca nucleu social elementar, are un statut juridic propriu [6, p.192]. Familia este 

construită în urma căsătoriei, cu care ambii soţi sunt de acord. 

Berger G. definește familia ca fiind un fel de personalitate de grup a cărei 

armonie generală influențează armonia fiecăreia dintre părți; multe modalități și 

strategii diferite de raportare a părinților la proprii lor copii, iar acest fapt duce la 

conturarea unor efecte educative specifice asupra personalității acestora [2, p.5]. 
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Lazăr Vlăsceanu şi colaboratorii săi consideră că, în sens larg, familia 

reprezintă acel grup social, în care membrii sunt legaţi prin raporturi de vârstă, 

căsătorie sau adopţiune şi care trăiesc împreună, cooperează sub raport 

economic şi au grijă de copii [9, p.238]. 

Din punct de vedere pedagogic, familia reprezintă mediul primar în care au 

loc primele influențe  educative asupra copiilor, de la naștere și până  la 

integrarea  acestora în medii instituționalizate, pentru realizarea educației, 

familia fiind  primul educator al copilului.  

Putem spune că  familia este un micro grup social în care copiii își petrec 

timpul în compania adulților, care poate influența pozitiv  creșterea și 

dezvoltarea acestora. 

Părinții, atât mama cât și tata reprezintă un model pentru copii. Din  sânul 

familiei sunt culese primele deprinderi, primele norme de comportare, aici 

copilul învață cum să trăiască. Niciunul dintre părinți nu poate înlocui pe altul. 

Fiecare are rolul și locul său în  cadrul familiei. În familie copilul cunoaște și 

dezvoltă  primele  relații umane. 

 Modelul parental trebuie să asigure influenţe bogate, variate şi interesante, 

să antreneze copilul în activităţi cu rol formativ, să îl stimuleze, să îi dea sarcini 

care să favorizeze participarea lui, puterea de întelegere şi, mai ales, să 

comunice mult cu acesta. O antrenare insuficientă în activităţi cu potenţial 

formativ conduce la o dezvoltare limitată pentru că subsolicitarea face ca părţi 

importante din potenţialul ereditar să se piardă şi să nu mai poată fi niciodată 

recuperate. Efectul invers, suprasolicitarea, apare din dorinţa poate firească a 

părinţilor care doresc copilului o evoluţie cât mai apropiată de aspiraţiile pe care 

ei nu şi le-au realizat, astfel încât îl încarcă prin conţinutul si intensitatea 

activităţilor. Părinţii cu intenţii prea bune îl suprasolicită cu aşteptările lor legate 

de carieră şi prestigiu astfel încât copilul va face până la pubertate ceea ce i se 

cere, tot ceea ce se aşteaptă de la el, de teama de a nu-şi dezamăgi părinţii.  

Nu toate familiile sunt însă orientate de aceleaşi valori şi atitudini 

educative, diversitatea rezultând din nivelul de instruire/educaţional, de mediul 

de rezidenţă şi de apartenenţă socio-profesională. Numeroşi autori sesizează că 

părinţii care aparţin unor categorii socio-economice diferite transmit copiilor lor 

valori diferite, în sensul în care unii valorizează autonomia şi stăpânirea de sine, 

imaginaţia şi creativitatea iar alţii ordinea, obedienţa. 

 Părinții, și  în general familia reprezintă sâmburele societății, au sarcina de 

a contribui frumos la dezvoltarea  fizică și morală a copiilor. Aceștia  acţionează 

ca bază de date pentru copil, lucru ce îl va ajuta pe acesta să achiziţioneze şi, 
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mai târziu, să elaboreze moduri de acţiune. Însă, această bază de informaţii 

trebuie să includă mecanisme care să ţină cont de trebuinţele şi posibilităţile 

copilului şi în niciun caz să folosească mecanisme asemănatoare dresajului. 

Adevăratele obiective ale părinților ar trebui să fie fixarea pe ceea ce simte 

copilul său, prin susținerea sa în diferite situații, de exemplu, atunci când decade 

sau când avansează. 

Acţiunile părinţilor orientate spre formarea copilului ce au un scop, un 

instrumentar şi un plan special pot fi definite ca acţiuni educative. Ele, de regulă, 

sunt gândite şi conştientizate de agenţii educaţiei familiale. [4, p.316]  

Cercetătoarea Larisa Cuznețov [4, p.317] a stabilit scara așteptărilor 

copilului din partea părinților. Copilul așteaptă din partea părinților blândeţe, 

tandreţe, căldură, dragoste, cordialitate, înţelegere, susţinere, încurajare, 

aprobare, empatie, grijă zâmbet, comunicare, colaborare.  

Pentru o dezvoltare frumoasă și armonioasă a copilului, familia trebuie să  

dezvolte o relație bazată pe încredere, respect  și liniște. Existența unor tensiuni 

în  cadrul familiei conduc la o deteriorare a gradului de implicare a părinților în 

educarea  și orientarea  copilului în viața socială. Indicatorii ce reflecă 

permisivitatea sau restrictivitatea părinţilor sunt reprezentaţi de: 

• controlul parental, ca indicator ce reflectă limitele şi constrângerile impuse de 

părinţi copilului, responsabilităţile atribuite acestora şi rigoarea cu care sunt 

aplicate şi controlate regulile; 

• suportul parental care reprezintă gradul de angajare al părinţilor în viaţa 

copilului, ajutorul pe care îl oferă, timpul pe care i-l consacră, receptivitatea faţă 

de stările lui emoţionale şi faţă de nevoile sale. 

În funcţie de aceşti indicatori, cercetările au pus în evidenţă trei 

modele de 

acțiune parentală [8, p.104]: 

• modelul permisiv, caracterizat prin nivel scăzut al controlului, asociat 

identificării părintelui cu stările emoţionale ale copilului şi cu străduinţa de a 

înţelege şi răspunde nevoilor lui. Acestuia îi sunt impuse puţine norme şi puţine 

responsabilitaţi astfel încât modul în care copilul răspunde aşteptărilor parentale 

este supus unui control slab. 

• modelul autoritar asociază un nivel înalt al controlului cu o slabă susţinere a 

activităţii copilului. Părinţii transmit sistematic valori ca autoritatea, tradiţia, 

ordinea şi disciplina, impunând copilului principii și reguli de conduită 

inviolabile. 
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• modelul autorizat îmbină controlul sistematic cu un nivel înalt al suportului 

parental. 

 Relaţia dintre părinţi şi copii se manifestă de multe ori  într-o manieră 

exagerată datorată, în primul rând, părinților, care uită  să dozeze atent 

afectivitatea, ca trăsătură specifică a educaţiei în familie. Astfel, dacă în plan 

intelectual ei pot fi normal dezvoltaţi, în plan afectiv şi moral se simt carenţele 

rezultate ca urmare a practicării unui stil defavorabil dezvoltării armonioase a 

copilului. De aceea este indicat să se evite cele două extreme: dragostea 

exagerată şi înstrăinarea, care conduc la neîncredere în forţele proprii şi 

necomunicare. Nu toate familiile sunt la fel, acestea se aseamănă sau se 

deosebesc între ele în funcție de  tipul de relații care se dezvoltă în interiorul 

acestora, nivelul educției părinților, aspirațiile acestora, cultura familiei, valorile 

pe care le transmit copiilor, bunurile materiale. 

După cum vedem, familia îndeplinește mai multe funcții. Conform 

cercetătoarei Larisa Cuznețov [5, p.21], funcțiile principale ale familiei sunt 

următoarele: 

• funcţia biologică a familiei  este aceea de a continua  perpetuarea 

speciei umane; 

• funcţia psihologică constă în asigurarea securităţii afective; 

• funcţia socială reprezintă  contribuția pe care familia  o are  în 

realizarea integrării  în viața socială a copilului; 

•  funcţia economică face trimitere la organizarea şi realizarea de către 

cei doi soţi a gospodăriei, dar şi la achiziţia, utilizarea sau consumul 

de diferite bunuri; 

• funcţia culturală reprezintă baza socială a procesului de educație 

familială; 

• funcţia educativă poate fi considerată  funcția cu gradul cel mai mare 

de importanță, care  durează toată viața. 

 Este important ca familia să-şi îndeplinească în mod corespunzător 

funcţiile. Astfel, este necesar ca, părinţii(soţul şi soţia), să-si creeze un statut de 

parteneri egali, manifestându-se în interacţiune, cu drepturi şi obligaţii egale, 

înlăturând astfel orice fel de discriminare, care dăunează vieţii de familie, 

educaţiei și socializării corecte a copiilor. 

 În cadrul familiei copilul/individul învață primele deprinderi elementare 

precum: vorbirea, mersul, hrănirea, exprimarea sentimentelor. 
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Meseria de părinte este una dintre meseriile care se învață cel mai greu. 

Este evident că părinții nu cunosc toate nevoile și necesitățile copiilor. Părinții 

care au o situație financiară foarte bună, apreciază la copilul lor autonomia, 

creativitatea și marea sa imaginație, pe când părinții cu o situație financiară mai 

puțin bună, pun accent la copil pe ascultare, pe păstrarea ordinii și a curățeniei, 

respectul pentru cei din jur și respectarea regulilor de pretutindeni. Însă, 

indiferent de aspectele acestea, orice părinte trebuie să fie la curent cu 

progresele copiilor lor, dar și cu eventualele probleme pe care aceștia le 

întâmpină pe drumul vieții. Obligația părinților nu se reduce doar la asigurarea 

bunurilor materiale care, într-adevăr sunt necesare creșterii copilului, ci se 

întregește și cu direcția primilor săi pași în procesul de cunoaștere a lumii. 

Aceștia îl ajută pe copil să-și îmbogățească câmpul său perceptual și să-și 

însușească un anumit sistem de valori. Indiferent de tipul familiei ȋn care se 

naște și  creşte, copilul trebuie să simtă că nu este necesar ca el să fie premiant 

sau olimpic pentru a fi iubit, acceptat şi respectat. Educaţia formativă a fiecărui 

părinte ȋşi va pune puternic amprenta asupra procesului de formare şi dezvoltare 

a copiilor. 

În concluzie, fiecare familie își creează propriul său climat familial. Baza 

formării personalității copilului se realizează în familie. Acțiunea educativă  

umătoare modelează ceea ce copilul, ajutat de influența parentală, a costruit pe 

scara edificiului formării sale pentru viața socială. Putem conchide că familia 

reprezintă  nucleul formării copilului, este liantul prin care acesta se integrează 

în societate. În funcție de contibuția acesteia  la formarea resorturilor 

personalității copiilor, integrarea lui socială va fi un adevărat succes. 
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Studiu privind strategiile de prevenire a bullying-ului în grădiniță 

și clasele primare 

             Prof. Elena Năstas 

Școala Gimnazială „Mihail Armencea”, Adjud, Jud. Vrancea 

 

         „Nu judeca pe nimeni, până nu vei fi mers de două ori,  până la luna și 

înapoi, în pantofii săi!” - Proverb indian 

         Deși sunt mulți părinți care nu au auzit până acum de aceste termen, 

bulying, copiii lor au de-a face cu acest fenomen în fiecare zi și, din păcate, 

dezvoltarea lor psihoemoțională este extrem de afectată. Ce este bullying-ul? 

Cum se manifestă el? Ce efecte are? Și, mai ales, cum poate fi combătut încă de 

la grădiniță? Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil, de 

excludere, de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Pentru a fi considerat  

bullying, comportamentul trebuie să fie repetitiv, agresiv și să fie orientat către 

un copil care este mai mic, mai slab sau care are probleme de sănătate. 

          Bullying-ul înglobează o serie de comportamente agresive prin 

intermediul cărora un copil încearcă să obţină unele beneficii: apreciere, atenţie 

din partea celorlalţi colegi sau chiar bunuri materiale. 

  Cauzele apariției bullying-ului: 

   Din păcate, problemele apar în familie. Mai ales când părinții nu își 

cenzurează atitudinea și cuvintele agresive pe care le folosesc în familie față de 

ceilalți membri și mai ales față de copil. Involuntar, copilul copiază părinții și se 

comportă în societate așa cum vede în propria familie. 
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  Copilul care beneficiază de atenţie, dragoste, înţelegere este respectat și 

va oferi la rândul lui iubire, sprijin va şti să aprecieze, să primească suport şi 

afecţiune. 

   Profilul psihologic al agresorului: 

   Un copil care trăieşte într-un mediu ostil, nesigur, care este agresat fizic 

şi verbal, emoţional va face acelaşi lucru la rândul lui. Nu-și dă seama cât de 

dureroasă poate să fie postura în care sunt puse „victimele lui”. El provine din 

familii dezorganizate în care se țipă, se folosește agresiunea fizică și psihică, se 

distrug bunuri în crizele de furie, iar comportamentul urât este un un lucru 

obișnuit. 

           Copilul care manifestă un comportament repetat îndreptat spre 

rănirea fizică sau mentală a unui alt copil,  care încearcă să-i domine pe ceilalți 

copii din grupă este un potențial agresor. 

Ținând cont de particularitățile de vârstă, copiii agresori pot ajunge să se 

autosaboteze în relațiile cu cei din grupă, nu înțeleg de ce nu sunt acceptați și 

ajung în final să devină victime ale bullying-ului, fiind etichetați. Deși încearcă 

să scape de pedeapsă, li se confirmă că sunt neputicioși în momentul în care sunt 

pedepsiți. 

   Profilul psihologic al  celui agresat: 

   Copilul care este etichetat, tachinat, batjocorit de către colegi, care este 

strigat într-un anume fel, îmbrâncit este un copil agresat. Primii afectați sunt, în 

general, copiii timizi, care se supără foarte repede, incapabili de a se apăra 

singuri, care nu reuşesc să opună rezistenţă.    

Formele de manifestare ale bullying-ului 

• bullying fizic - sunt luate în derâdere caracteristici legate de înălțime, 

greutate, culoarea părului etc.; 

• bullying verbal (etichetarea, minciuna, satirizarea etc); 

• social (dizabilitate, etnie, tip de familie etc.). 

          Cum îl depistăm? 

          Părintele sesizează la propriul copil o stare de oboseală, de 

anxietate, copilul evită anumite situații (de a merge la teatru, în excursie, de a 

participa la festivitate) până la refuzul de a merge la grădiniță. Devine un 

interiorizat, chiar are tendința de a deveni furios. Stresul, anxietatea și chiar 

fobia socială pot să apară ca efecte negative în astfel de situații. 

         Ce putem face? 

         Dacă ai suspiciunea că prichindelul tău este o victimă a bullying-ului 

sau, din contră, un agresor iată cum  îl poţi ajuta. În primul rând, să crezi ceea 
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ce-ți spune educatoarea despre comportamentul copilului tău, să nu o consideri 

lipsită de obiectivism atunci când îți relatează despre comportamentul lui din 

timpul zilei. Atenție! Cea mai eficientă metodă de a eliminare a bullying-ului la 

grădiniță este autoeducarea părinților!   

         Recomandări și soluții de combatere. Dacă ai un copil care 

agreseză: 

• acordă  importanţă motivelor pentru care copilul recurge la acest 

fenomen; 

• oferă-i un mediu sigur și prietenos acasă; 

• îmbunătățelte relațiile cu adulții, fără agresare fizică și verbală; 

• încurajează comportamentele pozitive; 

• acordă-i atenție și inițiază jocuri la care să participe toți membrii familiei; 

• încurajează-i  să-și exprime sentimentele și frustrările; 

• împreună cu educatoarea. găsește soluții pentru rezolvarea unor probleme 

care se ivesc în relațiile cu ceilalți copii din grupă. 

      Dacă ai un copil care este agresat: 

• învață-l să ignore comportamentul de agresare: „Nu-i răspunde și pleacă 

de lângă el/ea!”; 

• învață-l să solicite sprijin din partea unui adult : „Spune-i doamnei 

educatoare sau profesoarei și roag-o să te ajute!”; 

• explică-i că nu trebuie să copieze comportamentul agresorului sau să arate 

că-i este teamă: „Tu, copil isteț cum te știu, vei zâmbi, te vei comporta civilizat, 

vei vorbi calm și îi vei spune că te vei juca cu el atunci când se va comporta 

frumos.”; 

• spune-i să nu ceară ajutorul celorlalți colegi ca să-și facă dreptate: „Îți vei 

chema prietenii și le vei spune: „Haideți să ne jucăm împreună,  Ionel va veni să 

se joace cu noi, atunci când va fi calm!”; 

• inițiază jocuri în care copilul învață ce să spună în situaţia respectivă și să 

se comporte diferit. 

         Atenție! Este important ca părinte, indiferent în ce situație m-aș 

afla, părinte de copil agresat sau agresor, să acționez imediat, să ofer 

credibilitate copilului agresat și să acționez pentru a stopa sau diminua  puterea 

de agresiune a celui care agresează! 

         Ce pași trebuie să urmezi când copilul tău este agresat la 

grădiniță de un alt coleg? 

1. Semnalează problema educatoarei și insistă să ancheteze cazul și să ia 

măsuri. 
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2. Deschide problema ca temă de dezbatere în cadrul ședințelor cu părinții 

(cauze, efecte, prevenție). 

3. Cere ajutorul consilierului școlar din unitatea de învățământ pe care o 

frecventează copilul tău. În cazul în care grădinița nu are un astfel de consilier, 

solicită ajutorul directorului unității.  

  De reținut! Orice sesizare pe care o faci trebuie înregistrată. Verifică 

numărul de înregistrare! Potrivit legii, directorul unității trebui să răspundă 

solicitării în 30 de zile, timp în care demarează ancheta și ia și măsurile care se 

impun în urma investigațiilor.  

5. Numai în cazul în care observi că fenomenul se repetă în ciuda măsurile 

luate la nivelul unității sesizezi Inspectoratul școlar. 

Bullying-ul începe la grădiniță. Pentru a nu degenera la școală, părinții ar 

trebui să cunoască mai multe detalii despre acest fenomen și, mai ales, să ia din 

timp măsuri!  

    Articolul de faţă îşi propune să abordeze tema bullying-ului în grădiniţă 

şi clasele primare prin prezentarea unui proiect de curs de formare în curs de 

implementare. Mai întâi se argumentează necesitatea şi utilitatea unui proiect cu 

tema bullying-ului în educaţia timpurie şi în ciclul primar, apoi se descriu 

principalele aspecte ale acestuia precum scopul, obiectivele, grupul-ţintă şi 

activităţile propuse, iar la finalul articolului se analizează beneficiile proiectului 

pentru toate categoriile de participanţi implicaţi în derularea acestuia. 

    Pornind de la ideea că bullying-ul este un fenomen general în societate 

și că în grădiniță și școală se formează relațiile sociale și atitudinile față de sine 

și ceilalți precum toleranța, autocontrolul, spiritul de competiție, empatia ş.a., 

putem afirma că un proiect care își propune reglarea comportamentelor 

sociale și construirea unui climat pozitiv în grupul de copii este o necesitate. 

    Utilitatea unui astfel de proiect este întărită de percepția largă asupra 

calității învățământului românesc – clase supraaglomerate, curriculum dens, 

strategii didactice convenționale, centrate pe profesor, cantitatea mare de teme 

pentru acasă, personal didactic slab instruit și personal de îngrijire insuficient. 

Toate acestea contribuie decisiv la consolidarea unei atitudini anxioase a 

copiilor față de școală și favorizează apariția comportamentelor antisociale ca 

formă de eliberare a stresului școlar. 

    Atitudinea familiilor față de rolul școlii este în multe cazuri de origine 

învechită, majoritatea raportând așteptările față de performanța școlară a copiilor 

la experiența proprie de școlari. Astfel, multe familii adaugă presiune 
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suplimentară pe copii proiectând asupra copilului imaginea elevului „bun la 

toate”. 

     Toate aceste argumente, alături de multe altele, recomandă o astfel de 

temă ca făcând parte din curriculumul obligatoriu. 

          În continuare, voi exemplifica modul în care am conceput şi se va 

implementa un proiect cu tematica bullying-ului în grădiniţa în care lucrez. 

Scopul principal al proiectului este prevenirea și diminuarea fenomenului 

de bullying atât în grupele de preșcolari și clasele de elevi implicate, cât și acasă, 

în familiile copiilor participanți la proiect, prin aplicarea unor strategii de 

reducere a stării de anxietate, calmare în situații de stres și creșterea stării de 

bine în grup și individual, ca precondiții ale unei atmosfere prielnice 

învățării. Obiectivele urmărite sunt: 

▪ familiarizarea copiilor cu soluții pentru gestionarea situațiilor de stres, a 

stărilor de anxietate și a situațiilor potențial conflictuale în cadrul grupei/clasei, 

dar și în afara programului de grădiniță/școală prin implicarea lor într-un 

program rutinier de jocuri și activități liniștitoare, de calmare, la începutul 

programului de învățare zilnic; 

▪ educarea unui comportament tolerant și responsabil social prin instituirea 

unei reguli de intervenție și  de căutare a unor soluții alternative pozitive la 

comportamente ostile sau agresive din timpul pauzelor de joacă; 

▪ familiarizarea părinților cu tehnici și soluții de intervenție  pentru 

calmarea copiilor în situații de anxietate, tantrum, conflicte cu alți copii la locul 

de joacă, comportament de opoziție, testarea limitelor etc. prin participarea la un 

atelier de lucru în echipă părinte-copil. 

          Grupul-țintă este format din părinții și cadrele didactice din unitatea 

noastră de învățământ și nu numai. Activitățile asociate obiectivelor urmărite 

sunt: 

I. „Tehnici de calmare și autocontrol”  – ateliere de lucru cu cadrele 

didactice. 

Activitatea constă în participarea cadrelor didactice la un atelier  denumit 

 „Strategii de gestionare a emoțiilor puternice și creare a unei atmosfere 

pozitive în grupul de copii”, atelier condus de unul dintre cadrele didactice din 

grădiniţă; 

II.  „Copii liniștiți, părinți fericiți” –  atelier de lucru în echipe părinte-

copil, în care se exersează jocuri și tehnici de calmare și intervenție pozitivă 

pentru reglarea unor comportamente cu potențial de bullying, pe baza tehnicilor 
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și jocurilor de calmare și autocontrol exersate anterior și adaptate de cadrele 

didactice pentru lucrul în echipă. 

III. „Stop Bullying!”- realizarea unui poster cu un mesaj şi imagini 

antibullying de către fiecare grupă sau clasă implicată în proiect şi amenajarea 

unei expoziţii cu acestea.        Participanţii la proiect vor vota pentru posterul 

preferat, iar afişul câştigător va fi distribuit şi afişat în toate clasele şi unităţile de 

învăţământ implicate, dar şi în altele. 

   Aplicarea strategiilor de prevenire a bullying-ului are beneficii asupra 

participanţilor la actul învăţării pe termen scurt, dacă acestea se rezumă strict la 

calendarul unui proiect anume sau la activităţi sporadice. Însă aplicarea lor 

sistematică ca părţi sau momente în activităţile curente de la şcoală sau grădiniţă 

ar putea creşte semnificativ şansele ca acele deprinderi, exersate prin 

intermediul acestor strategii, să se automatizeze şi să contribuie pe termen lung 

la formarea unor indivizi responsabili, autonomi şi pregătiţi pentru provocările 

secolului XXI. 

   Bullying-ul începe la grădiniță. Pentru a nu degenera la școală, părinții 

ar trebui să cunoască mai multe detalii despre acest fenomen și, mai ales, să ia 

din timp măsuri!  
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Abstract 

 

This paper aims to develop a comprehensive framework of social 

environmental determinants of student dropout. The goal is to raise awareness 

and discover ways of breaking down the barriers to education, to 

help marginalized and vulnerable children – including those who are living in 

conflict and disaster zones - access early childhood and primary school services. 

 

Introduction 

 

School dropout represents a serious and complex issue of the 

contemporary society and implicitly of the actual education/learning systems. In 

general, the phenomenon of school dropout is defined as “an extreme form of 

manifestation of the school failure which consists in interrupting the studies as 

early as the compulsory general education stage” [1].   

 Education contributes to enhance and develop the social and economic 

status of individuals and build a vibrant community and a strong nation. 

Education is an important social objective and plays a significant role and 

contribution to societies.Education is an important avenue to gain knowledge 

and skills that enable the poor to exercise their rights in society. Currently, in the 

school education system, student dropout is one of the issues that have gained 

attention.      

   The school dropout may be analyzed from three different 

perspectives: pedagogical, social and even economic. The pedagogical 

perspective highlights certain aspects relating to early school dropout, school 

inadaptation, failure to meet the learning objectives set for a specific level of 

education. The social perspective refers to the dysfunctions entailed by the 

school dropout in terms of the correlation between the compulsory education 

and the post-compulsory education, respectively the labor market, whereas the 

economic perspective tackles this phenomenon as an indicator of the inefficacy 

of the learning/education system.   
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Cristina Neamţu considers that “school dropout represents the conduct of 

definitive evasion consisting in discontinuing school attendance, leaving the 

education system, irrespective of the level reached, prior to acquiring a 

complete qualification or professional certification or prior to the end of the 

study cycle in progress.”[2] 

 From this point of view, this phenomenon is manifested in the students’ 

conscious withdrawal from the formal education system, prior to acquiring an 

elementary, basic training. 

In the Romanian education system, school dropout has been an alarming 

phenomenon over the past few years as it covers a large series of causes while 

the methods to prevent and diminish them take effect with difficulty. 

  

Few Statistical Data Concerning School Dropout 

 

According to the Education and Training Monitor 2016 - Romania 

(volume II) [3], there are more and more young persons who dropped out prior 

to completion of their studies, whereas the early dropout rate in  Europe has 

diminished.    

Therefore, the rate for Romania went up from 15.3% in 2008, to 17.8% in 

2012, then going up to 19.1 % in 2015, mentioning as national rate set for 2020 

to a percentage of 11.3% - difficult to be met in such context [4]. 

  

Casuistry of the School Dropout Phenomenon 

 

As mentioned in national and international statistics, the reasons - for a 

considerable number of students - to leave a form of schooling, especially in the 

general compulsory education sector, are equally linked to the educational 

system dysfunctions and to the socio-economic problems of their family and/or 

community. 

It is known that schools in the disadvantaged areas are isolated, poor and 

deprived of opportunities for graduates to succeed socially and professionally. 

Lacking motivation, many students in the secondary classes drop out as early as 

the first years of study and end up helping around the house or working as day-

laborer. 

The poverty of the communities in the disadvantaged areas reduces the 

parents’ possibilities to provide their children with the resources needed for 



137 

 

education. In many cases, the poverty often triggers the exploitation of children 

by their parents for working inadaptation purposes. 

 The indifference to school is explained by the pressures of economic 

status, by the parents’ personal disappointments and the lack or the poor 

representation of some cultural values within the local community. Low socio-

economic status is considered the primary characteristic associated with 

dropping out. Economic issues have a significant impact on the factors 

associated with the dropout aspect. The feeling of relative poverty in a 

heterogeneous society can be attributed to the physical and mental disadvantages 

among the parents and children, causing the dropout phenomenon to emerge, 

and affecting the educational achievement of pupils. Researchers have identified 

that most dropouts come from low socio-economic families. 

The family climate is equally decisive in terms of causes of school 

dropout. Therefore, a disorganized family life, as a consequence of the divorce, 

the conflicted and immoral family climate, which is either excessively 

permissive or authoritarian, the divergent educational methods, the cold, 

indifferent attitude of the parents, are all reasons which determine students to 

abandon their studies. 

There are social and economic factors (political, economic, social and 

moral crises, inconsistency of the welfare system, confusing norms or values or 

their absence, negative entourage etc.) that contribute to get students confused, 

estranging them from the educational environment and finally, having an 

important role to the emergence of the school dropout. 

There are also educational factors (poor motivations and interests in 

relation to school/education, educative mistakes made by teachers in terms of 

their attitude towards students with learning difficulties or students who come 

from disadvantaged social environments, professional incompetence of the 

teaching staff and school leaders etc.) which lead to insubordination attitudes to 

school norms and regulations, phenomena such as truancy, absenteeism, school 

failure, grade repetition and finally school dropout. 

A Report published in the framework of the project “Efficient solutions to 

prevent school dropout: costs and mechanisms”, designed by UNICEF and 

Educaţia 2000+ Centre, identifies three main categories of causes which 

contribute to school dropout : 

 Causes related to the student and his/her family: 

 

• Material difficulties; 
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• Educational models provided by the parents and/or elder 

siblings; 

• Family   environments   characterized   by divorce, alcoholism, 

violence etc.; 

• Activities at the edge of the law: deviant behavior, rostitution,   

gang affiliation or integration in begging networks; 

• Labor market, often as laborer, without an employment contract; 

• Low trust in the education and learning system, in particular; 

• Human migration. 

 

          Causes related to the community: 

 

• Norms concerning early marriage and sometimes the birth 

of a  child (especially in the rural area and in the rromani communities); 

• Lack of security in the community area, which affects the 

communication between the school and the student’s family; 

• Norms concerning the non-continuation of education after the 8thgrade. 

 

 Causes related to the school environment: 

 

• Constant and frequent repetitions of grades; 

• Insufficient integration in the classroom; 

• Quality of the relations with teachers and colleagues.   

Having this complex situation, the solutions for lowering the school 

dropout rates   must consider all the trigger factors and must treat this 

phenomenon in a holistic way, by correlating the educational policies and 

practices with those specific to the social, economic, community and health 

public ones. 

From my experience this phenomenon is quite frequent in the rromani 

families where children want to come to school, but their parent impose them to 

get marry as early as 12 years old, depriving them of the opportunity to gain 

the knowledge and skills needed to improve their lives. 

Sustainable Solutions of School Dropout  

                To understand the negative consequences of student dropout, many 

researchers from different discipline such as sociology, education, and 

psychology, have investigated the reasons, and identified the causes of early 

school dropout and proposed preventive measures to control this phenomena. 
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With reference to the solutions to prevent and diminish the school dropout 

rate, which should be approached in terms of educational policies at national and 

European level, there might be considered: 

•  Increasing the education access rate, especially for students from 

disadvantaged socio-economic environments; 

• Raising awareness among parents with regards to how important is for the 

children to continue their studies; 

• Combating social, cultural, economic, racial, ethnic, religious segregation 

and discrimination within schools and communities; 

• Promoting more flexible educational routes (for instance, vocational and 

dual education), intended to counterpose the informative and the formative 

aspects. 

 With respect to the solutions meant to prevent and diminish the school 

dropout rate which should be approached in relation to current educational and 

social practices, the following ideas were highlighted:    

 Additional state or local budget funds allocated for school which are forced 

to combat a high dropout rate; Appropriate infrastructure which should provide 

transportation and possibly food to students who live further from school, or to 

families who cannot afford such expenses; 

▪ Improving the teacher-student-family relation, by involving the parents in 

educational partnership activities;  

▪ Permanently monitoring of the students who are exposed to the dropout risk; 

Conducting some remedial/compensatory educative activities for the students 

with learning difficulties;         

▪ Getting the school involved in projects/programmes, aiming to reduce the 

school dropout rates;          

▪ Lifelong training of teaching staff, focusing on action strategies regarding 

prevention and reduction of the school dropout phenomenon etc. The 

phenomenon of school dropout is extremely complex, due to its various causes 

and also the multitude of factors which should be considered in order to 

eradicate it.     

Discussions held with teachers indicated that most of them are aware of 

how serious this phenomenon present in the Romanian schools is - however, 

only some teachers manage to  identify operational solutions related to the system 

and, to a greater extent, to the process, solutions which are necessary to 

appropriately approach this phenomenon towards preventing and reducing it. 
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 Consequently, we consider that it is more than necessary to efficiently 

correlate the macro-level to the micro-level solutions, the educational policies 

and the practices instituted within schools, on the one hand, and the teachers’ 

conduct, in particular, on the other hand. 

 Beyond all and beyond any social and/or educational policy, the 

teacher’s pedagogical attitude [5], the affective relation established between 

teacher and students, the professional devotion shown by the teacher when 

assuming his/her noble mission, the enthusiasm, the spiritual force, all those can 

turn the balance in the favour of continuing the studies of his/her students and 

implicitly, can contribute to the reducing of the school dropout   rate. 
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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. Atunci când trebuie să ne modelăm 

hotărârile şi acţiunile, emoţiile şi sentimentele contează în egală măsură – uneori 
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chiar mai mult – decât gândurile. Astfel, tot mai mulţi cercetători din diverse 

domenii recunosc decepţionările în orientările cognitiviste care nu au izbutit să 

ofere modelul complex al succesului social şi lansează opinii potrivit cărora 

cunoaşterea afectivă sporeşte considerabil posibilităţile de integrare socială, 

asigurând calitatea activităţii umane.  

Debutul conceptului de inteligenţă emoţională (IE) are rădăcini încă din 

anii 20 ai secolului trecut. Profesorul american de la Columbia University, 

Edward Thorndike identifică, pe lângă inteligenţa generală, academică, un alt fel 

de inteligenţă, definind-o ca „inteligenţă socială”, care ulterior va fi raportată la 

inteligenţa emoţională - aceasta fiind capacitatea de a înţelege şi de a acţiona 

iscusit, abil şi echilibrat în cadrul relaţiilor interpersonale sau interumane [8]. 

Psihologul umanist american A Maslow (1950) descrie modul în care 

oamenii îşi organizează relaţiile şi construiesc legături emoţionale, remarcând că 

apelul la emoţii constituie o componentă de bază a modalităţilor de influenţare 

în formarea atitudinilor faţă de oameni. De asemenea, autorul atenţionează că 

autocunoaşterea emoţională are un rol foarte semnificativ în dezvoltarea 

personalităţii, desemnând că fără emoţii nu există motivare şi perseverenţă, fără 

emoţii nu putem înţelege multe dintre reacţiile noastre şi ale celorlalţi, fără 

emoţii nu putem rezolva probleme şi lua decizii în acord cu valorile noastre şi 

ale celorlalţi [8, p.121-122]. 

Cu toate acestea, persoana a cărui nume este cel mai des asociat cu 

termenul de „inteligenţă emoţională” este cercetătorul american Daniel 

Goleman. În 1995, D. Goleman în cartea sa „Inteligenţa Emoţională: De ce 

poate fi mai importantă decât IQ” (Emotional Inteligence: Why It Can Matter 

More Than IQ) prezintă o mulţime de studii legate de creier, emoţii şi 

comportament, generând astfel, un val de interes în privinţa rolului inteligenţei 

emoţionale în viaţa noastră [2]. D. Goleman numeşte IE „cheia succesului în 

viaţă”, argumentând prin studii empirice importanţa şi caracterul decisiv al 

inteligenţei emoţionale pentru carieră şi formarea abilităţilor profesionale. 

Astfel, el accentuează ideea conform căreia IE este unul dintre cei mai puternici 

predictori ai succesului în viaţă, detronând inteligenţa academică. În studiile 

sale, D. Goleman (1995, 2001, 2004, 2008), extinde conceptul de IE, adăugând 

variabile care ar putea fi mai bine numite „trăsături de personalitate sau de 

caracter”. Inteligenţa emoţională, în viziunea autorului, este o „mixtură” de 

atribute, precum: încrederea în sine, autocontrolul, diplomaţie, gândire liberă, 

empatie, tact - ceea ce conferă persoanei capacitatea de a-şi controla emoţiile şi, 

în consecinţă, de a avea succes. În reprezentarea lui D. Goleman, inteligenţa 
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emoţională determină potenţialul de a însuşi capacităţi practice bazate pe cinci 

elemente: conştiinţa propriilor afecte, reacţii şi resurse; motivaţia; autocontrol; 

empatia; sociabilitate. Aceste elemente determină felul în care se poziţionează 

persoana faţă de sine şi faţă de ceilalţi, precum şi calitatea relaţiilor 

interpersonale, prin urmare, arată proporţia în care s-a izbutit să se transfere 

potenţialul afectiv al persoanei în randament personal şi social. Astfel, 

fundamentând conceptul inteligenţei emoţionale, D. Goleman determină 

structura inteligenţei emoţionale cu următoarele componente [2]: 

Tabelul 1. Structura inteligenței emoționale după D. Goleman 

 Autoreglarea 

 

abilitatea de a controla și regla 

propria stare emoțională 

 Conștiința de sine 

 

cunoașterea și înțelegerea emoțiilor și 

sentimentelor proprii 

 Motivația  

 

dirijarea emoțiilor și sentimentelor 

pentru atingerea scopurilor 

 Empatia  

 

identificarea și explicarea emoțiilor și 

sentimentelor celorlalți. 

 Abilități sociale  stabilirea relațiilor cu ceilalți 

 

Aceste componente, consideră D. Goleman, oferă mijlocul de a ne 

inventaria forţele şi de a repera calităţile pe care dorim să le cultivăm. Toate 

cinci componente structurale sunt legate într-un mod complex, iar capacitatea de 

a folosi eficient oricare dintre ele este legată de gradul în care noi posedăm una 

sau mai multe din aceste elemente. Cu alte cuvinte, există un sistem fundamental 

care le străbate pe toate [apud 8, p.126-127]. 

Odată cu conceptualizarea noţiunii de inteligenţă emoţională, educatorii, 

profesioniştii în resurse umane, formatorii, echipele de recrutare, managerii şi 

alţii au descoperit prin ce se diferenţiază lucrătorii obișnuiți, de cei care reuşesc 

să se desprindă din rândul mulţimii. Este vorba de abilităţile personale.  

Rolul sentimentelor la locul de muncă este colosal, iar ignorarea sau 

inhibarea acestora poate fi o greşeală fatală. Grijile, teama şi neliniştea sunt 

sentimente care pot însemna că ceva nu merge bine. Grijile pot trage un semnal 

de alarmă asupra pericolelor viitoare. Când apar griji referitoare la creşterea 

ritmului de producţie, acestea pot fi folosite în mod constructiv. De exemplu, pot 

creşte orele de somn pentru a fi mai odihniţi la serviciu, sau se pot micşora 

pauzele dintre diferite seturi de operaţiuni, sau se poate atrage atenţia 
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managementului că, pe măsură ce se vor produce mai multe produse, acestea vor 

avea mai multe defecte. Toate sentimentele sunt extrem de importante la locul 

de muncă, nu doar frica sau grijile. Satisfacţia, de exemplu, este un semnal că 

lucrurile merg bine. Un sentiment de mulţumire la locul de muncă poate 

însemna un lucru bine făcut. 

După Goleman, pentru ca o organizaţie să meargă bine, este necesar să se 

acorde atenţie abilităţilor emoţionale ale membrilor săi, asigurându-se o 

compatibilitate între aceştia sub raport emoţional-afectiv. Cercetările de 

psihologie organizaţională au ajuns la concluzia că managerii, ca şi angajaţii cu 

un coeficient emoţional ridicat, au mai mult succes decât cei care au doar o bună 

calificare tehnică. Aceştia sunt mai bine priviţi în cadrul organizaţiilor, sunt mai 

cooperanţi, mai puternic motivaţi intrinsec şi mai optimişti, sunt capabili să evite 

conflictele şi să împiedice escaladarea lor. S-au pus în evidenţă o serie de 

caracteristici ale managementului abilităţilor emoţionale: 

➢ Abilitatea de a folosi emoţiile ca sursă de energie productivă; 

➢ Abilitatea de a nu escalada conflictele şi de a le folosi ca sursă de 

feedback;  

➢ Tratarea sentimentelor membrilor organizaţiei ca variabile importante ale 

succesului;  

➢ Cunoaşterea şi înlăturarea dificultăţilor emoţionale şi relaţionale ale 

experţilor;  

➢ Crearea unui mediu în care angajaţii să se simtă în siguranţă. [11, p.271] 

Peter Drucker, eminentul om de afaceri care a inventat termenul de 

“lucrător în cunoaștere”, a subliniat că fiecare lucrător în parte este mare expert 

într-un anumit domeniu și astfel productivitatea sa depinde de eforturile 

coordonate ca parte a unei echipe organizate. Cum oamenii au lucrat întotdeauna 

în tandem, observă Drucker, în cazul unei munci calificate în cunoaștere, 

echipele devin mai importante decât lucrul pe cont propriu [apud 11]. Acest fapt 

sugerează de ce IE și aptitudinile care-i ajută pe oameni să se armonizeze ar 

trebui să devină tot mai prețuite ca un bun la locul de muncă. 

De câte ori oamenii colaborează, indiferent dacă este vorba de o ședință de 

planificare sau de o muncă în echipă pentru un anumit proiect comun, există un 

IQ al grupului, ce însumează talentele și capacitățile celor implicați. Cel mai 

important element în inteligența grupului nu este atât un IQ academic, ci mai 

curând al inteligenței emoționale. Capacitatea fiecărui individ în parte de a se 

adapta, considerându-i pe ceilalți egali, va face ca un grup să fie mai talentat, 

mai productiv și să aibă mai multe succese decât un altul ai cărui membri au 
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talente și aptitudini egale în alte direcții, nu se descurcă la nivelul inteligenței 

emoționale [2, p. 199-200]. 

Abordarea inteligenţei emoţionale la locul de muncă nu poate prezice de 

una singură succesul în muncă, o carieră satisfăcătoare sau un leadership 

eficient. Este doar una din componentele importante. În cadrul calităţii de a fi un 

bun utilizator al inteligenţei emoţionale intră şi înţelegerea faptului că aceasta nu 

este şi nu ar trebui să fie gândită ca un înlocuitor sau substituent al abilităţilor, 

cunoştinţelor sau priceperii căpătate în timp. Inteligenţa emoţională creşte 

şansele de succes, dar nu îl garantează în absenţa cunoştinţelor necesare. 

Inteligenţa emoţională întotdeauna ajută individul. Este un lucru bun să existe, 

dar şi celelalte abilităţi şi competenţe sunt importante [1, p.113]. 

În lucrarea sa ,,Inteligența emoțională în organizații”, N. Sfetcu face o 

analiză amplă a impactului emoțiilor pozitive și negative asupra locului de 

muncă [9]. Conform mai multor autori (Weiss și Cropanzano, 1996; Pratt și 

Doucet, 2000), susține N. Sfetcu, experiențele de la locul de muncă  cuprind o 

succesiune de  evenimente  cu efecte  pozitive sau  negative, efectul cărora în 

situații extreme, stările  emoționale  negative  pot  duce la  „practici  

opoziționale”  (Collinson, 1994) și  „represalii organizaționale”  sau  

comportamente  „anti-cetățenești”  (Folger  și  Cropanzano,  1998)  sau 

„recalcitrante” (Ackroyd și Thompson, 2003) [9]. 

În tabelul 2 sunt prezentate câteva explicații aduse de Bogdan Pode în care 

înțelegerea inteligenţei emoţionale poate eficientiza munca de zi cu zi.  

Tabelul 2. Semnificații ale inteligenței emoționale după B. Pode [6, 

p.32] 

 

Identificarea 

emoţiilor 

 

• trebuie să fii conştient de propriile sentimente şi 

emoţii astfel încât să nu fii “orbit” de sentimente; 

• trebuie să fii conştient şi de sentimentele celorlalţi, 

pentru că aceasta constituie un punct cheie în lucrul cu 

oamenii, 

Folosirea 

emoţiilor 

 

• creativitatea poate proveni din abilitatea de a genera o 

anumită stare sau un sentiment potrivit;  

• să simţi “pentru” ceilalţi, să poţi să fii empatic, poate 

proveni din abilitatea de a genera un sentiment pe care 

celelalte persoane îl percep,  

Înţelegerea • să ştii ce îi motivează pe oameni; 
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sentimentelor 

 

• să înţelegi punctul de vedere al celorlalţi oameni;  

• să înţelegi şi să poţi să te descurci cu interacţiunea în 

cadrul grupului, 

Controlul 

emoţiilor 

 

• să fii tot timpul conştient de propriile emoţii care 

conţin informaţii de valoare şi foloseşte-le pentru a 

rezolva problemele;  

• când ai un sentiment de tristeţe, află cauza de care ai 

fost dezamăgit şi rezolvă problema; 

• când ai un sentiment de supărare, află cauza de care 

eşti frustat şi rezolvă problema; 

• când ai un sentiment de nelinişte, află cauza de care 

eşti îngrijorat şi rezolvă problema;  

• când ai un sentiment de mulţumire, află cauza de care 

eşti vesel şi repet-o. 

 

În condițiile schimbărilor rapide din cadrul organizațiilor, nivelul ridicat al 

inteligenței emoționale a devenit un factor important al succesului, care uneori 

surclasează competența tehnică profesională. De fapt, este o realitate că în 

prezent angajările se fac pe baza interviului care urmărește să aprecieze tocmai 

abilitățile emoționale ale individului. Se merge chiar mai departe, în sensul că 

promovările, concedierile se fac în urma rezultatelor constatate la interviu. 

După Goleman, pentru ca o organizație să meargă bine este necesar să se 

acorde atenție abilităților emoționale ale membrilor săi. Cercetările de 

psihologie organizațională au ajuns la concluzia că managerii, ca și angajații cu 

un coeficient emoțional ridicat, au mai mult succes decât cei care au doar o bună 

calificare tehnică. Aceștia sunt mai bine priviți în cadrul organizațiilor, sunt mai 

cooperanți, mai puternic motivați și mai optimiști. Sunt capabili să evite 

conflictele și să împiedice escaladarea lor [7, p.180].       

Studiul problematicii managementului emoţiilor de către angajaţi pentru a 

răspunde cerinţelor organizaţiei a început odată cu lucrările sociologului 

american Arlie Hochschild. Hochschild a propus termenul de „management al 

emoţiilor” („emotional labour”) ca gestionare a emoţiilor în scopul „afişării unei 

mimici şi gestici observabile public” [10]. Aceasta presupune un efort, conştient 

sau nu de a schimba propriile emoţii în acord cu regulile de exprimare a 

emoţiilor specifice organizaţiei. Managementul emoţiilor la locul de muncă este 

„acţiunea de a afişa emoţii adecvate”, chiar dacă emoţia afişată diferă de 

emoţiile trăite. Conform modelului teoretic propus de Hochschild, 
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managementul emoţiilor se referă la reglarea, la locul de muncă, a emoţiilor 

trăite sau exprimate astfel încât să servească scopurilor organizaţiei. Putem vorbi 

de managementul emoţiilor pentru posturile care îndeplinesc următoarele 

caracteristici  

- contactul „faţă în faţă” sau prin intermediul telefonului cu publicul;  

- angajatul care îşi gestionează emoţiile trebuie să producă o stare 

emoţională altei persoane (clientul); 

 - permit angajatorilor, prin modalităţi precum formarea şi supravegherea, 

să exercite control asupra activităţii de natură emoţională a angajaţilor [10, p.8]. 

Ideile lansate de Hochschild au fost preluate şi dezvoltate de numeroşi 

autori, perspectiva de abordare variind de la abordările antropologice până la 

cele sociologice sau cele specifice psihologiei sociale. Cercetătorii au apelat la 

perspective diferite în studiul managementului emoţiilor la locul de muncă. Unii 

au accentuat rolul caracteristicilor muncii (Morris & Feldman, 1996), diferenţele 

la nivelul ocupaţiei (Hochschild, 1983), alţii au accentuat regulile de exprimare 

emoţională (Schaubroeck & Jones, 2000), identitatea personală (Ashforth & 

Humphrey, 1993), disonanţa emoţională şi efortul emoţional (Kruml & Geddes, 

2000) sau strategiile de reglare emoţională (Grandey, 2000). La ora actuală, 

managementul emoţiilor nu face parte din nici o descriere formală a postului şi 

nici din criteriile de evaluare, nu este măsurată sau documentată. Adesea, în 

practica resurselor umane, managementul emoţiilor de către angajaţi nu este 

altceva decât ceea ce este definit ca „abilităţi interpersonale”. Angajaţii se 

implică în managementul emoţiilor la locul de muncă numai în situaţia în care 

există anumite antecedente, la nivel organizaţional, situaţional sau individual, 

care impun necesitatea gestionării emoţiilor. 

Gross (2008) defineşte reglarea emoţională ca fiind „procesul prin care 

indivizii influenţează emoţiile pe care le trăiesc, în momentul în care le resimt, 

cum trăiesc şi exprimă aceste emoţii”. Cercetările în domeniul managementului 

emoţiilor au transpus procesele reglatorii în termeni de „reglarea trăirilor 

emoţionale” („deep acting”) şi „reglarea expresiei emoţionale” („surface 

acting”). În situaţiile de reglare a expresiei emoţionale angajaţii simulează, 

atunci când se solicită, emoţii care nu sunt trăite în mod real, schimbându-şi 

expresia facială, gesturile, tonul vocii pentru a fi consistente cu regulile 

referitoare la emoţiile adecvate. Reglarea trăirii emoţionale apare atunci când 

angajaţii îşi schimbă nu doar expresia facial, dar şi trăirile interne prin folosirea 

imaginaţiei sau prin reamintirea unor experienţe plăcute pentru a genera emoţii 

pozitive adecvate, de exemplu.  
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Reglarea expresiei poate fi conceptualizată ca o strategie de reglare 

emoţională centrată pe răspuns, întrucât angajatul intervine asupra emoţiei pe 

care o afişează modificând-o pentru a fi în concordanţă cu regulile de exprimare 

emoţională ale organizaţiei. Reglarea trăirii poate fi conceptualizată ca reglare 

centrată pe antecedente, este modificată însăşi trăirea emoţională internă a 

angajatului [10, p.11]. 

Există dovezi empirice potrivit cărora emoțiile liderului influențează 

emoțiile membrilor grupului: emoțiile se propagă de sus în jos, de la persoana 

care deține autoritatea, la subordonați. Un lider anxios, cu sentimente de 

inferioritate, care se simte amenințat de capacitățile subordonaților săi, cu o 

nevoie de putere sau de control, va influența emoțiile membrilor grupului într-un 

mod diferit decât un lider echilibrat, care este în contact cu sine însuși și are un 

nivel bun al stimei de sine. Este de la sine înțeles că o primă condiție pentru ca 

un lider să fie eficient în managementul emoțiilor la nivel organizațional este 

abilitatea sa de a-și gestiona propriile emoții. La fel, capacitatea de a respecta 

oamenii cu care lucrează implică, în primul rând, un nivel optim al stimei de 

sine. Echipa managerială este factorul decisiv în crearea și menținerea unui 

climat emoțional pozitiv la locul de muncă, favorabil desfășurării activităților 

profesionale [5, p.80]. Spre exemplu, constatările realizate de psihologul L. 

Golovei au dovedit o legătură directă între nivelul inteligenței emoționale la 

diriginți și climatul psihologic în grupul de elevi (L. Golovei, 2012) [3]. În acest 

context, au fost efectuate și alte cercetări de către autorii autohtoni cu referire la 

particularităţile psihosociale ale stabilităţii emoţionale a cadrelor didactice din 

învăţământul primar (Cerlat R. 2019), perfecționarea inteligenței emoționale în 

cariera profesională a profesorului (L. Trofăilă, 2020), la explorarea carierei 

pedagogice pentru dezvoltarea competenţelor emoţionale (M. Cojocaru, 2011) 

etc. 

Inteligenţa emoţională este capacitatea personală de identificare şi 

gestionare eficientă a propriilor emoţii în raport cu scopurile personale. 

Finalitatea ei constă în atingerea scopurilor cu un minim de conflicte inter şi 

intra-personale. Chiar dacă o persoană are suficiente cunoştinţe şi idei 

inteligente, dacă nu îşi cunoaşte şi nu reuşeşte să-şi gestioneze emoţiile şi 

sentimentele, poate întâmpină dificultăţi în încercarea de a-şi construi relaţiile cu 

ceilalţi sau o carieră profesională de succes. Inteligenţa emoţională este un 

amestec de stăpânire de sine, motivaţie, empatie, gândire liberă, tact şi 

diplomaţie. Aceste atribute ale unei persoane o fac să aibă o inteligenţă 

emoţională ridicată. Astfel, ea îşi poate controla reacţiile emoţionale în raport cu 
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alte persoane, datorită faptului că este conştientă de toţi factorii care contribuie 

la apariţia reacţiei respective [4, p.1]. 
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Componentele personalității și anxietatea la copii și 

adolescenți 
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Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 

Igor Racu, dr. hab. în psihologie, prof. univ., 
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Anxietatea este caracteristică copiilor încă din primul an de viață și se 

întâlnește de-a lungul copilăriei și adolescenței. Anxietatea este una din 

problemele emoționale cele mai comune specifice copiilor și adolescenților, 

reprezentând de asemenea, și principala cauză pentru care copiii și familiile 

acestora solicită ajutor în cadrul serviciilor de sănătate mintală [2]. Ținem să 

cosemnam că mult timp s-au ignorat anxietățile copiilor și adolescenților 

considerându-se că acestea sunt temporare și vor trece odată cu vârsta. 

Actualmente vom menționa că este necesar să studiem anxietatea la copii și 

adolescenți și să intervenim în cazul anxietății, neliniștilor, temerilor și fricilor 

copiilor și adolescenților pentru că este singura modalitate de a evita suferința 

emoțională cu care se pot confrunta adulții [3]. 

Urmând cele expuse ne-am propus să realizăm un demers constativ al 

anxietății și a componentelor personalității la copii și adolescenți.  

Eșantionul de cercetare a cuprins 792 de copii de diferită vârstă dintre care: 

152 de preșcolari cu vârsta cuprinsă între 4 și 7 ani, 170 de școlari mici cu 

vârsta cuprinsă între 7 și 11 ani, 320 de preadolescenți cu vârsta cuprinsă între 

10 și 15 ani și 150 de adolescenți cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 18 ani.  

Pentru investigaţiile anxietății și a componentelor personalității 

(autoaprecierea și încrederea în sine) la copii și adolescenți am administrat: 

Testul de anxietate pentru copii R. Temml, V. Amen și M. Dorca, Scala de 
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manifestare a anxietăţii la copii, Scala de manifestare a anxietăţii Taylor, 

Tehnica „Scărița” В. Шур, Tehnica de studiere a autoaprecierii la 

preadolescenţi Дембо-Рубинштейн (varianta А. Прихожан),  Testul de 

studiere a încrederii în sine (В. Ромек). 

Niveluri de anxietate la copii și adolescenți au fost evidențiate prin 

aplicarea următoarelor teste și scale: Testul de anxietate pentru copii R. 

Temml, V. Amen și M. Dorca, Scala de manifestare a anxietăţii la copii și 

Scala de manifestare a anxietăţii Taylor. Frecvențele pentru nivelurile redus, 

moderat și ridicat de anxietate la copii și adolescenți sunt ilustrate în tabelul 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensiunile vârstă sunt categorii de referință în dezvoltarea anxietății la 

copii și adolescenți. Incidența anxietății este mult mai ridicată în preșcolaritate 

(46,05%). În scădere față de preșcolari anxietatea afectează și școlarii mici 

(44,12%), preadolescenții (31,56%) și adolescenții (31,33%). Preadolescenții și 

adolescenții demonstrează și exprimă anxietate deopotrivă.  

Autoaprecierea, ca parte componentă a conștiinței de sine în preșcolaritate 

este în plin proces de dezvoltare și formare. Autoaprecierea reprezintă un sistem 

de reprezentări descriptive și evaluatoare despre sine, care determină părerea de 

sine și ghidează acțiunile. Dezvoltarea autoaprecierii în preșcolaritate își are 

rădăcinile în experiențele din acești ani: în special în influența și acțiunile 

părinților, educatoarei, relațiilor cu alți copii, precum și activitatea de joc [1].  

Autoaprecierea la preșcolari a fost studiată prin Tehnica „Scărița” В. 

Шур. Rezultatele pentru autoapreciere la preșcolari cu diferite nivele de 

anxietate sunt prezentate în figura 1. 
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Fig. 1.  Frecvențele pentru autoapreciere la preșcolarii cu diferite 

nivele de anxietate  

Preșcolarii cu nivel moderat de anxietate și cei cu nivel ridicat de anxietate 

prezintă frecvențe diferite pentru autoapreciere. Preșcolarii cu nivel moderat de 

anxietate prezintă următoarele frecvențe pentru nivelele autoaprecierii: 2,43% 

din preșcolari au nivel foarte scăzut al autoaprecierii, 12,19% din preșcolari 

prezintă nivel scăzut al autoaprecierii, 36,59% din preșcolari manifestă nivel 

adecvat al autoaprecierii și 48,79% din preșcolari exprimă nivel foarte înalt al 

autoaprecierii. Preșcolarii cu nivel ridicat de anxietate se caracterizează prin 

următoarele frecvențe pentru nivelele autoaprecierii: 8,57% din preșcolari 

prezintă nivel foarte scăzut al autoaprecierii, 4,28% din preșcolari manifestă 

nivel scăzut al autoaprecierii, la 37,15% din preșcolari întâlnim nivel adecvat al 

autoaprecierii și 50% din preșcolari dau dovadă de nivel foarte înalt al 

autoaprecierii.  

Vom preciza că preșcolarii cu nivel moderat și ridicat de anxietate 

preponderent se caracterizează prin autoapreciere foarte înaltă. Vom consemna 

argumentele și explicațiile copiilor în favoarea alegerii: „Eu sunt cel mai bun”, 

„Eu sunt cel mai frumos”, „Eu sunt cel mai bravo”, „Mă iubesc foarte mult”, 

„Cei  mai buni copii sunt pe prima treaptă, de aceea și eu vreau să fiu aici”. Sunt 

și preșcolari ce nu sunt capabili să-și explice alegerea, preșcolarii zâmbesc, tac, 

sau devin îngândurați. Acest fapt se datorează reflexiei slab dezvoltate 

(capacitatea de a analiza propria activitate și a raporta opiniile, trăirile și 

activitățile la părerile și aprecierile celor din jur). Preșcolarii cu autoapreciere 

foarte înaltă se compară cu semenii, își doresc să fie ca ei, simt nevoia 

încurajărilor pentru activitatea pe care o întreprind, cer aprobare sau răsplată 

pentru ceea ce fac, nu acceptă observațiile, nu le place să se joace în jocuri de 

rol, daca nu sunt printre liderii grupului, simt mereu nevoia de a schimba 

activitatea, sunt suspicioși și supărăcioși pe ceilalți, uneori întâmpină dificultăți 
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în comunicarea cu copiii de o seamă, au puțini prieteni, pot fi agresivi și bătăuși. 

Caracteristicele enumerate explică anxietatea, neliniștile și temerile pe care le 

regăsim la preșcolari.  

Autoaprecierea se dezvoltă de-a lungul etapelor de vârstă, în școlaritatea 

mică aceasta se modifică și, totodată, capătă caracteristici de stabilizare și de 

conștiență pentru proiecția personalității ulterioare. Autoaprecierea școlarilor 

mici este influențată de mediu, sistemul relațional și activitatea de învățare [4]. 

Autoaprecierea școlarilor mici a fost evidențiată prin Tehnica „Scărița” 

В. Шур. În continuare vom ilustra frecvențele pentru autoapreciere la școlarii 

mici cu diferite nivele de anxietate.  

 
Fig. 2. Frecvențele pentru autoapreciere la școlarii mici cu diferite 

nivelele de anxietate 

Figura 2 ne permite să evidențiem că școlarii mici cu diferite nivele de 

anxietate prezintă și frecvențe distincte pentru autoapreciere. Școlarii mici cu 

nivel redus de anxietate au următoarele frecvențe pentru autoapreciere: 7,69% 

din școlarii mici manifestă autoapreciere scăzută, 63,59% din școlarii mici se 

caracterizează prin autoapreciere adecvată, iar pentru 26,93% din școlarii mici 

este particulară autoaprecierea foarte înaltă. La școlarii mici cu nivel moderat de 

anxietate, frecvențele pentru autoapreciere oscilează după cum urmează: 2,89% 

din școlarii mici înregistrează autoapreciere foarte scăzută, 14,49% din școlarii 

mici prezintă autoapreciere scăzută, 53,63% din școlarii mici au o autoapreciere 

adecvată și la 28,99% din școlarii mici este prezentă autoaprecierea foarte înaltă. 

Pentru școlarii mici cu anxietate ridicată evidențiem următoarele nivele ale 

autoaprecierii: 13,33% din școlarii mici manifestă autoapreciere foarte scăzută, 

26,66% din școlarii mici dau dovadă de autoapreciere scăzută, 30,67% din 

școlarii mici au o autoapreciere adecvată și 29,34% din școlarii mici se 

caracterizează prin autoapreciere foarte înaltă.  



153 

 

În continuare vom evidenția corelația dintre anxietate și autoapreciere la 

școlarii mici de 7 ani după coeficientul de corelație liniară Pearson.  

Tabelul 2. Studiul corelației între anxietate și autoapreciere după 

Pearson 

Variabilele Coeficientul de 

corelații 

Pragul de 

semnificații 

Anxietate  / 

autoapreciere 

r=0,3426 p≤0,01 

Conform tabelul 2 obținem un coeficient de corelație semnificativ pozitiv. 

Vom menționa că școlarii mici ce demonstrează scor ridicat pentru anxietate 

tind să aleagă treapta cea mai înaltă pe scăriță. Vom consemna aici că școlarii 

mici cu anxietate ridicată se caracterizează prin autoapreciere foarte înaltă. 

Dezvoltarea cognitivă ce are loc în școlaritatea mică le permite copiilor să-și 

formeze o autoapreciere mai complexă despre ei însăși. Autoaprecierea are surse 

noi de clarificare, pe de o parte, reprezentate de rezultatele obținute la școală, iar 

pe de altă parte, de confruntarea și compararea zilnică în diverse situații cu cei 

de aceeași vârstă. La școlarii mici de 7 ani se păstrează încă tendința din 

preșcolaritate de a se plasa pe treapta cea mai înaltă. Autoaprecierea foarte 

înaltă, nu întotdeauna corespunde cu calitățile și performanțele reale ale 

copilului, pe acest fon școlarul mic resimte neliniște și anxietate.   

Progrese semnificative în personalitatea preadolescentului sunt dezvoltarea 

autoaprecierii, încrederii în sine, curajului social și inițierea contactelor sociale 

[1, 4]. 

În acest context am investigat  autoaprecierea, încrederea în sine, curajul 

social și  inițierea contactelor sociale la preadolescenții cu diferite nivele de 

anxietate. 

Am evaluat autoaprecierea la preadolescenții de 10 ani, preadolescenții de 

11 ani și preadolescenții de 12 ani prin administrarea Tehnicii de studiere a 

autoaprecierii la preadolescenţi Дембо-Рубинштейн (varianta А. 

Прихожан). Frecvențele pentru autoapreciere la preadolescenții cu distincte 

nivele de anxietate sunt prezentate în continuare. 
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Fig. 3. Frecvențele pentru autoapreciere la preadolescenții cu diferite 

nivele de anxietate  

Investigarea autoaprecierii preadolescenţilor cu diferite nivele de anxietate 

ne permite să consemnăm că preadolescenţii cu un nivel redus de anxietate se 

caracterizează prin: 4,16% din preadolescenți manifestă autoapreciere scăzută, 

16,67% din preadolescenți au autoapreciere medie, 50% din preadolescenți și 

29,17% din preadolescenți dau dovadă de autoapreciere înaltă și autoapreciere 

foarte înaltă. Preadolescenții cu nivel moderat de anxietate prezintă următoarele 

frecvențe: 23,38% din preadolescenți exprimă autoapreciere scăzută, 55,85% din 

preadolescenți înfățișează autoapreciere medie, 16,88% din preadolescenți 

exprimă autoapreciere înaltă și 3,89% din preadolescenți arată autoapreciere 

foarte înaltă. Preadolescenții cu nivel ridicat de anxietate demonstrează 

preponderent autoapreciere scăzută (40%), autoapreciere medie (28,89%) și 

8,88% din preadolescenți și 22,23% din preadolescenți manifestă autoapreciere 

înaltă și respectiv, autoapreciere foarte înaltă. 

Începutul preadolescenței este marcat de dezvoltarea autoaprecierii ca parte 

componentă a conștiinței de sine. Autoaprecierea la preadolescenții de 10 ani, de 

11 ani și cei de 12 ani este puternic marcată de schimbările fizice, hormonale și 

de siluetă. Preadolescenții sunt critici cu propria persoană. Fie simt că s-au 

maturizat prea devreme sau prea târziu, fie nu se identifică cu modelele ideale și 

stereotipe de atractivitate. Un rol dominant în autoapreciere la începutul 

preadolescenței îl au și mediul social și grupul care îi va satisface nevoile de 

afiliere, socializare și securitate emoțională. Autoaprecierea preadolescenților 

este determinată și de imaginile, opiniile și percepțiile celor din jur. Schimbările 

biologice care pot părea terifiante, apartenența la un anumit grup poate fi 

stângace sau nereușită, opiniile celor din jur pot fi negative, astfel 

preadolescenții se caracterizează printr-o autoapreciere scăzută ce va determina 

sensibilitate, autocritică, neliniște, îngrijorări și anxietate.  



155 

 

Pentru a determina încrederea în sine, curajul social și inițierea contactelor 

sociale am aplicat Testul de studiere a încrederii în sine (В. Ромек) (13 – 15 

ani). Rezultatele pentru încrederea în sine la preadolescenții cu diferite nivele de 

anxietate sunt ilustrate în figura 4. 

 
Fig. 4. Frecvențele pentru încrederea în sine la preadolescenții cu 

diferite nivele de anxietate  

La preadolescenții cu diferite nivele de intensitate a anxietății evidențiem 

diferite frecvențe și pentru încrederea în sine. Din preadolescenții cu nivel redus 

de anxietate: 16% exprimă nivel scăzut de încredere în sine, 40% arată nivel 

mediu de încredere în sine și la 44% se înregistrează nivel înalt de încredere în 

sine. Pentru preadolescenții cu nivel moderat de anxietate vom menționa că: 

20,43% din preadolescenți au nivel scăzut al încrederii în sine, 65,60% din 

preadolescenți manifestă nivel mediu al încrederii în sine și 13,97% din 

preadolescenți demonstrează nivel înalt de încredere în sine. Și pentru 

preadolescenții cu nivel ridicat de anxietate se înregistrează următoarele 

frecvențe pentru nivelele încrederii în sine: 50% din preadolescenți se 

caracterizează prin nivel scăzut de încredere în sine, 25% din preadolescenți dau 

dovadă de nivel mediu de încredere în sine, în timp ce 35% din preadolescenți se 

disting prin nivel înalt al încrederii în sine.  

În continuare vom studia interrelația între anxietate și încredere în sine 

după coeficientul de corelație liniară Pearson. 

Tabelul 3. Studiul corelației între anxietate și încredere în sine după 

Pearson 

Variabilele Coeficientul de 

corelații 

Pragul de 

semnificații 

Anxietate / 

încredere în sine 

r=-0,3241 p≤0,01 
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Tabelul de mai sus ne prezintă existența unei corelații semnificative 

negative. Preadolescenții cu nivel ridicat de anxietate au un nivel scăzut de 

încredere în sine. Sursele dezvoltării încrederii în sine la preadolescenții de 13, 

14 și cei de 15 ani rămân a fi schimbările fizice, imaginea propriului corp, 

reputația și considerația pe care o are preadolescentul în contextul relațiilor cu 

semenii, profesorii și părinții, și conștientizarea propriilor abilități, aptitudini, 

emoții și dorințe. Aici putem menționa că mulți preadolescenți demonstrează 

nemulțumire cu referire la propriul corp, dificultăți în relaționarea cu cei din jur, 

precum și aprecieri negative cu referire la propriile trăsături, caracteristice, 

emoții și trăiri. Acești preadolescenți dau dovadă de încredere în sine scăzută 

care conturează și o anxietate ridicată.  

Am supus cercetării interrelațiile dintre anxietate și încredere în sine, curaj 

social și inițierea contactelor sociale la adolescenți. 

Încrederea în sine, curajul social și inițierea contactelor sociale au fost 

evaluate prin Testul de studiere a încrederii în sine (В. Ромек). Rezultatele 

pentru încrederea în sine la adolescenții cu diferite nivele de anxietate sunt 

prezentate în figura 5. 

 
Fig. 5. Frecvențele pentru încrederea în sine la adolescenții cu diferite 

nivele de anxietate  

Adolescenții cu diferite nivele de anxietate prezintă frecvențe diferite 

pentru nivelele încrederii în sine. Astfel adolescenții cu nivel redus de anxietate 

se caracterizează doar prin încredere în sine medie (33,33%) și înaltă (66,67%). 

Adolescenților cu nivel moderat de anxietate le sunt particulare toate cele trei 

nivele ale încrederii în sine: 8% din adolescenți manifestă nivel scăzut al 

încrederii în sine, 65% din adolescenți manifestă nivel mediu al încrederii în 

sine și 27% din adolescenți prezintă nivel înalt al încrederii în sine. La 

adolescenții cu nivel ridicat de anxietate observăm că 31,91% din adolescenți 

manifestă nivel scăzut al încrederii în sine. Mai mult de jumătate din adolescenți 
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(55,32%) au nivel mediu al încrederii în sine. 12,77% din adolescenți dau 

dovadă de nivel înalt al încrederii în sine.  

Ne-am propus să investigăm interrelația între anxietate și încredere în sine 

după coeficientul de corelație liniară Pearson. 

Tabelul 4. Studiul corelației între anxietate și încredere în sine  după 

Pearson 

Variabilele Coeficientul de 

corelații 

Pragul de 

semnificații 

Anxietate / 

încredere în sine 

r=-0,3922 p≤0,01 

În concordanță cu tabelul 4 consemnam două corelații semnificative 

negative. Adolescenții cu nivel ridicat de anxietate se caracterizează printr-un 

nivel scăzut de încredere în sine. Încrederea în sine în adolescență este în 

legătură cu imaginea corporală, precum și cunoașterea de sine, definirea și 

dezvoltarea propriei identități și conturarea opțiunilor școlare, profesionale și 

personale. În contextul afirmării de sine, autorealizării, de impunere a propriului 

eu, poate interveni un anumit grad de confuzie a identității care este firesc pentru 

adolescenți. Confuzia cu privire la propria identitate poate provoca o 

neîncredere în sine, care explică și multe comportamente printre care: 

disconfortul, irascibilitatea, timiditatea, neliniștea și anxietatea.  

În concluzii cu rezultatele expuse vom menționa că anxietatea se întâlnește 

de la preșcolaritate la adolescență. Am demonstrat că dintre toate categoriile de 

vârste investigate anxietatea este mai intensă la preșcolari.  

Am constatat că componentele personalității (autoaprecierea, încrederea în 

sine, curajul social și inițierea contactelor sociale) condiționează anxietatea. 

Autoaprecierea foarte înaltă caracteristică preșcolarilor și școlarilor mici este 

decisivă în instaurarea anxietății. Autoaprecierea și încrederea în sine lipsite de 

precizie, incomplete, nestatornice şi de multe ori negative la preadolescenți și 

adolescenți pot declanșa anxietate. Un mod reticent, distant, defectuos și 

inconsecvent de comunicare cu semenii determină instaurarea nesiguranței, 

temerilor, anxietății și a timidității. 
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Agresiunea psihologică în societatea contemporană 

Profesor grad didactic I, Gina Raicu, 

Şcoala Gimnazială Tănăsoaia, judeţul Vrancea, România, 

Profesor grad didactic I, Jean-Benone Raicu, 

Şcoala Gimnazială Tănăsoaia, judeţul Vrancea, România, 

 

 O simplă căutare în mediul virtual a definiţiei pentru conceptul de 

„agresiune” aduce în atenţie variante asemănătoare. Una dintre cele care mi-a 

atras atenţia a fost următoarea: 

 „AGRESIÚNE - s. f. 1. atac brutal neprovocat. ◊ folosire a forței 

armate de către un stat sau o coaliție de state împotriva suveranității, 

integrității teritoriale și independenței politice a unui alt stat. 2. atac asupra 

persoanelor sau bunurilor. 3. acțiune exterioară care primejduiește echilibrul și 

integritatea unui sistem viu. (< fr. agression, lat. aggressio) - sursa: MDN '00 

(2000)” 

Eric Debarbieux consideră că „violenţa este dezorganizarea brutală sau 

continuă a unui sistem personal, colectiv sau social şi care se traduce printr-o 

pierdere a integrităţii, ce poate fi fizică, psihică sau materială. Această 

dezorganizare poate să opereze prin agresiune, prin utilizarea forţei, conştient 

sau inconştient, însă poate exista şi violenţă doar din punctul de vedere al 

victimei, fără ca agresorul să aibă intenţia de a face rău” [1]. Această definiţie 

evidenţiază natura discretă a violenţei, care ar consta, în opinia autorului, nu 

doar în acte fizice, ci şi acţiuni la nivelul psihic sau al obiectelor celui agresat. 

Debutul erei Internetului, dezvoltarea noilor tehnologii de comunicare au 

oferit noi oportunități de dezvoltare și conectare a indivizilor, implicit a 

comunităţilor, a statelor. „Îmbrăţişarea necondiţionată”, uşurinţa cu care aceste 

tehnologii au pătruns în viaţă noastră a deschis însă poarta către ameninţări 

nevăzute. Datele personale ale indivizilor/actorilor statali, date ale instituţiilor, 

activităţi, preferinţe, concepţii, valori au devenit prea uşor vizibile şi la 

îndemâna, nu întotdeauna, a unor persoane/grupări bine-intenţionate. S-au ivit 

astfel riscuri şi vulnerabilităţi în mediul social-economic, politic, educaţional, 

militar, strategic. 

Manipularea psihologică este un tip de influență socială care urmărește 

schimbarea percepției sau comportamentului celorlalți cu ajutorul unor tactici 

ascunse, amăgitoare sau chiar abuzive.[2] Pentru că manipulatorul își urmărește 
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doar propriile interese, deseori în detrimentul altora, aceste metode pot fi 

considerate exploatatoare, imorale și înșelătoare. 

Legat de domeniul intelligence-ului de securitate, confruntarea imaginilor, 

agresarea simbolurilor, miturilor, stereotipurilor şi metaforelor, a matricelor 

simbolice a unor grupuri dintr-o ţară sau a imaginarului social naţional devine 

metoda principală de agresiune psihologică. Sunt denigrate valorile naţionale, 

personalităţi ale culturii naţionale sunt contestate, sunt puse sub semnul 

incertitudinii pagini de istorie naţională. Toate aceste acţiuni au scopul de a slăbi 

încrederea populaţiei în instituţiile statului, în crearea unei atmosfere de 

debusolare pentru ca manipularea şi dezinformarea să aibă randament maxim. 

O astfel de situaţie traversează oamenirea în contextul pandemiei actuale 

generate de COVID-19. Dezinformarea sau, mai grav, inundarea pieţei cu 

informaţii excesive, din surse obscure, conduce la polarizarea societăţii în pro şi 

contra: pro/contra vaccinare, pro/contra virus creat în laborator, pro/contra 

măsuri de protecţie, măsuri de carantinare, pro/contra mediu bugetar-mediu 

privat, abătând atenţia societăţii de la interesele marilor puteri de a submina alte 

state... 

Printre obiectivele agresiunii informaţional-simbolice se pot enumera: 

– dezorganizarea naţiunii vizate şi dezintegrarea socio şi etno-

organizărilor ce o compun; 

– discreditarea autorităţii de stat a personalităţilor şi a liderilor cu un 

status deosebit; 

– neutralizarea capacităţii de simbolizare a membrilor şi grupurilor 

naţiunii respective; 

–    diminuarea puterii de reacţie la intervenţia influenţelor agresive. [3] 

Cointeresarea, coruperea, compromiterea, şantajul şi intimidarea s-au 

dovedit a fi metode eficace de influenţare psihologică în timp de pace şi în 

situaţie de război. Încălcarea disimulată a regulilor logicii constituie metoda ce 

permite să se mascheze minciuna evidentă şi calomnia prin prezentarea unor 

argumente. De exemplu, inculcând logica, se vorbeşte despre lupta pentru 

întărirea păcii, în timp ce în practică are loc pregătirea de război. De asemenea, 

se utilizează pe scară largă şi un procedeu de denaturare logică, prin care, în 

locul unui ansamblu de argumente, necesare fundamentării unei anumite idei se 

aleg numai cele care le convin, omiţându-le pe celelalte. 

Principalele caracteristici care fac din influenţarea psihologică desfăşurată 

de către agresor un tip special de influenţare sunt [4]: 
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–  are un singur sens,  negativ - prin asemenea acţiuni, agresorul 

realizează o intensă presiune psihologică, prin care urmăreşte subminarea stării 

psihomorale a victimei, reducerea capacităţii ei de rezistenţă, a voinţei de a 

lupta, cu scopul de a o determina să capituleze şi să accepte dominaţia militară; 

– se urmăreşte, de către adversar, realizarea unor schimbări radicale într-

un timp scurt utilizând în acest sens, cu preponderenţă, forme şi metode „şoc” 

(de tip subversiv), cu influenţă foarte mare asupra luptătorilor. În condiţii de 

război, succesiunea situaţiilor este deosebit de rapidă, în cadrul căreia 

surprinderea şi presiunea sufocantă asupra inamicului duc la scurtarea 

intervalelor (pauzelor) dintre acţiuni. Astfel, subminarea stării psihomorale a 

ţintei stabilite, diminuarea voinţei de luptă şi a capacităţii de rezistenţă se va 

realiza prin intensificarea, acutizarea şi amploarea crescută a acţiunilor de război 

psihologic; 

– influenţarea trece frontiera unor sisteme (popoare sau armate din state 

diferite), vine din necunoscut şi este în afara contactului direct; 

– sursele de influenţare, în majoritatea lor, nu-şi declină identitatea, iar 

când o fac, folosesc manipularea informaţională, adică inducerea în eroare, bine 

planificată, a oamenilor; 

– se realizează o documentare totală asupra victimei. 

Răspândirea pe toate canalele (media, Internet) a informaţiilor false, abil 

fabricate, a zvonurilor, corupţiei fac şi mai dificilă apărarea psihologică şi 

identificarea vulnerabilităţilor. De aceea se impune o colaborare strânsă între 

toate organismele pentru o informare corectă, reală, prin date şi informaţii 

adaptate la schimbarea mediului strategic contemporan şi prin evaluarea 

consecinţelor probabile a situaţiilor persuasive, intenţionate sau accidentale care 

pot genera haos. [5]    

Câteva recomandări ne ajută să ne menținem obiectivitatea atunci când 

analizăm informațiile la care suntem expuși: 

– puneţi la îndoială propriile judecăţi, dar și pe cele ale celor din jur, fără a 

deveni, însă, un contestatar de profesie; 

– reflectaţi retrospectiv asupra conexiunilor pe care le-aţi realizat în trecut 

şi asupra modalităţii în care aţi ajuns la o concluzie; 

– încercaţi să priviţi problema din perspectiva tuturor participanților, iar 

dacă reuşiţi, treceţi la următorul nivel și adăugaţi o perspectivă externă, a unui 

autor care nu are o implicare directă în problema analizată; 

– renunțaţi la propria viziune atunci când există suficiente dovezi că 

aceasta este falsă, deoarece rigiditatea nu ajută pe nimeni; 
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– spiritul critic nu trebuie să vă lipsească; 

– verificaţi datele din mai multe surse și asiguraţi-vă ca a doua și a treia 

sursă să nu fie printre „partenerii” de diseminare ai celei dintâi. [6]  

Percepția umană este vulnerabilă, prin definiție, la o analiză subiectivă a 

realității. Evoluția tehnologică a condus la o supraîncărcare informațională și, în 

unele cazuri, la o „lene cognitivă”, care a devenit teren fertil pentru instalarea 

epocii „post-adevărului”. În aceste condiții, indivizii sunt astăzi mai vulnerabili 

ca oricând în fața unor riscuri imperceptibile cu efecte semnificative pe termen 

mediu și lung: manipularea, estomparea sau alterarea sistemelor de valori, 

reinterpretarea istoriei și a reperelor culturale ori reducerea capacității aparatului 

critic individual.  
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Rezumat. Articolul dat abordează aspecte teoretice privind învățarea pertinentă 

în contextul pandemiei Covid-19. În această ordine de idei, sunt analizate mai 

multe tipuri de învățare: învățarea experiențială, învățarea independentă, 

învățarea prin descoperire, învățarea mixtă, în mod special, sunt prezentate 

oportunitățile învățării transformative în cazul organizării studiilor la distanță.  
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Cuvinte cheie: învățare, tipuri de învățare, învățare transformativă, platforme 

educaționale. 

 

Abstract. This article addresses theoretical aspects of relevant learning in the 

context of the Covid-19 pandemic. Therefore, several types of learning are 

analyzed: experiential learning, independent learning, discovery learning, 

blended learning, in particular, the opportunities for transformative learning are 

presented in the case of organizing distance learning. 

Keywords: learning, types of learning, transformative learning, educational 

platforms. 

 

Învățarea reprezintă un proces complex ce presupune succesiunea următoarelor 

etape: perceperea și receptarea materialului, înţelegerea informaţiilor, 

condensarea informaţiei în noţiuni, legi, principii, stocarea informaţiei şi 

actualizarea resurselor însușite sub forma reproducerii şi, mai ales, a operării, a 

transformării, aplicării acestora, adică punerea în practică, transferul și operarea 

creativă cu ele.  

 La etapa actuală, în cazul organizării studiilor la distanță, utilizarea 

tehnologiilor digitale, instrumentelor de comunicare sau rețelelor pentru 

obţinerea accesului la informaţie, cât și crearea, gestionarea, integrarea şi 

evaluarea reprezintă niște priorități de bază pentru cadrele didactice și pentru 

educabili. Învățarea în interpretarea modernă trebuie interpretată mai întâi ca 

proces, apoi ca rezultat. Abordarea bazată pe rezultatele curente, implicit 

însușirea modalităților de învățare și finale ale învățării reprezintă deja baza 

Cadrului european al calificărilor și a Cadrului național ale calificărilor. Această 

reorientare fundamentală nu se reflectă totalmente în procesul de predare și 

evaluare. De aceea, în calitate de cadru didactic, este important să monitorizăm 

activitatea de învățare astfel, încât să se producă o cunoaștere cucerită, nu 

dobândită.  

 Este de menționat faptul că perioada pandemică este marcată de o trecere 

bruscă și grăbită de circumstanțe, de la învăţarea în mod obișnuit, la învățarea 

online. Educaţia la distanţă oferită formabililor, fără contactul obişnuit - cu un 

profesor în clasă, solicită eforturi și resurse suplimentare atât din partea 

educabililor, cât și din partea agenților educaționali. În scopul realizării învățării 

la distanţă, cadrele didactice apelează la unele platforme educaționale precum 

sunt: Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams (distribuirea materialelor: 

suporturi de curs, ghidurilor; oferirea temelor pentru o anumită perioadă de 
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timp, acordarea unui feedback personalizat); pentru utilizarea unei table virtuale 

utilizează deseori Google Jamboard sau Microsoft Whiteboard, iar pentru 

organizarea unor videoconferințe apelează în mare parte la Google Meet, Skype, 

Cisco Webex Meetings, Zoom, astfel încât activitatea de învățare să fie 

accesibilă pentru toți cei implicați.  

 Prin urmare, pentru a face față provocărilor impuse în această perioadă, 

cadrele didactice trebuie să învețe în mod continuu, adecvat, rapid și eficient, 

valorificându-și la maximum potențialul de care dispun. Un rol extrem de 

important în evoluția și dezvoltarea conceptului de învățare îl au teoriile clasice, 

cognitive și reprezentanții acestora, care prezintă diverse nuanțe și fațete ale 

fenomenului de învățare. 

 Teoriile clasice ale învățării se focusează pe procesele în care subiectul 

învățării dobândește o serie de cunoștințe sau aptitudini vizibile, în așa fel încât 

se poate observa în comportamentul lui o schimbare corespunzătoare (implicit în 

manifestarea atitudinilor), relativ durabilă și pe termen îndelungat. Pe când, 

teoriile cognitive ale învățării pun, în mod special, problema dacă și în ce 

măsură întărirea influențează înțelegerea și intuiția; se preocupă de implicarea 

proceselor simbolico - lingvistice în achiziția și transformarea experienței. 

Aceste teorii promovează o serie de tipuri de învățare, astfel în cele ce urmează 

vom analiza următoarele tipuri: învățarea experienţială, învățarea independentă, 

învățarea prin descoperire, învățarea mixtă, învățarea transformativă, tipuri ce le 

considerăm relevante în contextul situației pandemice. 

 În context actual, învățarea experienţială vizează un demers complex de 

problematizare a experienței primare și este propusă ca o alternativă la învățarea 

tradițională, având ca imbold  Teoria învățării experiențiale după D. Kolb [10].  

Promotorul acestei teorii susține ideea potrivit căreia învățarea experienţială este 

procesul în care cunoașterea este creată prin transformarea experienței. Acesta 

consideră că experiența nu este cunoaștere definitivă, ci doar o fundație pentru 

crearea cunoștințelor. Astfel, ne sugerează o perspectivă holistică integrativă 

asupra învățării prin intermediul teoriei respective, care să combine experiența, 

percepția, cogniția și comportamentul subiectului implicat în acest proces [9, 

p.158]. În această ordine de idei, în teoria lui D. Kolb, imboldul pentru 

dezvoltarea noilor concepte este produs de noi experiențe. Formabilul nu trebuie 

să se limiteze doar la învățarea tradițională, ci să învețe să se transforme pe sine 

însăși astfel, încât să schimbe societatea, adică să cunoască, să reflecte și să 

acționeze asupra realității și să o transforme.   
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 Conform teoriei date, se evidențiază rolul experienței în învățare și 

dezvoltare, constituind un ciclu compus din patru etape ilustrat în figura de mai 

jos. 

 
Fig.1. Ciclul de învățare a după D. Kolb [10] 

 Conform figurii 1, propusă de cercetătorul D. Kolb, experiența este 

constituită din ansamblul informațiilor pe care le primește formabilul prin 

simțurile proprii, din lumea exterioară. Orice cunoaștere derivă din experiența 

proprie astfel percepută, iar structurile formale ale punerii în ordine a realității 

nu rezultă din ideile înnăscute, ci din experiența sensibilă de care dă dovadă 

subiectul. Prin urmare, există posibilitatea de a învăța din propria experiență, 

pentru că aceasta poate fi valorificată în scopul creării conexiunilor între trecut 

și viitor. Despre experiența care trimite spre trecut și viitor, cercetătorul J. 

Dewey deduce următoarele concluzii importante pentru educație: experiența 

prezintă inițial un caracter activ-pasiv; la etapa incipientă ea nu este cognitivă. 

Însă, măsura valorii unei experiențe constă în înțelegerea raporturilor sau a 

continuităților spre care ne conduce. În măsura în care este cumulativă, 

echivalează cu ceva sau are un sens, aceasta cuprinde cunoașterea [5]. Progresul 

și eficiența învățării este determinată în măsură tot mai mare de propriile eforturi 

și priceperi de învățare independentă și autoreglată, dar și de dorința 

formabilului de a se angaja în acest proces complex.  

 În această ordine de idei, considerăm binevenită în perioada pandemică 

învățarea independentă, aceasta oferă posibilitatea de a cunoaște, controla și 

regla propriile procese cognitive, presupune formarea unor competențe de tip 

metacognitiv și trebuie realizată odată cu dezvoltarea cognitivă pentru a le putea 
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oferi formabililor și formatorilor instrumente care favorizează o învățare 

autentică, durabilă și autonomă. 

 Învățarea independentă impune conturarea propriului traseu prin stabilirea 

unor scopuri și obiective bine determinate. În cazul studiilor la distanță se 

necesită implicarea cât mai activă a formabililor în activitatea de învățare, acest 

tip de învățare conduce la un randament mai înalt, având drept rezultat un 

produs original și creativ.  

 Un alt tip de învățare optimală pentru educația la distanță este considerată 

învățarea prin descoperire, aceasta se realizează prin combinarea și 

recombinarea materialului de învățat de către formabili, încercând în mod 

continuu să stabilească legături logice între achizițiile dobândite și informațiile 

noi descoperite. Plecând de la aceste aspecte putem menționa că subiecții ce sunt 

implicați în acest tip de învățare urmează o cale empirică, bazată pe procedee 

inductive ce favorizează trecerea de la concret la abstract, de la particular la 

general și de la fenomen la lege.  

 Învățarea mixtă (blended learning), ce prezintă în viziunea noastră la fel 

un tip facil de învățare în cazul instruirii online, se bazează pe îmbinarea variilor 

modalități de predare-învățare-evaluare, inclusiv pe predarea și învățarea 

elevilor față în față, utilizarea aplicațiilor de tehnologie educațională și 

interacțiunile respondenților cu învățarea online. În acest caz, aplicațiile de 

tehnologie educațională și învățarea online sunt câteva dintre strategiile de 

predare care îi pot ghida pe educabili în scopul atingerii  obiectivelor de 

învățare. În acest context, învățarea mixtă poate include și învățarea la distanță 

[4, p.7]. 

 Actualmente cercetătorii propun și un alt tip de învățare care este 

promovată, inclusiv, în context pandemic, aceasta fiind învățarea transformativă, 

care devine tot mai actuală în contextul secolului XXI. Motivele sunt diverse: 

ritmul alert de dezvoltare al tuturor ramurilor activității umane, solicitarea 

tipului de gândire independentă și critică în luarea deciziilor și rezolvarea 

variilor probleme, desfășurarea orelor în mediul on-line și nu în ultimul rând 

pandemia globală care impune schimbarea modalităților de predare – învățare – 

evaluare. Aceste schimbări au impulsionat transformări menite să producă 

remanieri la nivel de politică educațională, cât și la nivel de sistem, solicitând 

organizarea procesului educațional astfel încât să acopere toate ariile curriculare.  

 Teoria învățării transformative reprezintă o epistemologie metacognitivă a 

argumentării bazate pe dovezi și pe dialog. Argumentarea este înțeleasă ca fiind 

procesul de propunere și susținere a unei convingeri. Promotorii acestei teorii 
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sunt J. Mezirow și P. Freire [apud 3]. Cei doi savanți interpretează învățarea 

transformativă prin prisme diferite: Mezirow consideră că procesul de învățare 

este unul rațional, iar pentru Freire este unul emancipator.  

 Teorie descendentă din constructivism, urmărește să susțină formabilii în 

dezvoltarea unor cadre de referință incluzive și reflective prin evaluarea critică a 

propriilor stereotipuri și prejudecăți. Constructivismul evidențiază rolul activ al 

celui ce învață în context formal, dar și nonformal prin capacitatea sa de 

construcție, deconstrucție și reconstrucție, a propriei cunoașteri, validă în orice 

activitate și situație de învățare [6; 7, p.539]. Concepția constructivistă stă la 

baza paradigmei învățării centrate pe cel ce învață. Formabilul fiind astfel 

inițiatorul propriilor experiențe de învățare, în continuă căutare a informațiilor 

utile cu scopul rezolvării de probleme și reconstruindu-și în permanență 

achizițiile și resursele.  

 Ne interesează în mod special acest tip de învățare pentru cercetarea 

noastră și considerăm oportun a expune în continuare analiza mai multor poziții 

ale promotorilor acestui tip de învățare pentru a determina conținutul învățării 

transformative într-o versiune cât mai laconică ilustrată în Tabelul 1: 

Tabelul 1. Aspecte teoretice de conceptualizarea a învățării transformative  

Autorul Conceptul  

J. Mezirow Conceptul de învățare transformativă a fost introdus în 

domeniul educației adulților în anul 1978, printr-un articol 

pe intitulat „Transformarea perspectivelor”, publicat în 

revista americană Adult Education Quarterly. Articolul dat 

îndeamnă subiecții la recunoașterea unei dimensiuni 

semnificative a învățării din viața adultă astfel încât să 

reevaluăm asumpțiile și așteptările care ne determină 

gândirea, simțurile și acțiunile personale [apud 3].  

Cercetătorul dat consideră învățarea transformativă ca fiind 

procesul valorificării unei interpretări anterioare în  

fundamentarea interpretării noi sau revizuite, a  

semnificației propriei experiențe în vederea ghidării 

acțiunilor de perspectivă. Procesul prin care subiectul 

transformă cadrele de referință deja formate… pentru a le 

face mai incluzive, discriminatorii, deschise și reflective, 

astfel încât acestea să poată genera convingeri și opinii ce 

s-ar dovedi mai adevărate sau justificatoare în ghidarea 
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acțiunilor.  

P. Cranton 

 

Susține faptul că învăţarea transformativă include ideea 

potrivit căreia oamenii schimbă modul în care îşi 

interpretează experienţele şi interacţiunea cu lumea: 

„Individul devine conştient de faptul că are o viziune 

limitată sau distorsionată. 

Dacă individul poate examina critic această viziune, este 

deschis la alternative şi îşi schimbă frecvent viziunea 

asupra lucrurilor, atunci şi-a transformat unele elemente 

despre cum va acorda sens lumii” [3, p.23] 

L. Șoitu și L.C. 

Pavel  

Conchid că învăţarea transformativă nu este un proces 

imediat. Nu putem vorbi de învăţare care transformă în 

contextul unor schimbări circumstanţiale şi care, de cele 

mai multe ori, nu sunt alegerile indivizilor, ci, mai 

degrabă, presiuni exercitate de diverşi agenţi [12, p.26].  

E. Taylor  Menționează patru abordări noi ale teoriei transformative – 

neurobiologică, cultural-spirituală, centrată pe rasă, dintre 

care teoria neurobiologică a lui Janik este cea mai recentă, 

datând cu anul 2005 [13]. 

C.E. Kasworm  Consideră că învățarea transformativă oferă o teorie 

unificată a învățării și dezvoltării ce transcende ideile 

depășite despre învățare și pune la îndoială structura 

majorității instituțiilor de învățământ superior [8]. 

 Coraportând ideile expuse anterior putem deduce că învățarea 

transformativă prezintă procesul de învățare profundă, constructivă și 

semnificativă care depășește simpla acumulare de cunoștințe și susține moduri 

critice prin care respondenții dau sens vieții lor, în mod conștient. Este genul de 

învățare care are ca rezultat o schimbare fundamentală a viziunii noastre asupra 

lumii, ca o consecință a trecerii de la acceptarea fără judecată sau de necontestat 
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a informațiilor disponibile, la experiențe de învățare reflexive și conștiente, care 

aduc adevărata emancipare.  

 În acest context, putem menționa că acest tip de învățare implică 

transformarea propriilor judecăți, schimbarea modului de gândire și viziunii 

asupra celor din jur, având în calitate de raționament fundamentele paradigmei 

constructiviste care optează pentru ideea că vechile cunoștințe și experiențe sunt 

necesare, acestea fiind la rândul lor reactualizate și restructurate în mod 

continuu, iar cele noi sunt transformate și acomodate la cele deja deținute. 

 Potrivit cercetătoarei V. Botnari [1] învățarea transformativă este una din 

cele adecvate noilor expectanțe, dat fiind faptul că ea oferă circumstanțe facile 

pentru a dezvolta noi forme de cunoaștere, în fond compatibile cu cele 

tradiționale, forme care transpun formabilul în situații de învățare focusate pe 

achiziția anumitor mijloace de cunoaștere și cucerirea cunoașterii în sine, astfel, 

generând deschiderea pentru exersarea competențelor, care prezintă în fapt 

finalitatea globală a învățării. Învățarea centrată pe competențe poate stimula 

inovarea în învățare, creșterea calității învățării, contribuie la învățarea 

autonomă, dezvoltarea profesională și personală a formabililor.  

 Învățarea transformativă poate atesta tangențe și cu învățarea 

instrumentală. Acest fapt implică de obicei învățarea orientată spre sarcină și 

autoreflecție critică. [9, p.174]. Valoarea teoriei învățării transformative în 

scopul asigurării unei cunoașteri progresive a subiectului și, respectiv, a sporirii 

performanței acestuia, este incontestabilă. În continuare vom prezenta în fig. 2 

procesul de transformare a persoanei prin învățare. 
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Fig.2. Transformarea persoanei prin învățare după D. Kolb [10] 

 După cum putem observa în figura 2, transformarea implică punerea sub 

semnul întrebării și revizuirea percepțiilor respective. Experiențele noi ale 

educabililor sunt construite în baza celor anterioare, cu stipularea că diferite 

perspective sunt asimilate fără a se acționa critic asupra lor, fiind doar preluate 

din societate și cultură care pot forma deseori convingeri eronate. Acestea le 

ghidează viața până în momentul în care se ivește o situație ce nu mai este 

congruentă cu propriile expectanțe. Individul are două opțiuni la confruntarea 

unei astfel de situații: fie respinge perspectiva discrepantă, fie intră într-un 

proces ce poate conduce la o perspectivă transformată. Astfel, deciziile și 

acțiunile subiectului în viața de zi cu zi devin mai deschise, incluzive, apte să 

genereze păreri ce demonstrează o justificare mai solidă, respectiv, servind drept 

un suport pentru acțiuni viitoare. 

 Perioada pandemică, fiind una dificilă în sensul organizării instruirii și în 

generarea progresului formabililor solicită trierea atât a tipului de învățare 

promovat, cât și a tehnologiilor informaționale, totodată și a unui nivel bun al 

deținerii competenței digitale de către cadrul didactic, dar și de către educabil. În 

această ordine de idei, este necesar de selectat cele mai potrivite platforme 

educaționale care fortifică și declanșează succesul. Este necesar ca platformele 
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selectate să asigure întreg procesul de predare-învățare-evaluare, să fie cât mai 

transparent și corect, să ofere condiții egale în cadrul evaluării performanțelor.  

Concluzii 

 Învățarea transformativă, precum și alte tipuri de învățare, derivate din 

constructivism oferă circumstanțe constructive pentru dezvoltarea noilor forme 

de cunoaștere, compatibile cu cele tradiționale. Astfel, pentru realizarea unui 

proces de transformare a subiecților și facilitarea învățării se necesită utilizarea 

variilor platforme și softuri educaționale. În literatura de specialitate se regăsesc 

și alte tipuri de învățare propuse de cercetătorii în domeniu care vin ca un suport 

în scopul selectării și organizării activității de învățare. Aceste tipuri de învățare 

sunt actuale și pot fi utilizate inclusiv în procesul învățării la distanță. În acest 

context, conchidem, că profesorul are menirea să incite conştientizarea de către 

subiect a proceselor de cunoaştere, să promoveze cele mai eficiente tehnologii 

de predare-învățare-evaluare, prin monitorizare continuă şi controlul activității 

de învăţare indiferent de modalitatea de desfășurare, fie online sau în aule. La 

etapa actuală există o serie de platforme educaționale create pentru formabili și 

formatori, care oferă acces liber la o multitudine de resurse ce pot fi adaptate și 

utilizate corespunzător necesităților fiecărui subiect implicat în procesul de 

învățare.  
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https://www.unicef.org/romania/media/%202836/file/Crearea%20unor%20sisteme%20de%20educa%C5%A3ie%20reziliente%20%C3%AEn%20contextul%20pandemiei%20de%20COVID-19.pdf
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Proiect educational zonal. Abandonul nu e o soluţie 

 Prof. Mihaela Sandu  

Liceul Tehnologic,,Al.Vlahuță’’ Podu Turcului,  Jud. Bacău 

  

Liceul Tehnologic,,Al.Vlahuță’’ Podu Turcului 

Jud. Bacău 

Perioada derulării: 

 

19 august 2020 – 20 septembrie 2020 

1. ARGUMENT:  

Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile 

sociale. Instituţiile, organizaţiile sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om, 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
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în numeroase contexte de viaţă, individuale şi colective, evocă puterea sau 

slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi care duc la satisfacţii sau 

insatisfacţii , la succes sau insucces . 

În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – 

absenteismul – ce duce la abandonul şcolar, implicit la eşecul şcolar .  

 Elevii  din ciclul gimnazial care acumulează un număr mare de absenţe 

nemotivate locuiesc la distanţe mari faţă de şcoală, sunt reţinuţi de familii la 

treburile gospodăreşti sau provin din familii cu mulţi copii şi cu posibilităţi 

materiale reduse, unele dezorganizate .  

Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei 

şcolare, a promovării care atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi 

.       Deseori ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem 

motiva pentru a deveni cetăţeni responsabili şi creativi dacă nu tocmai prin 

calitatea relaţiei pedagogice a cărei bogăţie este dimensiunea ei interculturală. 

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte 

spiritul, corpul şi inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită 

copiilor să înveţe să trăiască împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi 

poată ocupa progresiv locul în societate, să poată deveni cetăţeni activi. 

 Dincolo de toate acestea, trebuie să accentuăm esenţa proiectului – 

socializarea, prin adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup. Copiii 

învaţă să descopere împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, 

să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine şi, mai ales, să se bucure 

împreună. Experienţele de grup încheagă prietenii, dărâmă barierele 

prejudecăţilor, dau naştere la solidarităţi şi adaptări la situaţii sociale în 

miniatură.  

 De asemenea, programul are în vedere creşterea încrederii părinţilor 

în instituţia şcolară, o mai bună colaborare şi implicare a acestora în sprijinirea 

activităţilor curriculare şi extracurriculare, cunoscându-se importanţa părinţilor 

în desăvârşirea copiilor lor. 

 

2. BENEFICIARI-GRUP ŢINTĂ: 

- Elevii claselor: a V-a- a XII-a înscriși la Liceul Tehnologic AL.Vlahuță Podu 

Turcului, Bacău, părinţii, voluntarii, comunitatea locală. 

3.INSTITUȚIA ORGANIZATOARE:  

Liceul Tehnologic AL.Vlahuță Podu Turcului, Bacău 

4. PARTENERI: 
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                                    -Asociatia de Părinți- Liceul Tehnologic AL.Vlahuță Podu 

Turcului, Bacău 

                                    -viceprimar: Bucur Liviu 

                                    -consilier educativ: Ursachi-Bobei Maria 

                                    -profesor documentarist: Spulber Cristina 

                                    -bibliotecara: Teacă Rodica 

                          -UAT  Podu Turcului 

                          - UAT  Boghești 

                          -Scoala Gimnazială  Boghești, Jud. Vrancea 

                          -Postul de poliție Podu Turcului 

                                    - Stația de pompieri Podu Turcului                 

COORDONATORI PROIECT: 

Prof. Andrei Daniela-Mihaela 

Prof. Sandu Mihaela 

Prof. Tăzlaoanu Florentina 

5. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 19 august 2020-20 septembrie 

2020 

6. CUVINTE CHEIE: prevenire/ combatere abandon școlar 

7. LOCUL DE DESFĂŞURARE: ZOOM, CLASSROOM, MESSENGER, 

WHATSAPP, Centrul de Documentare și Informare, biblioteca. 

8. SCOPUL:  

 Diminuarea numărului de elevi care abandonează şcoala şi creşterea 

motivaţiei învăţării pentru a asigura tuturor elevilor şanse egale la educaţia de 

bază. 

       Promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup a copiilor, 

precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de 

petrecere a timpului liber. 

9. OBIECTIVE: 

Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului, 

atât în rândul elevilor problemă, cât şi a părinţilor acestora .  

1. Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a 

elevilor ce provin din familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale 

reduse . 

2. Identificarea , procurarea şi utilizarea fondurilor din sponsorizări pentru 

susţinerea unor cheltuieli materiale ale elevilor problemă . 

3. Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în rândul elevilor. 

4. Organizarea unei excursii/ tabere tematice 
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10. STRATEGII DE REALIZARE: 

1. METODE: conversaţia, explicaţia, execiţiul, problematizarea, învăţarea 

prin descoperire. 

2. MATERIALE DIDACTICE: fotografii, pliante 

11. EVALUARE:    -    album foto, CD-uri cu aspecte din activităţile 

desfășurate          

12. RESURSE: 

1. Umane: 

• Cadre didactice voluntare (profesori, personal auxiliar); 

• Elevi voluntari din ciclul gimnazial și liceal, 

• Reprezentanti ai Asociației  de Părinți: familiile elevilor 

participanţi; 

• Comunitatea locală. 

2. Materiale: 

• Rechizite necesare unor activităţi practice: creioane colorate, 

acuarele, adeziv, hârtie colorată, cartoane colorate, hârtie 

autocolantă şi creponată, foarfece, creioane, lipici, aracet, 

flip-chart, post-its, etc; 

• Calculator, imprimantă, cameră foto; 

• Materiale sintetice refolosite şi materiale din natură; 

• Afişe, fluturaşi, broşuri; 

• Diplome pentru elevi, adeverințe pentru voluntari  

3. Financiare: 

• Contribuţii ale cadrelor didactice; 

4. Spațiale: 

CDI, biblioteca școlii, mediul virtual. 

13. REZULTATE AȘTEPTATE: 

Proiectul se desfăşoară având ca ţinte următoarele rezultate: 

❖ Convingerea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber la copiii 

lor 

❖ Participarea părinţilor la activităţi, realizându-se astfel un parteneriat 

voluntar pentru şcoală 

❖ Realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor, prin care 

aceştia să se regăsească, în special, ca individualitate aparţinând unei 

colectivităţi sociale 

❖ Număr mai mic de elevi care abandonează şcoala  
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❖ Număr mic de elevi cu rezultate slabe şi mediocre la învăţătură  

❖ Grupul de iniţiativă în continuarea programului  

❖ Familii ce se implică în educaţia propriilor copii  

❖ Clasa amenajată 

❖ Compuneri publicate la avizierul scolii 

❖ Afişe, desene, albume  

 

PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR 

 

Activitate Modalităţi  

de realiza-

re 

Resurse Timp Finalitate 

umane material

e 

Financia

re 

1. Cine şi 

de ce a 

absentat 

în anul 

școlar 

2019-

2020? 

Identificare

a elevilor 

cu absenţe 

multe  

Analiza 

situaţiei  

Echipa 

proiectului 

Dirigintii 

Consilierul 

educativ 

Documen

te şcolare 

Caietul 

dirigintel

ui 

 

- 

August  

 

Lista 

elevilor 

problemă 

Anchete 

sociale 

2. Şcoala 

părinţilor  

Întâlniri 

săptămânal

e cu 

părinţii, 

discuţii 

webinarii, 

dezbateri, 

ROFUIP şi 

ROI 

Echipa 

proiectului 

Reprezenta

nţi – 

Comunitate

a locală 

Comisia 

pentru 

ocrotirea 

minorilor 

WhatsAp

p  

 

anchete 

sociale 

 

 

- 

August Consiliere

a 

părinţilor 

3. Şcoala 

mă 

sprijină 

din toate 

punctele 

de vedere! 

 Informări 

cu privire la 

asigurarea 

transportulu

i elevilor ce 

stau la 

distanţe 

Diriginte , 

director , 

serviciul 

contabilitat

e  

Messenge

r 

Buget 

alocat 

Consiliul 

local 

August Consiliere

a elevilor 

și 

părinților 
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mari , 

acordarea 

de burse 

elevilor cu 

situaţii 

materiale 

reduse  

4. Scoala 

mea e cea 

mai fru-

moasă 

Prezentarea 

ofertei 

școlare, a 

claselor cu 

mobilier 

nou , 

material 

didactic ș.a. 

Echipa 

proiectului 

Diriginte 

Consilier 

educativ 

Elevii  

 

Album 

foto 

virtual 

-      

August 

Consiliere

a elevilor 

5. De ce , 

când, cum 

învăţ  să 

mă prote-

jez de 

anturajul 

nepotrivit

? 

Discuții cu  

dirigintele 

clasei şi 

consilierul 

educativ 

pentru 

dezbaterea 

temei 

abandonulu

i școlar 

Echipa 

proiectului 

Diriginte 

Consilier 

educativ 

Elevii  

 

Messenge

r  

Classroo

m 

pliante 

- August  Compuner

i publicate 

pe Google 

Classroom 

6.Abando-

nul nu este 

o soluție! 

 Echipa 

proiectului 

Diriginte 

Consilier 

educativ 

Elevii  

 

Messenge

r  

 agenţi 

economi

ci, 

Primăria, 

Biserica, 

Poliţia 

August  Diplome 

pentru 

copii 

7. Masa 

rotundă 

Webinar  

-părinții și 

elevii 

Echipa 

proiectului 

Diriginte 

Consilier 

Messenge

r 

Primăria, 

Poliţia 

    

August   

Concurs  
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educativ 

Elevii  

 

8. 

Calculator

ul – 

prietenul 

meu  

Ore de 

iniţiere în 

folosirea 

aplicațiilor 

Meet  și 

Zoom 

Elevii  

Dirigintele 

Responsabi

l CDI 

     Zoom  

 

- 

August  Iniţiere pe 

dispozitiv

e 

electronic

e 

9. 

Comoara 

cea mai de 

preţ a 

omului - 

munca 

Webinar – 

părinţii şi 

elevii  

Echipa 

proiectului 

Reprezenta

nţi – 

Comunitate

a locală 

Comisia 

pentru 

ocrotirea 

minorilor 

Elevi 

Zoom 

mat.inf., 

anchete 

sociale, 

afişe, 

dezbatere 

- August  Consiliere

a 

părinţilor 

10. Ce  voi 

deveni ? 

Chestionar,   

material 

informative 

cu privire la 

instituţiile 

implicate 

Echipa 

proiectului 

Reprezenta

nţi – 

Comunitate

a locală 

Comisia 

pentru 

ocrotirea 

minorilor 

Elevi 

Google 

Classroo

m, 

mat.inf., 

anchete 

sociale , 

afişe, TV, 

DVD-uri 

- August  Afişe cu 

meseriile 

dorite 

11. Unde 

trăiesc ? 

Vizite la 

Primărie, 

postul de 

poliție și de 

pompieri 

Echipa 

proiectului 

Diriginte 

Consilier 

educativ 

Mijloc de 

transport 

şcolar 

Sponsori

zări 

ale 

cadrelor 

didactice 

Septem

brie  

Album  
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Elevii  

 

12. Sunt 

un 

exemplu 

pentru 

alţii ! 

Compuneri Echipa 

proiectului 

Elevii  

Hârtie, 

pixuri, 

aparatura 

din 

dotarea 

şcolii 

- Septem

brie  

Codul 

comporta

mentului 

civilizat 

13. 

Copilul 

fericit 

Concurs de 

desene pe 

asfalt 

Echipa 

proiectului 

Elevii  

Cretă 

colorată,  

Sponsori

zări 

ale 

cadrelor 

didactice 

Septem

brie  

Desene pe 

asfalt, 

premii/ 

Diplome 

14. Am 

învăţat, 

suntem 

răsplătiţi! 

Chestionar  Echipa 

proiectului 

Elevii  

      Hârtie  Sponsori

zări 

ale 

cadrelor 

didactice 

Septem

brie  

Portofoliu  

 

Monitorizarea şi evaluarea  

Echipa de proiect va monitoriza derularea fiecărei activităţi în parte. 

Evaluarea, prin rapoartele periodice şi finale, va acorda o atenţie deosebită 

măsurării gradului de realizare a finalităţilor şi a atingerii obiectivelor propuse, a 

impactului asupra elevilor care iniţial absentau şi dacă aceştia au o frecvenţă mai 

bună.  

 

 

 

Diseminarea rezultatelor  

Zonal 

Elevi Cadre 

didactice 

Reprezentanţii 

comunităţii  

Directori 

-chestionare 

- seminarii 

-discuţii 

-întâlniri de lucru 

- seminarii 

-

întâlniri  

-concurs 

-chestionare 

- seminarii 

- fluturaşi 

-afişe 

-informări periodice 

-invitaţii la webinarii 

-activităţi practice 

-întâlniri de lucru 
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-fluturaşi, afişe 

-portofoliu 

-excursia 

-pagină WEB 

-portofoliu 

 

-webinarii 

-invitaţii la implicare 

-solicitări sprijin 

- portofoliu 

 

- solicitări sprijin 

- portofoliu 

 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

✓ Pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, prin urmărirea implicării 

copiilor şi a rezultatelor obţinute de către aceştia; 

✓ Prin expoziţiile realizate la final de activitate tematică; 

✓ Prin feed-back-ul zilnic din partea copiilor; 

✓ Prin opiniile părinţilor asupra prelungirii activităţilor desfăşurate în 

spaţiul familial şi al comunităţii; 

✓ Fotografii ale tuturor activităţilor desfăşurate; 

✓ Diplome pentru participanţi şi adeverinţe pentru voluntari. 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI: 

➢ Prezentarea programului în cadrul primei şedinţe a comisiei metodice; 

➢ Postarea pe pagina de facebook a unității de învățământ. 

➢ Prezentarea activității proiectului; 

➢ Pliante, afişe, fluturaşi pentru mediatizare; 

➢ Oferirea pentru arhiva digitală a şcolii a unui CD cu fotografii şi 

comentarii/concluzii asupra conţinutului şi eficienţei proiectului. 
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Bunăstarea în reprezentările adolescentinilor moderni 

Valentina Botnari, dr., prof. universitar interimar, UST 

Albina Scutaru, asistent universitar, UST 

Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară 

 

Adnotare 

Republica Moldova se confruntă cu o serie de probleme sociale care se 

reflectă asupra  creșterii și educației de calitate a copiilor. Multitudinea actelor 

legislative ce țin de protecția, prevenirea și asigurarea bunăstării copiilor, 

condiționează procesul de observare și intervenție în domeniul dat, dar  totodată  

existența unui număr restrâns de studii în ceea ce privește calitatea vieții  și 

bunăstarea copiilor, problemele ce apar în procesul derulării politicilor  sociale 

duc la ,,subiectivitatea”  implementării   prevederilor  politicilor  respective. 

Articolul  dat  elucidează  reprezentările adolescentinilor moderni  despre 

bunăstare, fapt care  ar servi  în calitate de reper  pentru  intervențiile 

psihopedagogice pertinente. 

 Cuvinte cheie : bunăstare, domenii/cadrul de bunăstare, preadolescenți, 

reprezentări  Republica Moldova. 

În anul 2018 la 2 februarie  a fost aprobată HG nr.143 Cu privire la 

mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a 

riscurilor privind bunăstarea copilului, unde   bunăstarea copilului are 

următoarea semnificație: satisfacerea necesităţilor copilului în toate domeniile 

importante pentru creşterea și dezvoltarea armonioasă a acestuia, care îi asigură 

un început bun în primii ani de viaţă şi pregătire pentru realizări pe tot parcursul 

vieţii  [3].  

   Cadrul de bunăstare a copilului, adoptat pentru Republica Moldova, 

integrează două abordări, care sunt axate pe asigurarea bunăstării copilului și 

consolidarea factorilor protectori  ai  familiei. 

   Bunăstarea  copilului este bine ilustrată  de două dintre principiile 

Convenției Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile copiilor: statutul  

prioritar  al interesului  superior al copilului (CDC, art. 3), ce plasează copilul în 

centrul tuturor deciziilor care îl afectează, şi dreptul copilului de a-şi exprima 

liber opinia (CDC, art. 12), bazat pe ideea că acesta este suficient de competent 

pentru a influenţa  astfel de decizii [2]. Aceste două articole se completează unul 

pe celălalt şi prezintă  conceptul de copil activ şi cooperant,  care de fapt  stă la 

baza organizării vieții reale a copilului . 
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  Savantul  român  Marian  Preda, apreciază  pe bună dreptate  conceptul 

de bunăstare elucidat  în Convenția ONU nominalizată ,dar totodată 

menționează, că  bunăstarea   copiilor  va  avea  nevoie de timp  pentru  a  

deveni  o  preocupare prioritară la nivelul fiecărei comunități naționale și 

internaționale [5]. 

   Măsurarea  bunăstării  este  o intervenție  actuală,  care  solicită  din ce  

în  ce mai multă  atenție din partea  specialiștilor. Cu toate că în Republica  

Moldova  se atestă studii modeste referire la cercetarea bunăstării copilului în 

ansamblu, multiple cercetări au fost realizate în țările europene, unde  

bunăstarea  este  abordată  din două  perspective: obiectivă  și subiectivă. 

  Perspectiva  obiectivă  a conceptului de bunăstare  este  interpretată  ca  

un mijloc indirect și utilizează fapte observabile drept instrumente de măsurare, 

sub formă de statistici economice, sociale sau de mediu. Ca atare, bunăstarea 

obiectivă este evaluată pe baza datelor cantitative (de obicei, indicatori obținuți 

din surse statistice) și, în esență, reprezintă o imagine “din exterior”.  

    Perspectiva  subiectivă  este măsura  bunăstării oferită de subiect. Este 

cunoscută, de asemenea, sub numele de bunăstare declarată și cuprinde o gamă 

largă de procese emoționale și cognitive. În esență, aceasta este percepția 

oamenilor asupra calității vieții. În literatura de cercetare economică, bunăstarea 

subiectivă este adesea folosită interschimbabil cu conceptul de fericire, deși din 

punct de vedere psihologic aceasta din urmă pare a fi un concept mult mai 

restrâns. De  obicei, bunăstarea subiectivă este măsurată prin sondaje menite să 

surprindă  în mod direct sentimentele, experiențele și emoțiile oamenilor. Într-un 

context specific, elementele subiective indică modul în care un anumit aspect 

este perceput de către cei intervievați, față de bunăstarea obiectivă unde 

elementele sunt observate și raportate  în  mod independent [6]. 

Atât perspectiva obiectivă cât și subiectivă  este raliată la cele opt 

domnenii ale bunăstării  illustrate în HG 143 și anume: în siguranță, 

sănătos,realizat, îngrijit cu afecțiune,activ,respectat, responsabil,inclus. 

   Actuala cercetare se concentrează  asupra  coordonatei  subiective a 

bunăstării, și anume, asupra reprezentărilor  adolescentinilor moderni,cu privire 

la bunăstare,  în special cu referire la  trei din cele opt domenii ce țin de 

siguranță, respectat și inclus.  În cadrul  acestei cercetări au participat  242  

copiii cu vârsta într-e 10-15 ani, inclusiv 126 fete și 89 băieți, veniți din medii 

diferite, atât din mediul urban cât și rural. Din cei 224 preadolescenți chestionați 

, 201 – vorbitori de l.română și 23 vorbitori de l.rusă. 
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Instrumentul de bază în cadrul investigației date, a fost un chestionar  

preluat din cadrul proiectului  Lumea  Copiilor, Ancheta Internațională  asupra  

Bunăstării  Copiilor [1] care a fost adaptat  și  completat. 

Primele trei  întrebări  a chestionarului se referă la domeniul: în siguranță 

,solicitând reprezentările preadolescenților despre locuința și componența 

familiei. Fiecare copil sau tânăr are dreptul la protecție și siguranță, are dreptul 

de a se simți în siguranță și protejat de orice situație (în special dacă aceasta 

poate fi evitată), de acțiunile dăunătoare sau de inacțiunile altora. De  asemenea, 

orice copil sau tânăr are nevoie să fie ajutat să obțină cunoștințe și să-și dezvolte 

abilitățile necesare pentru a putea acționa în siguranță, în diferite circumstanțe: 

acasă, la școală, sau în comunitate – acolo unde există riscul vătămării grave. Cu 

alte cuvinte, a fi în siguranță înseamnă și „a fi într-o bună stare” și nu doar „a fi 

ferit de vătămare și neglijare”,asigurarea acestui domeniu al bunăstării ține de 

mediul și de persoanele care îl înconjoară pe copil. 

Următoarele  patru  întrebări ale chestionarului se axează pe domeniile  

respectat , inclus. Savantul  american Ben-Arieh menționa că, accentul sporit pe 

bunăstarea copilului, mai degrabă decât pe buna sa devenire, în paralel cu 

ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului  

din anul 1990, a scos în evidență importanța rolului părinților, îngrijitorilor, 

practicienilor din cadrul serviciilor adresate copiilor, în recunoașterea dreptului 

copilului de a fi tratat cu respect și cu demnitate, în orice perioadă din viața sa, 

indiferent de vârstă, gen, context (social, religios, cultural) de proveniență, sau 

indiferent de ceea ce a făcut sau nu a reușit să facă acest copil. Dimensiunile 

acestui domeniu sunt: autoaprecierea și apartenența, respectarea viziunilor 

copiilor și consultarea acestora în procesul de luare a deciziilor care îi privesc, 

respectarea demnității și a individualității proprii.  Indicatorii care ar putea fi 

luați în considerație de către practicienii care evaluează bunăstarea unui copil ce 

ține de domeniul dat sunt:  se simte în siguranță acasă,  se simte iubit și se 

bucură de încrederea celorlalți, se simte ascultat și luat în serios de către părinți, 

are un simț al identității și al apartenenței bine dezvoltat și se simte bine cu 

această  stare,  etc. Criteriul  cel mai important pentru ca o persoană să fie 

inclusă, respectată este ca aceasta să ,, respire”, mai degrabă decât să fie inclusă 

pentru IQ-ul său, venitul familial, etnia, genul, vârsta, mediul de proveniență sau 

de trai. Un copil sau un tânăr poate avea o dezabilitate sau poate fi diferit din alt 

punct de vedere față de semenii săi, dar, în esență, este și el un copil care, la fel 

ca și semenii săi, are necesități fundamentale: să fie în siguranță, sănătos, sătul, 

îmbrăcat adecvat, să aibă condiții de trai adecvate și relevante  pentru 
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dezvoltarea sa, să aibă un simț al apartenenței și șansa de a-și dezvolta pe deplin 

potențialul său [4]. 

În continuare  prezentăm  rezultatele  privind  reprezentările  

adolescentinilor  moderni cu referire la  bunăstare. 

În figura 1 sunt  ilustrate  reprezentările  preadolescentinilor  despre  

domeniul în siguranță. 

 

 

Fig.1  Reprezentările  preadolescentinilor  despre  mediul în care abitează. 

 Copiii au fost întrebați dacă trăiesc în case identice sau diferite. 

Aproximativ o treime dintre ei dorm întotdeauna  în aceeași casă, din 224 

preadolescenți – 194 (89%) au ales afirmația dată.  Un foarte mic procent (în jur 

de 11%)  declară că dorm în mod regulat în două case cu adulți diferiți. 

   Din cei 224 de preadolescenți chestionați, 194 (89%) au confirmat că dorm 

întotdeauna în aceeași casă, 25 (11%)- dorm de obicei în aceeași casă, dar 

cîteodată dorm în altă parte ( de ex. la prieteni), a treia variantă – dorm de obicei 

în diferite case cu adulți diferiți, nu a fost aleasă de nimeni. 

    Paralel  cu cercetarea reprezentărilor preadolescenților  despre  mediul în care 

abitează am avut intenția să identificăm și  cu cine locuiesc majoritatea din 

preadolescenți. Mediul și persoanele care îl înconjoară pe un subiect  au 

importanță  majoră  în satisfacerea  necesităților  vitale, pentru  asigurarea 

bunăstării  acestuia.   

Rezultatele  se reflectă  în  fig.nr.2 : 
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Fig.2  Reprezentările  preadolescentinilor  ambianța  socială în care abitează  

 Conform datelor  obținute  majoritatea  preadolescenților  chestionați  locuiesc 

cu familiile lor (194 preadolescenți – 90%), și doar 15(7%) – locuiesc cu buneii, 

iar 7 (3%)– într-o casă de tip familial. 

 Următoarele  cinci   afirmații   la întrebarea trei,  se referă la opiniile 

preadolescenților  cu privire la casa și oamenii cu care trăiesc. Rezultatele sunt 

cuprinse în fig.3.  Preadolescenții au optat mai  mult  pentru  afirmația „Acasă 

mă simt în siguranță” (30 % ) și cel mai puțin pentru afirmația ,, Părinții mei mă 

ascultă și țin cont de ceea ce spun”(15%). 

 

Fig.3 Reprezentările  preadolescentinilor  despre relațiile ,,cu cei de 

acasă” 

 

Totodată în figura trei se rezumă variațiile în alegerea altor trei afirmații. 

Ponderea alegerilor afirmațiilor pozitive cum ar fi „În familia noastră ne 

petrecem timpul în mod plăcut împreună” și „Acasă am un loc liniștit unde pot 

să învăț” tind să crească 20% -19%, valorificând importanța asigurării unui 

mediu protector și sigur a copilului la o vârstă vulnerabilă, cum este 

preadolescența. Însă, alegerea afirmațiilor precum ,,Părinții mei mă ascultă și țin 

cont de ceea ce spun”(15%) și ,,Părinții mei mă tratează în mod corect” (16 %) 

șunt  în scădere, adică au acumulat cel mai mic procent, cele mai puține alegeri. 

Această scădere poate fi legată de respectarea dreptului la opinie, problemă ce 

devine cu vârsta o temă tot mai sensibilă. Preadolescenții  încep să 

conștientizeze faptul că, în cadrul familiei, pot contribui la luarea deciziilor,care 

îi privesc și își doresc ca adulții să-i trateze în mod corect, acordându-le mai 

multă atenție în această direcție și totodată să aibă încredere în capacitatea lor 

decizională, lucru care, spre regret, se întâmplă rar.  Respectarea viziunilor 

copiilor și consultarea acestora în procesul de luare a deciziilor care îi privesc 
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este o  dimensiune  axată pe dreptul copilului/tânărului la exprimarea viziunilor 

proprii cu referire la situațiile care îl vizează direct. Adulții trebuie să atribuie 

acestor viziuni „greutatea” cuvenită, ținând cont de vârsta copilului și gradul său 

de maturitate. 

Precum am afirmat mai sus primele trei întrebări s-au axat pe domeniul 

bunăstării  în siguranță. Rezultatele obținute la întrebările date denotă că totuși 

11% din subiecți - dorm de obicei în aceeași casă, dar cîteodată dorm în altă 

parte ( de ex. la prieteni), 15(7%) – locuiesc cu buneii, iar 7 (3%)– într-o casă de 

tip familial, iar 15%  afirmă ,, Părinții mei mă ascultă și țin cont de ceea ce 

spun” și  16 % ,, Părinții mei mă tratează în mod corect “ fapt care solicită 

intervenția  atât a organelor publice locale dar  și  a cercetătorilor  care ar  putea  

oferi  soluții  pertinente de acoperire a domeniului în siguranță.  

Următorul set de afirmații se referă la satisfacția  preadolescenților  cu 

referire la viața de familie. Preadolescenții au fost rugați să bifeze doar  acele 

poziții de care sunt mulțumiți în viață. În figura patru se rezumă rezultatele 

obținute. Pentru toate variabilele, cel puțin  95% dintre copii au raportat că sunt 

mulțumiți de aspectele date. 

 

Fig.4 Reprezentările preadolescenților privind satisfacția cu referire la casa și 

oamenii cu care locuiesc  

În funcţie de diversele roluri pe care preadolescenții le « joacă » în viaţă, 

fie că sunt buni colegi, prieteni, copii  exemplari sau mai puțin exemplari, pot 

avea loc unele modificări în satisfacţia  faţă  de  nevoile fundamentale.  Atât 

timp cât aceste nevoi sunt satisfăcute preadolescenții sunt mulțumiți de viața  lor 

de familie și de oamenii cu care locuiesc. 

  Reeșind din faptul cât de importante sunt activitățile zilnice petrecute cu 

familia și impactul acestora asupra dezvoltării și asigurării unei stări de bine  a 

copilului, preadolescenții au fost întrebați despre timpul petrecut cu familia, au 

fost rufați să bifeze lucrurile care le-au realizat cu familia în ultima săptămână. 
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   Figura cinci prezintă frecvența răspunsurilor la întrebările despre timpul 

petrecut cu familia. Cele mai multe dintre activitățile de zi cu zi sunt dedicate 

discuțiilor (64% -am vorbit unii cu alții), 25% dintre copii s-au distrat în familie  

și  doar 11% dintre copii învață împreună cu familia. 

 

Fig.5  Reprezentările  preadolescentinilor   despre timpul petrecut cu familia  

Analiza rezultatelor denotă  că doar  25% din cei interogați s-au distrat cu 

familia și doar 11 % învățat împreună cu familia, fapt ce ne permită a 

concluziona că 33% (ceea ce constituie un număr semnificativ) nu beneficiază 

de respect din partea familiei. Copilul la vârsta preadolescentină  este aproape 

adult din punct de vedere fizic şi capabil să comunice cu părinţii despre aproape 

orice, dar treptat au loc  transformări majore în ceea ce privește interesele 

acestora. Copiii care sunt la această etapă se pot gândi la propriile idei noi, 

dezvoltându-şi sistemul de valori şi traseul pe care vor să-l urmeze. Toate 

acestea înseamnă schimbări majore în relaţia copil – părinte şi, cu siguranţă, vor 

mai exista schimbări de-a lungul dezvoltării. Este important ca toate aceste 

schimbări să fie luate ca adevărate posibilităţi de a-i învăţa pe preadolescenţi 

cum să ia decizii corecte, cum să rezolve conflicte şi cum să facă faţă unui eşec, 

adică preadolescentinii au nevoie de susținerea  și respectul  familiei.   

Fiecare adult, în fapt, are ca scop, să învețe un copil să trăiască armonios, 

în parametrii unei vieți sănătoase, îl susține  să cultive relații bune cu ceilalți, 

promovând participarea democratică, îl ajută la crearea premiselor care să-i 

permită să adopte  un stil de viață coerent. Însă, la cât sunt de satisfăcuți de viața 

pe care o au ilustrăm în (Fig.6). 
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187

deloc mulțumit total mulțumit

6 . Te rog să ne spui la cât de mulțumit ești de viața ta la moment ?

deloc mulțumit total mulțumit

 Fig.6 Reprezentările  preadolescentinilor cu privire la cât sunt de  mullțumiți de 

viața lor 

Conform rezultatelor obținute, din 224 (100%) respondenți, 187 (83,4%) 

– sunt  total  mulțumiți de viața lor la moment, iar  26 (11,6%)  nu sunt 

mulțumiți de viața lor. 

 Datele obținute ilustrază că subiecții chestionați  au evidențiat câteva 

dintre problemele cu  care se confruntă. Deși surprinzător, percepția acestora 

asupra  situației nu este atât de gravă pe cât ne‐am fi așteptat, totuși, este 

important ca părerea lor să fie luată în considerare. Explicațiile propuse nu sunt 

definitive. Ne aflăm doar la începutul înțelegerii percepției  și evaluării 

bunăstării  copilului. 

Art.2 pct. 1,  art.3 pct. 2 al Convenției ONU  stipulează ,,statele părţi se 

angajează să respecte şi să garanteze drepturile stabilite în prezenta Convenţie 

tuturor copiilor în vederea asigurării bunăstării sale, ţinând seama de drepturile 

şi obligaţiile părinţilor  săi….”. 

În aceas context am fost cointeresați să identifică care este  percepția 

preadolescenților asupra faptului cum se respectă drepturile copiilor în țara 

noastră .Rezultatele se ilustrează în figura 7. 

 

Fig.7 Reprezentările  preadolescentinilor  cu referire la respectarea  

drepturilor copiilor de către adulți. 
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Conform datelor obținute, divulgăm că din 224 respondenți doar 85 au 

răspuns că drepturile lor se respectă în totalitate, iar 121, care constituie 

aproximativ 50 %  din cei chestionați susțin, că parțial li se respectă drepturile, 

iar 9 au optat pentru opțiunea,, nu se respectă deloc”.  

Astfel, este de dorit ca la nivelul fiecărei comunității să se regăsească ,în 

special, măsuri de protecție a copiilor, o abordare conexă a  problemelor  ce  

împiedică  asigurarea bunăstării copiilor. Măsurile întreprinse ar trebui să se 

axeze  pe facilitarea accesului la condiții egale de viață și de educație, pentru ca 

perspectiva de viitor a acestora să nu fie îngrădită. De asemenea, trebuie pus un 

accent mai mare pe oferirea de servicii familiilor aflate în dificultate în vederea 

reducerii inegalității sociale. Nu trebuie ,însă, uitat  faptul  că familia deține rolul 

primordial în creșterea și educarea copiilor și ar fi important ca sprijinul să fie 

acordat  și în direcția împuternicirii părinților pentru a deveni capabili de a 

remedia cu succes situațiile dificile prin care trec propriii  copii. 

Un alt aspect important este cel legat de dreptul la opinie al copilului, care 

nu este respectat în multe dintre situații nici în familii, nici la școală. Copiii sunt 

capabili să ia decizii cu privire la problemele care îi privesc și ar fi de dorit ca 

opiniile acestora să fie luate în considerare. Aspectul contribuie la dezvoltarea 

personală a acestora. Astfel, ei pot deveni membri responsabili ai comunităților 

din care fac parte, implicându‐se activ în rezolvarea problemelor cu care se 

confruntă . 

În concluzie, putem menționa că intervențiile complexe de asigurare a 

bunăstării copilului  pot  înregistra  rezultate  evidente dacă  în calitate de reper 

prioritar al demersurilor  de remediere  ar fi datele evaluărilor inițiale ale 

reprezentărilor  formabililor  despre  bunăstare. Or, rezultatele ilustrate în 

lucrarea vor fi valorificate de către autorii actualei lucrări pe deplin în 

elaborarea. Constructului experimental axat pe asigurarea bunăstării 

preadolescentinilor. 
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Aspecte metodologice ale consilierii eului. 

Dr., Conf. Grigore Țapu,  

Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară UST 

 

Summary. 

This article addresses the essential problems the human Ego encounters in 

its development and formation. These problems, for their part, have become for 

the author a starting point for the analysis of certain methodological aspects of 

psychological counselling of the human Ego.  

O primă apariție și manifestare verbală a Eului în copilărie reprezintă un 

adevărat eveniment, atât pentru copil cât și pentru adulții din preajma lui. Eul 

este paradigmă și sintagmă concomitent, care le vor însoți pe individ pe tot 

parcursul vieții. La nivelul simțului comun Eul este asociat individului și/sau 

personalității de ansamblu. Omul naiv, în egală măsură, nu face vre-o distincție 

dintre eul său și personalitatea sa. Afirmația uzuală ”eu sunt personalitate” nu 

poate fi pusă la îndoială. O analiză mai detaliată a celor două categorii ne-ar 

putea conduce spre o concluzie diferită de cea, care persistă la nivelul simțului 

comun. 

J.Lusseyran distingea două Euri: unul dobândit/moștenit și altul – edificat 

pe parcursul vieții individului. Celui moștenit îi revin numele părinților și al 

strămoșilor, eventual averea acestora, funcțiile inconștientului etc. Celui de-al 

doilea Eu îi revine marea misiune de a se constitui pe sine în bază elementelor 

moștenite, suportului celor din preajmă și a propriului efort. (1, 2006) 

Eul ca formațiune psihosocială este prezent în lucrările celor mai de vază 

psihologi ai contemporanității. Literatura de specialitate abundă, îndeosebi de 

http://www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright
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analiza conținuturilor Eului, de descrierea elementelor constitutive ale acestuia, - 

începând cu lucrările pionerului psihologiei contemporane W.James (2, 1991) și 

finalizând cu asemenea lucrări de sinteză ca cea a Robert B.Burns. (3, 1981) În 

cercetările psihologice din spațiul sovietic și cel ex-sovietic o atenție deosebită 

erau acordate acelor elemente ale eului, care într-un fel sau altul sunt asociate 

auto-aprecierii, imaginii de sine, stimei de sine etc. 

Cercetările psihologice, axate pe descrierea elementelor constitutive ale 

Eului   oferă, mai degrabă o imagine statică a formațiunii analizate. Este firesc 

să ne întrebăm: de unde ”vine” Eul și încotro ”se mișcă” el; de asemeni, - care 

este rolul Eului în viața subiectului.  

Un răspuns la prima întrebare ni-l oferă S.Freud, odată cu prezentarea celei 

de-a două teorie a sa. Eul, în opinia lui S. Freud, se instituie ”prin diferențierea 

topografică cu Sinele”. Astfel spus, Eul reprezintă o formațiune modelată în 

cadrul proceselor de maturare și educare a individului din contul – inițial – a 

unor conținuturi inconștiente. Vectorul esențial al mișcării Eului este autonomia. 

Aceasta de la urmă poate fi doar una relativă deoarece eul este mereu atras în 

conflicte cu Sinele și Supra-eul, dar și în conflictele dintre elementele interne a 

celor două formațiuni topice. (4, 1989) 

Pot fi aduse o sumedenie de afirmași pro și altele contra teoriei lui S. Freud 

cu referință la originea Eului. Pentru un psiholog consilier acest lucru nu este 

unul esențial. Noi considerăm, că Eul apare aidoma unui insight, grație 

identificărilor cu persoanele din mediul imediat.  

Aceeași abordare reducționistă se regăsește și în analiza aspectelor 

dinamice ale Eului. Acestuia ăi revine, în cea de-a două topică a lui S. Freud 

rolul de pol defensiv al personalității, adică de activare a mecanismelor de 

apărare. Eul uman nu este preocupat doar de apărare și menținere a unui 

echilibru psihoemoțional. El, în mod firesc este antrenat într-un proces 

permanent de însușire, achiziționare și realizare a unor multiple funcții, necesare 

pentru adaptarea subiectului la sine și la lumea înconjurătoare. Tot odată Eul 

este nevoit, de fiecare dată, să aleagă: să evolueze în timp și în spațiu, sau să 

stagneze. Anume acest aspect al dinamicii Eului a fost adus în centrul atenției 

psihologilor, în special a psihologilor practicieni, de către cunoscutul savant 

C.G.Jung. Evident, este vorba despre acel proces al individuației, pe care-l poate 

parcurge Eul: de la un Eu egocentric descris de către J. Piaget până la un Eu, 

care să întruchipeze înțelepciunea, unor persoane avansate în vârstă. Anume 

acest aspect reprezintă un interes deosebit pentru acei psihologi practicieni care 

sunt tentați, pe de o parte, - să se implice în activități de consiliere, cu persoanele 
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de diferite vârste, având astfel posibilitatea de a urmări eventuale evoluții ale 

Eului în timp. Cu adevărat sunt impresionante acele transformări, care se produc 

la nivelul Eului acelor persoane, care grație insistenței lor, urmează un travaliu 

de asistență psihologică pe parcursul a 3-4 sau și mai mulți ani.  

Putem fi de acord cu poziția lui S.Freud cu privire la aspectele economice 

ale Eului, acestea manifestând-se ca un factor de legătură a proceselor psihice. 

Supoziția în cauză conduce spre ideea de funcționalitate a Eului. În opinia lui 

S.Freud Eului îi revin asemenea funcții ca controlul mutilitâții și percepției, 

proba realității, anticipația, coordonarea proceselor mentale, gândirea rațională, 

la fel și acțiunile defensive. (4, 1989) 

La fel și F. Perls a enumerat la rândul său un șir întreg de funcții ale 

Eului,unele din ele diferite de cele enumerate deja. (5, 2000) Câteva din acestea 

au o semnificație deosebită în activitatea de consiliere. Ne referim aici la acei 

consilieri care, care au curajul, dar si insistența de aborda în procesul de 

consiliere, Eul și/sau personalitatea de ansamblu a celor consiliați. Cu regret, 

majoritatea absolută a specialiștilor chiar și cu nume răsunătoare au fost și sunt 

axați pe soluționarea unor probleme particulare, care, de regulă reapar de fiecare 

dată deghizate sub alte forme și alte măști. Chiar și atunci când autorii folosesc 

expresii de genul ”strategii psihoterapeutice” este vorba, de facto de soluționarea 

unor sau altor  probleme izolate! [6, 272] 

Considerăm că o autentică strategie de intervenție psihoterapeutică poate 

avea loc doar în cazul unui proces de durată, proces orientat spre edificarea 

Eului – în toate acele funcții primordiale, care săi asigure cea mai optima 

adaptare – la sine, la nevoile sale și la mediu.  

Revenind la funcțiile Eului descrise de către F. Perls credem că e cazul să 

menționăm, în primul rând, funcția de administrator al Eului. Astfel spus funcția 

de integrare a acțiunilor organismului și/sau a subiectului în ansamblu. Este acea 

funcție, care în opera lui C.G.Jung vizează travaliul esențial al vieții unui om - 

procesul de individuație. Diferența dintre modalitățile de abordare a acestei 

funcții la cel doi savanți rezidă în limitele de implicare sau de extensie a Eului în 

situația subiectului vieții. La F.Perls aceste limite se rezumă, de facto, la 

conștiința/percepție și într-un fel sau altul, la inconștientul refulat/reprimat. 

Procesul de individuație - unul din elementele cheie ale teoriei lui C.G.Jung, 

urmărește ”intervenția” Eului în cele mai profunde ”hățișuri” ale inconștientului 

și integrarea acestora în așa numită formațiune a Sinelui. Evident locul și rolul 

principal în această formațiune îi revine Eului.  
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Unul din obiectivele majore a psihologilor-practicieni preocupați de 

problematica Eului este orientat spre edificarea Eului, integrității și coerenței 

Eului. În mod obișnuit acestui obiectiv îi precede ideea de clivaj/splitare a Eului. 

De fapt, un real clivaj al Eului are loc doar în cazurile instaurării unor patologii 

psihice. În rest, sunt acele cazuri, care demonstrează că Eului unui sau altui 

subiect nu i-a reușit să integreze la momentul consilierii, anumite formațiuni: 

emoționale, cognitive și/sau comportamentale. Eul oricărui individ oscilează de 

la apariție sa și până la apusul său într-un sistem triontic: Eul, pozitiv, Eul 

negativ și Non-Eul. (7, 1999). Oricine este tentat să-și nege aspectele și 

manifestările negative și să-și afișeze cele pozitive (cu anumite excepții!). Iar 

”Non-Eul” este utilizat, fie verbal, fie  comportamental, de fiecare dată atunci 

când subiectul urmărește distanțarea/detașarea de anumite lucruri, evenimente 

etc. Oricum, ”ieșirea” din acest ”triunghi”, perpetuat la nesfârșit, se realizează 

de fiecare dată prin una din doar trei modalități generale: regresie,”punerea în 

aplicare a mecanismelor de apărare, schimbarea și astfel, edificarea unui Eu mai 

avansat, mai eficient și mai adaptat. 

Cu o regresie adevărată se confruntă de regulă persoanele avansate în 

vârstă sau cele care trec printr-o perioadă dificilă de viață. Eul lor actual și matur 

se retrage într-un Eu mai timpuriu și infantil. Ori Eul personal abandonează o 

poziție,  masculină sau feminină, în favoarea celui opozante, (cu excepția 

procesului obiectiv de enantiodromie!) 

Consilierea persoanelor ”regresive” urmează să i-a în calcul mai multe 

aspecte: gradul de regresivitate, (respectiv acel Eu din trecut, care a înlocuit Eul 

actual), modificările semnificative, produse în structura subiectului/personalității 

(motivații, scopuri, comportamente), problemele pe care subiectul încearcă să le 

evite prin respectiva regresie. 

Cea mai optimă abordare a regresiei personalității în cadrul consilierii 

poate fi gestalt-terapia. Revenirea la un Eu anterior, deseori puieril, înseamnă o 

restrângere, o îngustare a personalității. Înseamnă o reducere a propriei zestre 

psihologice, a propriului potențial, necesar pentru a face fața unor sau altor 

situații. Concomitent, această restrângere a Eului e un semnal/simptom al 

eschivării subiectului de la acea responsabilitate, de care trebuie să dea dovadă 

Eul actual.  

În teoria lui F. Perls există ideea de granițe ale Eului. Acestea pot fi stabile 

și rigide. Așa se întâmplă în situația persoanelor cu caracter obsesional. Aceste 

persoane dau dovadă de un Eu inflexibil, împietrit. Granițele Eului subiectului 

eficient, dinamic (și în sensul evoluției sale) ar trebui să fie, în opinia lui F. 
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Perls, flexibile. Iar această flexibilitate poate fi realizată prin intermediul 

identificărilor după modelul ”figura – fundal”. 

Tehnicile de lucru pot fi foarte variate. Însă în cazurile de regresie reală 

atenție a  specialistului urmează să fie orientată spre două aspecte: 

inflexibilitatea granițelor Eului și reducerea câmpului de explorare a realității. 

Cu referință la cel dintâi aspect: se poate afirma, că persoana consultată (ca și 

oricare altcineva) are dreptul firesc de a reveni la un Eu anterior. Doar însă 

situațional! Pentru a-și reîncărca ”bateriile” emoționale. A reveni la un Eu 

anterior, astfel spus la o subpersonalitate din cadrul Eului actual, nu înseamnă a 

rămâne acolo pentru restul vieții. Este bine venită, la această etapă de consiliere, 

punerea în aplicare a tehnicilor, axate pe modelul ”figura – fundal”. De aici 

încolo, procesul de consiliere urmează să fie orientat spre cel de-al doilea aspect 

menționat, și anume, - lucrul cu ”spațiile” de explorare a mijloacelor disponibile 

din partea persoanei consultate. Un Eu actual sau un Eu în dinamică are mult 

mai multe mijloace, posibilități, resurse pentru a face fața propriilor nevoi și a 

exigențelor mediului. Pentru aceasta sunt binevenite tehnicile, legate de 

cultivarea încrederii în sine, a spiritului critic versus celui anti-critic și în mod 

obligatoriu – a experimentului, mai exact a experimentării în diverse situații de 

viața. Nu neapărat în baza unor algoritmuri rigide. Deseori mult mai eficientă, se 

poate dovedi a fi modalitatea tatonării și improvizării.  

Anterior am menționat, că regresiile propriu-zis se întâlnesc doar în 

anumite cazuri, sau circumstanțe. La modul cel mai frecvent așa numitele 

”regresii” se dovedesc a fi diverse variante ale unor sau altor imaturități sociale, 

psihoemoționale sau  cognitive ale persoanelor consultate. O simplă anamneză, 

un interviu structurat pe una din dimensiunile menționate pot aduce în prim plan 

o stagnare, eventual o fixare a Eului la una din fazele anterioare vârstei sale 

cronologice. ”Fata mamei”, ”Fata tatălui”, ”Fetița răsfățată”, ”Fetița capricioasă” 

reprezintă doar o parte din acele Euri, depistate la femeile consultate, care au 

ajuns la vârstă de 40 ani sau mult după 40 ani. Chiar dacă în spațiul public ele 

încearcă să producă impresia unor persoane mature și solide, în cel privat una 

din subpersonalitățile menționate își rezervă guvernare absolută în relațiile cu 

cei apropriați. De fapt, anume caracterul relațiilor cu cei apropriași este o ”hârtie 

de turnesol” pentru depistarea maturității sau imaturității Eului, corespunderii 

Eului situației sociale, situației de vârstă, etc. Masca ”îmbrăcată” în spațiul 

public se dovedește a fi, deseori, - o ficțiune. Cu asemenea persoane urmează de 

lucrat în procesul de consiliere doar în contextul unor terapii experiențiale. Nu 
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este simplu de loc. Procesul de socializare la maturi, îndeosebi al socializării 

psihoemoționale este mult mai dificil, decât în prima parte a vieții.  

În cazul persoanelor cu retard ”psihoemoțional se atestă atât un 

egocentrism accentuat, cât și un egoism infantil pregnant. Mecanismele de 

apărare ale Eului, - în procesul de consiliere a acestor persoane gravitează în 

jurul acestor două formațiuni. Incapacitatea lor de a ieși din propria ”cochilie”, 

din propria zonă de confort, de a percepe și înțelege lumea din preajma din 

diverse perspective este cu mult sub nivelul așteptărilor sociale. Empatia, 

simpatia, atenția acordată celor din jur sunt acele lucruri simple, tot odată - 

suficient de complicate pentru ei, pe care urmează să le achiziționeze în cadrul 

unor activități experiențiale. La o primă etapă de consiliere persoanele în cauză 

trebuie să fie orientate spre acumularea unor noi experiențe, legate de percepția 

reală a Celuilalt, de înțelegere, de acordare, în mod dezinteresat, a unor suporturi 

celuilalt; astfel spus, de decentrare a Eului. Un indice palpabil al avansării Eului 

persoanei consultate în această ordine de idei este plăcerea trăită de către a ea, a 

unor noi percepții, descoperiri cu referire la cei apropriați, a unor comunicări 

mai sincere, mai autentice. Următorul pas în consilierea persoanelor cu retard 

psihoemoțional urmează să fie orientat spre modalitățile/mecanismele de 

achiziționare a unor noi experiențe. Și din nou, modelul ”figura – fundar” poate 

fi unul destul de eficient. Elaborarea unui gestalt pozitiv prin amplificarea unei 

figuri pregnante de la o situație la alta, finalizarea completă a acestui gestalt, 

astfel, încât următorul gestalt să aibă ca punct de plecare precedentul ca model: 

de ”cum trebuie de acționat”, în loc de ”ce trebuie de făcut”.  

Consilierea Eului, asociat unor probleme de incoerență și integritate 

urmează să fie axată pe lucrul cu mecanismele de apărare ale Eului. Non-

integritatea Eului sau a personalității traduce, de fiecare dată, o neacceptare au 

unor proprii conținuturi psihocomportamentale. Ceea ce nu recunoaște și nu 

acceptă Eul ca parte componentă a sa poate fi orice: nevoi/trebuințe, vise/reverii, 

emoții/sentimente, dorințe, așteptări, aspirații, comportamente, etc. Iar ceea ce-l 

”ajută” pe individ să înstrăineze respectivele formațiuni, sunt mecanismele de 

apărare ale Eului. Printre cele mai frecvente mecanisme, cu care se confruntă 

psihologii consilieri, sunt negarea, proiecția și raționalizarea. Mecanismul 

proiecției este unul universal. Acest mecanism se regăsește în topul celor mai 

”preferate” mecanisme în orice relație. La persoanele cu o mentalitate plată, sau, 

folosind expresia cunoscutului psiholog E.Fromm, la persoanele 

”monocerebrale” prevalează, de obicei mecanismul negării. (8, 1994) Persoanele 

cu o mentalitate mai sofisticată manifestă, mai des, diverse raționalizări. În cazul 
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negărilor persoanele consultate nu recunosc propriile conținuturi 

psihocomportamentale, acestea fiind totalmente înstrăinate. În celălalt caz – cel 

al raționalizărilor, se creează impresia că cei consiliați recunosc apartenența 

unor formațiuni, însă (de fiecare dată ”însă”, ”fiindcă”, ”pentru că”) cauza 

apariției formațiunilor respective, caracterul ”temporal” al acestora sunt atribuite 

circumstanțelor, celor din preajmă etc. În consecința conținuturile menționate 

sunt la fel înstrăinate ca și în cazul negărilor. Lipsa umorului, sau prezența unui 

umor plat pot fi simptomatice pentru cei, la care ponderea mecanismelor 

analizate e masivă. Este necesar, în acest context un eventual avertisment 

(pentru specialiști): să nu se confunde simțul umorului cu cel al sarcasmului, 

acesta de la urmă fiind tipic pentru persoanele împovărate de raționalizări. 

Proiecția, ca mecanism de apărare a Eului, are un caracter omniprezent. Ea 

poate fi conștientă sau inconștientă, negativă sau pozitivă, ”reală” sau cu scop de 

manipulare, etc. Obiectivul urmărit, însă, este unul și același – atribuirea 

(”punerea pe umerii”) celor din preajmă a unor emoții, obișnuințe, fapte 

nerecunoscute și/sau neacceptate la sine.  

În procesul de consiliere a unui Eu dezintegrat (în scopul integrării 

acestuia) pot fi utilizate diverse metode și tehnici. Selectarea și aplicarea 

acestora vor depinde atât de orientarea teoretico-aplicativă a specialistului, cât și 

de unicitatea  celui consiliat.  Indiferent de aceasta, un prim pas în acest gen de 

consiliere trebuie să conducă spre  recunoașterea și acceptarea de către persoana 

consiliată a conținuturilor înstrăinate. Integrarea formațiunilor înstrăinate în aria 

de instrumentare a Eului poate fi realizată cu succes doar în contextul unei re-

inventarieri ale acestora. Nicidecum a debarasării de conținuturile neplăcute. Să 

reținem, că un conținut psihic înstrăinat nu e doar oarecare reprezentare sau 

trăire. El, acest conținut e și un anume cuantum de energie. Iar energia psihică, - 

percepută ca un dat, - nu este nici pozitivă, nici negativă. Fiind canalizată spre 

anumite drivere, conștiente sau inconștiente, ea i-a forme fie constructive fie 

destructive. Cazul agresivității pare a fi cel mai potrivit exemplu în această 

ordine de idei. Agresivitatea mobilizatoare în muncă, și agresivitatea destructivă 

în relații au la origini una și aceeași energie fără de careva valențe strict 

delimitate.  

Prin urmare re-inventarierea unui element înstrăinat Eului urmează să 

actualizeze două aspecte importante ale acestuia – a) energia elementului psihic, 

natura acestei energii; b) modalitățile de transformare a acestei energii în drivere 

constructive prin intermediul unor ocupații/ activități reale.  
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O asemenea abordare a conținuturilor înstrăinate în procesul de consiliere 

este valabilă, în primul rând, pentru așa numitele complexe. Energia unui sau 

altui complex nerecunoscut nu este doar refulată de către individ; fiind 

înstrăinată, ea este ”programată” să acționeze împotriva unor manifestări utile 

ale persoanei. Formula ”Doresc să mă debarasez” de complexe ”este reală” 

pentru persoanele naive, neinițiate, în special, în consilierea analitică. Or, 

integrarea unui sau altui complex, subordonarea acestuia Eului trebuie să 

demareze cu recunoașterea și acceptarea lui ca element constituant al 

subiectului; și să continuă cu investirea/consumarea energiei acestui complex în 

situații adecvate. Chiar și timiditatea, cu simptomele ei neplăcute pentru 

”posesor” (”roșeața obrazului” etc.) poate fi utilizată cu folos în anumite situații 

de viață.  

Integrarea altor formațiuni (emoții, reprezentări, experiențe neacceptate) 

poate fi realizată conform aceluiași scenariu. Cele mai eficiente tehnic de 

integrare a formațiunilor înstrăinate sunt cele, ce fac parte din terapiile 

experiențiale. A experimenta ”cu elementele înstrăinate”, - în diverse situații, a 

le obișnui, atât la nivel de percepție cât și comportament, a tatona eficiența lor 

de la caz – e o condiție majoră a subordonării/constelării lor Eului.  

Sunt mai dificile pentru procesul de consiliere acele cazuri, în care Eul este 

captivul unei formațiuni psihice, respinse sau neconștientizate plenar de către 

individ. Este necesară, în asemenea situație o analiză minuțioasă ale ambelor 

formațiuni: a Eului și ale celei, instaurate în prim planul psihismului și  

comportamentului. Analiză, la rândul ei trebui să fie succedată de un travaliu 

asiduu de restabilire, pas cu pas, a funcțiilor Eului: funcțiilor de coordonare, de 

control, corelare a diferitor formațiuni psihocomportamentale ale subiectului. 

Cea mai importantă funcție a Edului fiind  totuși cea a asumării responsabilității. 

Obnubilarea Eului de către o formațiune secundară și doar în parte conștientizată 

se soldează, de regulă, și cu abdicarea de la responsabilitate personală. 

Obnubilarea Eului este resimțită/percepută de către persoană și cei din preajmă 

ca o îmbolnăvire. Fie că e vorba de o depresie, fie de diverse forme de 

somatizări. 

Mecanismul esențial, prin care ”bolnavul” se eschivează de la 

responsabilități este fuga în boală. Cultivarea încrederii Eului în sine a acestor 

persoane poate fi unul din traseele esențiale ale consilierii. Aici la fel pot fi 

eficiente tehnicile experiențiale. Una din acestea, ar consta în acordarea de către 

acest ”bolnav” a unui suport, (de durată) altor bolnavi, - reali sau fictivi. Astfel, 

subiectul poate valorifica șanse mai palpabile de a se ”scoate” pe sine din boala 
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și de a-și consolida Eul. Recunoaștem, acest proces e destul de dificil și de 

durată. 

Consilierea Eului persoanei, care se regăsește pe sine într-o situație de 

impas, grație căutărilor de noi orizonturi urmează să fie orientată spre 

însușirea/cultivarea mecanismelor procesului de individuație. Un Eu amplasat 

într-o permanentă dinamică, evoluție are nevoie de alimentare. De la sine 

înțeles, cunoștințele, experiența și multe altele din exteriorul Eului sunt 

importante pentru procesul de edificare a Eului. Resursele energetice, se află 

însă pe interiorul subiectului. Acestea sunt legate de conținuturile inconștiente 

mai profunde, decât cele ce sunt asociate complexelor, emoțiilor sau 

reprezentărilor refulate. Un Eu al unei persoane de vârstă a treia într-o variantă 

optimă/ideală urmează traseul înțelepciunii, și nu cel al răzvrătirilor sau 

capriciilor, ca la vârstă adolescentă. Cu regret, mulți vârstnici devin mai nostimi, 

naivi și capricioși, decât cei de vârste mai timpurii.  

Individuația nu e o țintă în evoluția Eului, ci un proces continuu de 

devenire, de edificare. Individuația urmărește, de fapt, schimbarea personalității. 

Această schimbare, pe care C.G.Jung a numit-o funcție transcendentă, este 

posibilă doar prin intermediul conștientizării și ordonării inconștientului. [9, 

220-221] Un rol deosebit în procesul de consiliere a Eului la acest nivel revine 

viselor și fanteziilor persoanelor consiliate. Anume visele și fanteziile sunt 

adevărații soli care reprezintă inconștientul. Visele și fanteziile oferă conținuturi, 

care de regulă se regăsesc în contrast și/sau apoziție cu conținuturile conștiinței. 

În mod firesc orientările/tendințele  conștiente ale Eului sunt opuse orientărilor 

inconștientului. Spre exemplu, o orientare extravertită a Eului este completată de 

orientare introvertită a inconștientului. În așa fel, psihismul uman realizează un 

echilibru pe interior. Aceste tendințe – conștientă si inconștientă, regăsindu-se în 

confruntare una cu alta creează nu doar disconfort psihic, ci și nevroze, sau chiar 

și psihoze.  

Integrarea tendințelor inconștientului poate fi demarată în cadrul proceselor 

de analiză și interpretare a fanteziilor și viselor celor consiliați, dacă e cu putința 

și a produselor activităților artistice ale acestora. Deseori, însă, analiza și 

interpretarea conținuturilor viselor și fanteziilor se dovedesc a fi puțin eficiente. 

Trăirea nemijlocită a unor fantezii în cadrul unor ședințe de consiliere sau în 

afara lor, relatările pe marginea acestor trăiri au efecte mult mai relevante pentru 

aproprierea Eului de conținuturile inconștientului. Metoda imaginației active 

propusă și utilizată de către C.G.Jung  a servit ca punct de plecare pentru 
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ulterioarele elaborări în domeniul art-terapiei, simbolo-dramei, terapiei prin 

intermediul dramei, etc. 

Imaginația activă, în accepțiunea lui C.G.Jung reprezintă, prin analogic cu 

metoda asociațiilor libere verbale a lui S. Freud o asociere liberă de imagini. (9, 

1998) În procesul de actualizare și trăire nemijlocită a fanteziilor individul este 

montat să se ”concentreze” într-un punct/centru, într-o poziție de persoană terță. 

Este un centru virtual, care însă îi poate permite persoanei să se distanțeze atât 

de controlul/implicațiile Eului, cât și a inconștientului. Totodată, - să rămână 

participant al acțiunilor, faptelor care derulează în cadrul fanteziei actualizate. 

Varianta imaginației active, utilizate de către C.G.Jung, este dificilă, în sensul 

utilizării, nu doar pentru majoritatea celor consiliați, ci si pentru acei specialiști 

care sunt antrenați în explorarea inconștientului solicitanților de asistență 

psihologică.  

În simbolo-drama lui Hanscarl Leuner imaginația activă nu mai reprezintă 

o asociere liberă de imagini, ci asociere mai mult sau mai puțin dirijată de 

imagini/simboluri. Dirijarea demersului fanteziei este condiționată de una din 

temele elaborate și fundamentate de către H. Leuner. Evident, pe interiorul unei 

și aceleași teme diferite persoane au fantezii diferite. (10, 1996) 

Într-o lucrare dea lui John O. Stevens se conțin mai multe exemple de 

experimentare a unor persoane cu propriile fantezii în parametrii temei ”O tufă 

de trandafir.” (11, 2002) Pe parcursul, sau la finele acestora trăiri ale fanteziilor 

frecvent au loc ”întâlniri” uluitoare ale conștiinței indivizilor cu 

figurile/simbolurile inconștiente. Întâlnirile respective conduc, în variantele 

optime de consiliere spre o răsturnare a unor trăiri, percepții sau idei ale 

persoanelor consiliate. Un exemplu elocvent în această privință îl reprezintă 

lucrul cu tema ”Peștera”. La cei, care descoperă figuri/simboluri necunoscute 

prin intermediul temei desemnate, se produce, de regulă o metamorfoză 

neobișnuită a unor conținuturi luminoase, terifiante și înfricoșătoare în 

conținuturi familiare, dezirabile. 

Analiza și interpretarea viselor, la fel ca și în cazul fanteziilor, trebuie să 

cedeze primaritatea lor, trăirilor viselor, conform principiului ”aici și acum” în 

fața specialistului. Doar o asemenea abordare a viselor poate contribui la o 

adevărată implicare în lumea simbolurilor, la o conștientizare mai adecvată a 

sugestiilor și aluziilor, cu care sunt investite aceste simboluri.  

În concluzie este necesar să menționăm următoarele:  
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Procesul de consiliere a Eului unor persoane necesită o motivație solidă 

din partea solicitanților, un efort continuu, uneori de durată, susținut de 

către toți participanții la acest proces; 

Un astfel de obiectiv al consilierii, - Eul, - nu conduce la o ameliorare sau 

eliminare a unor simptome, ci la o schimbare a personalități, o deschidere 

a unor orizonturi în edificarea acestei personalități.  
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Secţia: Educaţia de calitate a generaţiei în creştere 

 

Studiu asupra unei noi perspective de organizare  

a conţinuturilor educaţiei  

Prof. Marinela Apostol  

Școala Gimnazială Ruginești, Județul Vrancea 

 

Din perspectiva învăţământului modern în educaţie, accentul trebuie pus pe 

stăpânirea de către elevi a proceselor, înţelegerea conceptelor şi pe capacitatea 

de a le folosi în diverse situaţii. Această cerinţă trebuie urmărită pe fiecare din 

domeniile cunoaşterii şi disciplinele studiate în şcoală. 

Pentru aceasta, însă, este necesar să se  redefinească fiecare domeniu nu 

numai din punctul de vedere al stăpânirii cunoştinţelor ce se învaţă în cadrul 

instituţionalizat, dar mai ales din punctul de vedere al cunoştinţelor şi 

aptitudinilor pe care este important să le posede individul în viaţa adultă. Este 

necesar un profil general al cunoştinţelor şi competenţelor elevilor la ieşirea din 

şcolaritatea obligatorie, dar şi pe fiecare palier în parte: învăţământ preşcolar, 

primar, secundar, liceal, etc. („profilul de formare"). 

Această schimbare fundamentală privind selecţia şi organizarea 

obiectivelor educaţionale şi a conţinuturilor va atrage după sine modificări 

substanţiale în ceea ce priveşte modalitatea de evaluare.  

În lucrările recente care abordează problematica formării competenţelor se 

consideră că în învăţământul general obligatoriu trebuie identificate şi stabilite 

competenţele pe care trebuie să le formeze şcoala elevilor pe cel puţin trei 

domenii mari:  

- al lecturii, al cititului şi mai larg, al documentării individului; 

- al matematicii; 

- al ştiinţelor.  

Mai întâi, deşi achiziţia de cunoştinţe specifice trebuie să fie o componentă 

esenţială a învăţării şcolare, aprecierea acestor cunoştinţe în viaţa adultă depinde 

în mare măsură de achiziţia de către individ a noţiunilor şi aptitudinilor. Există 

anumite aptitudini generale pe care elevii trebuie neapărat să le achiziţioneze. Ei 

trebuie să ştie să comunice, să se adapteze, să rezolve probleme şi să utilizeze 

tehnologiile informaţionale. 
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Aceste competenţe se dobândesc în cadrul diverselor discipline ale planului 

de învăţământ, iar evaluarea lor necesită ca acest proces să se situeze într-o 

optică transversală. Activitatea evaluativă trebuie să se bazeze pe un model 

dinamic de învăţare/ cunoaştere a vieţii, în cadrul căruia noile cunoştinţe şi 

aptitudini necesare pentru a putea să se adapteze la evoluţia situaţiilor sunt 

achiziţionate în manieră continuă de-a lungul ciclului de viaţă.  

Un deziderat al evaluării, în general al actului didactic, este acela că 

procesul său trebuie să aibă ca rezultat dezvoltarea laturii cognitive, dar şi a 

laturii afective a elevului. Educaţia este privită ca o interacţiune între subiecţi, şi 

de aceea o evaluare care angajează deopotrivă valorile, atitudinile, viziunile 

personale ale evaluatorului respectiv evaluatului, este mai relevantă şi mai 

obiectivă decât o evaluare fără subiect, pur obiectivă, impersonală şi absolut 

neutră.  

Este evident faptul că dacă procesul de instruire are loc în acord cu stilul 

preferat de învăţare al elevului, atunci probabilitatea ca elevul să dezvolte 

competenţe într-un domeniu de interes va creşte. Evaluarea stilurilor de învăţare 

ale elevilor poate să reprezinte unul dintre primii paşi cu rol diagnostic, reglator 

şi formator pe care pedagogul modern trebuie să-l aplice şi să-l monitorizeze. 

Eficienţa învăţării este în relaţie directă cu  astfel de practici educaţionale. 

Elevii nu pot să înveţe la şcoală tot ceea ce ei vor avea nevoie să ştie în 

viaţa adultă. Ceea ce trebuie să înveţe aceştia sunt bazele indispensabile ale unei 

eficiente învăţări viitoare. Aceste baze sunt deopotrivă de natură cognitivă, 

afectivă şi motivaţională. Elevii trebuie să devină capabili să-şi organizeze şi să-

şi ordoneze propria lor învăţare, să înveţe singuri sau în grup şi să surmonteze 

dificultăţile pe care le întâlnesc în cursul proceselor de învăţare. 

Originalitatea acestui mod de a concepe şi a organiza planurile, programele 

de învăţământ şi, în general, activitatea de învăţare, este evidentă. 

În mod tradiţional, planurile de învăţământ şi programele şcolare erau 

concepute ca un ansamblu de informaţii şi de tehnici de stăpânit şi acordau mai 

puţină importanţă, în cadrul fiecărei discipline achiziţiei de aptitudini 

susceptibile să fie utilizate în viaţa adultă. 

Învăţământul tradiţional acordă încă o importanţă scăzută achiziţiei de 

competenţe de ordin mai general, care să permită individului să rezolve 

probleme şi să aplice ideile şi cunoştinţele în diverse situaţii întâlnite în viaţă. 

Concepţiile moderne aruncă o nouă interpretare şi viziune asupra educaţiei, 

care trebuie să pună în evidenţă cunoştinţele şi competenţele elevilor din 
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perspectiva achiziţiei noţiunilor şi a aptitudinilor cu caracter mai general care le 

vor folosi în viaţă. 

Această abordare în termeni de stăpânire a marilor concepte este de o mare 

importanţă, ţinând seama de cerinţa exprimată din ce în ce mai acut de a pune în 

valoare capitalul uman. Prin capital uman se înţelege: „Cunoştinţe, calificări, 

competenţe şi alte calităţi deţinute de un individ şi interesând devenirea 

personală, socială, economică" (OCDE). 

„Chiar dacă este dificil de stabilit o distincţie între aptitudinile «şcolare» şi 

cele necesare «în viaţa adultă», efortul de a pregăti tinerii în perspectivă trebuie 

depus dacă dorim să ţinem seama de realitate, dacă intenţionăm să determinăm 

instituţiile şcolare şi sistemul educativ să corespundă epocii moderne." 

(Programul OCDE/PISA 2000) 

În predarea/învăţarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar este din 

ce în ce mai prezentă tendinţa de organizare a acestora dintr-o perspectivă 

integrată. 

Predarea integrată a conţinuturilor are ca referinţă nu o disciplină de studiu, 

ci o tematică unitară, comună mai multor discipline. Se fundamentează pe două 

sisteme de referinţă: 

➢ unitatea ştiinţei; 

➢ procesul de învăţare la copil. 

Ideea despre unitatea ştiinţei se bazează pe postulatul că universul însuşi 

prezintă o anumită unitate care impune o abordare globală. În concepţia unor 

specialişti, această viziune unificatoarea asupra ştiinţei se va solda cu un cod de 

legi şi teorii logice legate între ele, ce vor explica ansamblul fenomenelor. În 

virtutea celuilalt sistem de referinţă (particularităţile procesului de învăţare la 

copil) se consideră că cel puţin în fazele iniţiale, acesta are tendinţa naturală de a 

aborda realitatea într-un demers global asemănător (păstrând proporţiile, 

desigur) celui al omului de ştiinţă, fără să separe şi să includă cele constatate în 

domenii disparate (fizică, chimie, biologie etc.)  

În predarea/ învăţarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar este din 

ce în ce mai prezentă tendinţa de organizare a acestora dintr-o perspectivă 

integrată. Cu toate acestea, se întâmpină o serie de dificultăţi, ce ţin în primul 

rând de schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, înlăturarea comodităţii, a 

inerţiei. 

Planul cadru este structurat pe cele şapte arii curriculare, care exprimă 

intenţia evidentă de a găsi soluţii pentru integrarea conţinuturilor. Ariile 

curriculare, reprezintă, aşa cum se ştie, un grupaj de discipline care au în comun 



204 

 

anumite obiective de formare. Între cele şapte arii curriculare există un echilibru 

dinamic. Raportul dintre ariile curriculare se modifică în funcţie de vârsta celor 

care învaţă şi de specificul ciclurilor curriculare. 

La nivelul unor programe pentru învăţământul preuniversitar se operează 

cu „teme”, cu „orientări tematice” de fapt, care semnifică faptul că profesorul 

are o anumită libertate de a alege sau de a propune conţinuturi, remarcându-se 

flexibilitatea deosebită a acestui demers. 

O asemenea organizare a conţinuturilor, cu toate avantajele sale şi-a 

dovedit propriile dificultăţi şi limite, mai ales atunci când se doreşte 

aprofundarea învăţării pe teme sau domenii mai specializate : 

➢ dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea într-o asemenea 

manieră. Sistemul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice din 

România este predominant axat pe predarea pe discipline, în funcţie de 

specializarea de pe diplomă de absolvire a facultăţii sau colegiului; 

➢ imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice 

specializate;  

➢ lipsa de tradiţie pedagogică a integrării; 

➢ opoziţia latentă sau activă a cadrelor didactice privind tendinţele 

integratoare.  

În şcoala tradiţională, profesorul juca rolul de transmiţător al informaţiei 

către elevi, care doar o receptau şi o reproduceau cu prilejul verificărilor. În 

şcoala modernă, profesorul devine conducătorul unui proces simultan informativ 

şi formativ orientând şi sprijinind elevii să ajungă prin efort propriu la 

descoperirea cunoştinţelor, pe care urmează să le prelucreze şi să le integreze în 

structura lor cognitivă. 

Potrivit raportului către UNESCO al Consiliului Internaţional pentru 

Educaţie, în secolul XX,  în acest prim secol al mileniului III, educaţia se 

sprijină pe patru piloni importanţi:  

✓ a învăţa să ştii; 

✓  a învăţa să faci; 

✓ a învăţa să trăieşti împreună cu alţii; 

✓ a învăţa să fii. 

 În funcţie de această optică, dar şi de implicaţiile globalizării asupra 

indivizilor ale problematicii lumii contemporane educatorii din învăţământ 

urmează să îndeplinească roluri noi. Astfel, de exemplu, prin metodologia de 

aplicare a noului curriculum naţional, li se cere cadrelor didactice din 

învăţământ să creeze activităţi (situaţii de învăţare) adecvate competenţelor 



205 

 

proiectate ţinând seama desigur de natura subiectului lecţiei şi de particularităţile 

clasei sau ale grupei de elevi. 

  Rolul profesorului este astăzi mai explicit („creator de situaţii de 

învăţare”) şi specificat în documentele de proiectare didactică.Cu cât situaţiile 

de învăţare vor fi mai bine alese sau imaginate de profesor, cu atât mai 

interesantă şi mai eficace în planul învăţării va fi activitatea de instruire. 

  Un alt rol nou ar fi acela de meditator în procesul cunoaşterii sau de 

consiliere alături de rolul tradiţional de transmiţător de informaţii (mai sus 

menţionat), la care nu se renunţă, dar a cărui pondere este vizibil în scădere, în 

cadrul învăţământului modern centrat pe competenţe. 

 Acest rol este strâns legat de cel de dinainte, dar are o arie de răspândire 

mult mai largă, în sensul că relaţiile de colaborare între profesor şi elev se extind 

şi dincolo de lecţia propriu zisă. Astfel profesorul îi poate însoţi pe elevi la 

biblioteci, dar şi în călătoriile pe internet, îi poate consilia în selectarea 

diverselor surse de informare ca şi în alcătuirea unor lucrări legate de disciplina 

ori adiacente acesteia. 

 Profesorul se implică în activitatea didactică cu întreaga personalitate: 

motivaţii, aptitudini, nivel de competenţă, experienţă personală. Arta de a preda 

nu se reduce la transmiterea cunoştinţelor, ci presupune şi o anumită atitudine 

faţă de elevi, ca expresie a concepţiei pedagogice asumate şi a propriilor 

trăsături de personalitate. În cadrul activităţilor didactice se creează multiple 

raporturi interpersonale între participanţi, antrenaţi cu toţii într-un proces 

constant de influenţare reciprocă.  

Reuşita unui profesor depinde de multe ori de natura relaţiilor pe care le 

stabileşte cu elevii săi în cadrul acestei interacţiuni, aspect deosebit de 

important, deoarece multe dificultăţi de învăţare şi educare se datorează unor 

relaţii deficitare. Natura relaţiilor pe care profesorul le stabileşte cu elevii este 

determinată nu numai de stilul de abordare a activităţii şi de trăsăturile sale de 

personalitate, ci şi de trăsăturile individuale şi de grup ale elevilor. De aceea, 

profesorul trebuie să aibă abilitatea de a-şi cunoaşte partenerii de activitate. 

Empatia profesorului nu înseamnă o cunoaştere de tip analitic, ci capacitatea de 

a depune un efort imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub aspectul 

potenţialului de care dispune, al atitudinilor şi sentimentelor sale, al 

semnificaţiei conduitei manifestate. Profesorul trebuie să adopte un stil 

democratic, caracterizat prin relaţii deschise bazate pe încredere reciprocă şi 

acceptare, reuşind astfel să colaboreze cu elevii într-o atmosferă armonioasă, 

lipsită de încordare. 
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Predarea integrată cunoaşte o extensie relativ rapidă, în primul rând datorită 

faptului că răspunde unor preocupări privind natura ştiinţei. Cei mai serioşi paşi 

în predarea integrată s-au făcut în învăţământul preşcolar şi primar, dar şi în 

învăţământul gimnazial şi liceal. Predarea integrată se dovedeşte a fi o soluţie 

pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, tehnologia. 
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Grădiniţa şi comunitatea parteneri în educaţie 

Prof .înv.preșc Aurica Barbu  

Grădiniţa cu P.P,,Clopoţica”Urlaţi 

 

Grădiniţa are tradiţie în organizarea de evenimente, are tradiţie în a face şi 

altceva pe lângă programa preşcolară şi acest fapt nu poate fi contestat. 

Comunitatea este obişnuită ca la grădiniţă să se facă tot felul de activităţi, se 

aşteaptă ca preşcolarii să fie antrenaţi în tot felul de iniţiative educaţionale, 

pentru a se dezvolta, li se pare normal ca astfel de activităţi să se întâmple şi, 

până la un punct, totul este perfect justificat. Grădiniţa preia preşcolarul direct 

din familie,îl modelează pâna la trecerea în ciclul primar şi atunci este normal ca 

toţi ceilalţi să îşi îndrepte privirile spre ea, aşteptând să facă ceea ce trebuie în 

termeni de formare a copilului. Cei mai mulţi dintre părinţi sunt interesaţi doar 

de rezultatele propriului copil, fără să vadă legătura dintre contextul general al 

grădiniţei şi aceste rezultate. Ei adesea au un comportament agresiv, vin la 

şcoală doar atunci când apar unele probleme. Sunt din ce în ce mai puţini părinţi 

care se implică , mai degrabă excepţii. Reponsabilitatea educaţiei unui copil este 
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cel mai des pasată de la părinte la grădiniţă şi abordează o slabă preocupare 

pentru modul în care se întâmplă lucrurile în interiorul acesteia.  

  Grădiniţa şi comunitatea a pus din nou grădiniţa în poziţia de a le 

arăta celor din comunitate  că ceea ce face, atât pentru cei care au parte de un 

nivel mediu/ridicat de trai, dar şi pentru cei care sunt dezavantajaţi, are nevoie 

de atenţia celor din comunitate, de contribuţia lor.  

  Cele mai importante nevoi ale copiilor vizează dezvoltarea 

oportunităţilor de timp liber şi a activităţilor extraşcolare, precum şi 

îmbunătăţirea condiţiilor din grădiniţă. Activităţile extracurriculare sunt 

concentrate fie în jurul unor evenimente locale / regionale / naţionale fie au loc 

cu ocazia unor zile speciale sau concursuri care se organizează fie de cineva din 

localitate sau sunt organizate de alţii.  

  Dacă în activitatea educativă din grădiniţă educatoarea realizează 

sistematic, coerent, unitar,consecvent evaluări din punct de vedere experienţial 

punând în complementaritate evaluarea iniţiala,formativă şi sumativă atunci 

rezultă procesul educativ care asigură caracterul intuitiv, concret – senzorial, şi 

sugestiv al activităţii de învăţare;  

  Scopul este acela de a experimenta metode şi strategii educativ-

formative inovatoare şi interactive în desfăşurarea activităţilor instructiv-

educative din grădiniţă, pentru a contribui astfel la dezvoltarea limbajului, 

gândirii, creativităţii, imaginaţiei copiilor preşcolari. 

  Bazele unei gândiri clare, sistematice, a unei minţi bine organizate, 

a capacităţii de a înţelege lucrurile şi în mod deosebit dezvoltarea limbajului şi a 

vocabularului sub aspect fonetic , lexical şi gramatical se formează treptat.  

  Obiectivul principal este acela de a recunoaşte rolul important pe 

care îl are evaluarea formativă în activităţile extraşcolare şi a unor proiecte şi 

parteneriate educaţionale  în care sunt implicaţi atât copiii cât şi parinţii.Aceste 

activităţi duc la formarea unor trăsături morale şi de comportare necesare în 

pregătirea ulterioară a copilului pentru şcoală şi pentru viaţa de adult.    

  În activitatea noastră, acest proces complex de educare a 

personalităţii şi a trăsăturilor de caracter a preşcolarilor depinde în foarte mare 

măsură de metodele şi mijloacele folosite, dar şi de capacitatea noastră 

profesională. 

  Investigaţia ştiinţifică s-a restrâns asupra rolului activităţilor 

desfaşurate în cadrul grădiniţei cât şi a celor extraşcolare. Prin urmare, 

obiectivele cercetării vor face trimiteri în mod special la această categorie de 

activitate din curriculum-ul preşcolar, fără a se exclude posibilitatea utilizării lor 
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în cadrul altor categorii de activităţi şi domenii experienţiale, cum ar fi 

Domeniul Om şi Societate, Domeniul Ştiinţe, Activităţi de dezvoltare personală, 

Activităţi liber alese etc. 

  La începutul anului şcolar 2020-2021  am propus părinţilor, 

bunicilor şi nu în ultimul rând copiilor de la grupa mea activităţi extraşcolare, 

programe,proiecte educaţionale, parteneriate pe care doresc să le desfăşor . 

Având în vedere  faptul că grupa la care îmi desfăşor activitatea este una 

omogenă  am folosit la  întocmirea acestora un calendar al activităţilor  pentru a-

l face  mai plăcut şi atractiv pentru copii, în special pentru cei nou intraţi în 

grădiniţă, dar și pentru că, la grădiniță, cei mici nu știu să citească. Acesta a fost 

util pentru obţinerea informaţiilor necesare în cadrul cercetării, dar şi ca punct 

de plecare în desfăşurarea activităţilor ulterioare. Am încercat să surprind 

preocuparea copiilor pentru activităţile extracurriculare pentru mijloacele 

moderne de vizualizare a acestora, dar şi preocuparea părinţilor pentru implicare  

în organizarea acestora. 

 Am observat faptul că 90% dintre copii cunosc anumite locuri din 

judeţ, o singură fetiţă  necunoscându-le aproape deloc, întrucât nu are posibilităţi 

financiare, iar mama o creşte singură. Cel mai cunoscut loc, vizitat , în proporţie 

de 70%, au fost împrejurimile oraşului Urlaţi, urmat de Valea Prahovei şi 

Bucureştiul în procente egale de 15% fiecare. Părinţii dovedesc preocupare în 

ceea ce priveşte timpul petrecut alături de copii, 80% au activitäţi în aer liber cu 

aceştia. Deşi spun că petrec câteva ore zilnic împreună cu copiii, 54% dintre 

părinţi spun că preferă să îi lase să vizioneze diverse emisiuni la televizor,  doar 

46% dintre părinţi participa alături de ei . Probabil lipsa timpului, plecarea 

părinţilor sau pur şi simplu faptul că este mult mai simplu să laşi copilul să 

urmărească televizorul fără niciun efort din partea adulţilor, îi fac pe aceştia să 

înlocuiască activităţile cu televizorul sau calculatorul. Mulţi dintre părinţi nu ştiu 

faptul că mijloacele mass-media dăunează imaginaţiei, creativităţii şi chiar 

personalităţii preşcolarilor, de a căror dezvoltare optimă beneficiază doar 43 % 

dintre copiii cărora le place sa îi aiba părinţii implicaţi în activităţile lor .  

  Am constatat că  53% dintre preşcolari ştiu rolul acestor activităţi 

în aer liber , doar 47% neştiind ce rol au acestea. Acest fapt poate fi motivat prin 

faptul că, cei mai mulţi dintre copii au frecventat şi în anul anterior grădiniţa sau 

părinţii sunt preocupaţi şi implicaţi în buna creştere şi în educarea lor. Cei care 

nu ştiau despre aceste activităţi extracurriculare, frecventau pentru prima dată 

grădiniţa şi, foarte probabil nu au copii la şcoală. 
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  Preşcolarii grupei mari de la Grădiniţa cu P.P,, Clopoţica” unde 

sunt în prezent au fost implicaţi în această  zi frumoasă de primăvară într-un 

proiect ecologic, denumiţi ,,Micii ecologişti”. 

  Prin realizarea acestui proiect ecologic am reuşit să sensibilizez 

copiii, să îi fac să protejeze mediul, să ajute atât cât pot ei la realizarea acestui 

lucru.  

  Am hotărât să îi educ pe copii în spiritul curăţeniei şi al frumosului. 

Am pornit, astfel, şi în cadrul orelor de Cunoaşterea mediului, dar şi în afara 

orelor de curs, la demararea unor activităţi pentru salvarea planetei noastre, 

PLANETEI ALBASTRE. Am participat cu mic cu mare la plantarea de 

panseluţe, trandafiri şi dălii apoi am vopsit buburuze din piatră și le-am așezat 

printre floricele. Părinţii au fost receptivi la derularea acestei activităţi şi s-au 

bucurat nespus. Unii dintre ei şi-au adus aminte de activităţile din trecut şi chiar 

au zis ca sunt binevenite. Fiecare ne-am organizat cu entuziasm şi voie buna. 

Copiii au strâns crenguţele, frunzele uscate şi au plantat floricelele.   

  Învăţându-i pe copii să iubească natura nu numai că le dăm viata 

întreagă o îndrumare nouă, veşnic senină a minţii şi sufletului lor, dar le oferim 

posibilitatea de a cunoaşte că planeta e o fiinţă şi că ceea ce pare neînsufleţit, un 

munte, un râu, poate avea influenţă asupra omului. 

  Părinţii au venit în completarea cerinţelor copiilor, fiind încântaţi că 

se pot face astfel de activităţi la o vârstă atât de fragedă, putând să îşi dea seama 

de importanţa acestora, despre posibilităţile psihice şi intelectuale ale fiecăruia 

în parte. 

  În comunitatea locală, majoritatea preşcolarilor sunt supravegheaţi 

de un singur părinte sau chiar doar de rude. Din această cauză problemele de 

eşec şi abandonul preşcolar îşi găsesc o motivaţie în supravegherea insuficientă 

a copiilor. Scopul principal al proiectului local este acela de  a-i sprijini pe copiii 

aflaţi în situaţie de risc să îşi dezvolte abilităţi în plan personal şi social, prin 

implicarea în activităţi care presupun interacţiunea, colaborarea cu alţii.  

 Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului 

şcolar ar putea fi:   

− identificarea copiilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în 

vedere menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental 

de zi.    

− implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a 

copilului cu risc de abandon şcolar.      
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− creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea 

situaţiilor de abandon sau risc de abandon şcolar.     

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va 

mai reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui 

program de prevenţie bine organizat. Un alt element în combaterea abandonului 

şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa 

şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în 

grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. 

  Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că 

fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună 

prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui 

copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de 

restul copiilor. O altă categorie de copii care absentează  sunt  cei care au 

părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Mediul în care trăiesc copiii, numărul 

mare de copii,precaritatea mijloacelor  de  subzistenţă  contribuie la o sărăcie 

avansată.  

Cauze ale absenteismului 

− Grija faţă de fraţii mai mici îi ţine departe de grădiniţă.  

− Lipsa condiţiilor normale de trai şi de studiu; 

− Lipsa modelelor familiale—percepţia părinţilor despre importanţa 

educaţiei; 

Preluarea activităţilor gospodăreşti. 

Am organizat tombole, numeroase acte de caritate, sponsorizari , 

voluntariat prin care am căutat să ajut împreuna cu ceilalţi părinţii şi Consiliul 

Local, familiile acestora. O altă problema cu care ne confruntăm tot mai des sunt 

copiii cu nevoi speciale. În structura grupei există și copii cu nevoi speciale , cu 

probleme grave de sănătate. Aceşti doi copii de la grupa mea sunt aduşi de către 

mama lor dimineaţa cu ajutorul unui cărucior. Am considerat că prin ajutorul 

acordat de mine şi cu susţinerea celorlalţi copii de a nu trata aceste cazuri prin 

,,separatism” s-au descurcat bine la aproape toate activităţile propuse în acest an 

şcolar.          

În vederea ameliorării acestor deficienţe am avut în vedere numeroase 

discuţii cu parinţii şi îndrumarea acestora spre cabinetul medical iar în procesul 

instructiv-educativ nu voi pune accentul pe asimilarea unui număr mare de 

cunoştinţe ci pe dezvoltarea proceselor de cunoaştere, intelectuale, afective. Pe 

baza unui conţinut bine planificat, aceşti copii vor fi atraşi şi antrenaţi într-o 
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activitate interesantă,  variată şi stimulatorie pe măsura posibilităţilor lor. 

Acestea se axează mai mult pe joc(ca o activitate fundamentală), jocuri 

senzoriale pentru culori, jocuri de atenţie şi orientare spaţială, pentru stimularea 

comunicării orale şi corectarea pronunţiei voi organiza jocuri de exersare, pentru 

dobândirea unei autonomii voi organiza mai multe jocuri şi dramatizări din viaţa 

socială. Voi lucra cu preşcolarii mai mult pe centre de interes, dar şi prin 

activităţi interdisciplinare. Aceste recomandări generale pot fi adaptate fiecărui 

copil şi fiecărei familii. 
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Abstract: 

În contextul transformărilor științifico-tehnologice și al presiunii 

globalizării, se vorbește tot mai mult de necesitatea dezvoltării unei societăți a 

cunoașterii, societate întemeiată pe o altă scara axiologică, acțională și 

comportamentală, care să o înlocuiască rapid pe cea industrială, bazată pe 

producția de valori materiale.  

Întrucât cunoașterea este caracteristica principală a societăților de mâine, 

ea devenind forța directoare și motrice ce ghidează activitatea omului, înseamnă 

că fiecare societate trebuie să se adapteze pe toate planurile existenței și 

activității umane și să promoveze o nouă grilă de valori, așa încât să servească 

necondiționat interesele individuale. 

Studiul de față își propune să evidențieze rolul educației permanente în 

dezvoltarea personalității umane, precum și în formarea valorilor profesionale în 

raport cu cerințele prospective ale societății. 
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Premisa de la care am plecat în realizarea acestui studiu teoretic este 

susținută de necesitatea afirmării și dezvoltării personalității umane pentru și 

prin educație. Plecând de la ceea ce afirma filosoful german Kant si anume, că 

„educația contribuie la valorificarea naturii umane în folosul societății”, putem 

afirma, pe de o parte, că unul din pilonii societății de cunoaștere este educația, 

iar pe de altă parte, că existența însăși înseamnă educație, că educația este 

intrinsecă vieții, existenței.  

Concluzia studiului este aceea că educația permanentă trebuie să răspundă 

nevoilor actuale ale vieții, ca soluție unică de adaptare a omului la dimensiunea 

socială și economică a societății. Avem în vedere, în acest sens, recomandarea 

Consiliului Uniunii Europene conform căreia educația și formarea sunt mijloace 

indispensabile pentru promovarea coeziunii sociale, a cetățeniei active, a 

împlinirii atât profesionale, cât și personale. 

 

INTRODUCERE 

De-a lungul timpului, întreaga evoluție umană s-a fundamentat pe relația 

dintre educație și societate, astfel că, pe de o parte, nu putem concepe ființa 

umană fără elementul educativ, iar pe de altă parte, elementul uman nu poate 

exista în afara sistemului social. De altfel, prof. Constantin Cucoș, rezumând 

diversitatea definițiilor date educației, spunea că “educația poate fi privită atât 

din perspectiva individuală – ca acțiune de dezvoltare si perfecționare a naturii 

umane -, cât și din perspectiva socială – ca pregătire a individului pentru viața 

socială.” [1] 

Numai adaptată la dimensiunea socio-istorico-culturală, educația are 

menirea de a permite individului să se integreze cât mai bine realității 

înconjurătoare, atât prin pregătirea pentru viață, cât și prin însușirea de 

cunoștințe, experiențe, atitudini, valori, adică a întregului „tezaur de valori 

materiale și spirituale acumulate de societate” [2]. 

Astfel se definește educația permanentă, nu ca o nouă formă de educație, 

ci ca o direcție importantă de formare și dezvoltare a individului, care urmărește 

ceea ce Paul LENGRAND formula ca obiective, în 1970, la conferința 

UNESCO, prin raportul intitulat „O introducere la învățarea pe tot parcursul 

vieții”: pe de o parte, crearea structurilor și a metodelor favorabile formării și 

dezvoltării personalității umane pe tot parcursul existenței sale, iar pe de altă 

parte, pregătirea personalității umane pentru autoinstruire și autoeducare. De 

altfel, Tiberiu POPESCU afirma că “este incontestabil că educația, ca parte 
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intrinsecă a oricărei vieți sociale, este o permanență. Educația este permanentă 

în viața și în destinul unei societăți; indivizii, fiecare în parte și toți laolaltă într-

un grup, într-o societate sunt permanent expuși unei mari diversități de acțiuni 

educative.” [3] 

Transformările științifico-tehnologice și presiunea globalizării, însoțite la 

rândul lor de perisabilitatea rapidă a cunoștințelor, au făcut posibilă trecerea de 

la societatea industrială - bazată pe producția și schimbul de valori materiale - la 

cea de cunoaștere, în care principalul mijloc productiv este cunoașterea. Această 

tranziție implică o serie de mutații semnificative, atât la nivelul societății, cât și 

la nivelul fiecărui individ în parte. Astfel, schimbările care au loc la scară 

internațională și, implicit, la nivelul Europei contemporane, transformă fiecare 

aspect al vieții omului, oferindu-i acestuia în schimb o diversitate de șanse, de 

riscuri, o multitudine de opțiuni de conturare și configurare a unui alt stil de 

viață. Pe acestea, omul nu le poate surmonta fără a deține anumite cunoștințe, 

competențe, atitudini, fără a avea o nouă mentalitate focalizată pe informație 

digitală și comunicare electronică, fără a fi permanent la zi cu această 

informație, așa încât să nu piardă contactul cu provocarea schimbărilor din viața 

sa și din societatea în care trăiește.  

Din cele de mai sus reiese că, în acest context al schimbării, în societatea 

bazată pe cunoaștere, se impune o nouă viziune în domeniul educației, o 

regândire, o redimensionare și o transformare a idealului pedagogic și a 

paradigmelor educaționale. Această viziune trebuie să includă atât “dimensiunea 

spațială - prin care desemnăm extensia educației în toate sferele existenței și 

vieții socio-umane, cât și dimensiunea (axa) temporală (sau vertical-

longitudinală) – al cărei sens major este extensia educației pe toată durata vieții 

individuale.” [4]  

Astfel, în contextul multiplelor transformări de ordin social, economic și 

cultural, educația nu se mai poate limita la ceea ce oferă școala de toate gradele, 

adică la a transmite cunoștințe și deprinderi valabile pentru un întreg ciclu de 

viață - lucru devenit iluzoriu și anacronic -, ci trebuie concepută ca o structură 

totală a dezvoltării umane prin modelarea multiplă și de lungă durată a 

personalității fiecărui individ, trebuie văzută ca pe ,,un principiu organizator și 

integrator al întregii educații” – așa cum o definește Consiliul Cooperării 

Culturale al Comunității Europene - , ca un răspuns la provocările contemporane 

ale societății secolului XXI.  

Necesitatea educației permanente decurge tocmai din caracteristicile noii 

societăți a cunoașterii care, în viziunea academicianului Mihai DRĂGĂNESCU 
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[5] presupune, printre altele, extinderea și aprofundarea cunoașterii științifice și 

a adevărului despre existență; utilizarea și managementul cunoașterii existente 

sub forma cunoașterii tehnologice și organizaționale; producerea de cunoaștere 

tehnologică nouă prin inovare; diseminarea fără precedent a cunoașterii către toți 

cetățenii prin mijloace noi, folosind cu prioritate Internetul și cartea electronică 

și folosirea metodelor de învățare prin procedee electronice (e-learning). Printre 

caracteristicile noii societăți a cunoașterii, Mihai DRĂGĂNESCU enumeră 

dinamism și înnoire continuă, un bagaj mai mare de cunoștințe, un mai mare 

acces la informații și noi forme de interacțiune socială și de expresie culturală, 

abilități și competențe sporite care să confere adaptabilitate la procesul accelerat 

al cunoașterii, la o lume în continuă schimbare, o flexibilizare a capacităților 

indivizilor de transformare activă a mediului socio-uman, etc. În acest sens, 

educația permanentă, văzută ca o structură totală a dezvoltării umane, vizează pe 

de o parte, dezvoltarea cunoașterii prin atingerea anumitor competențe, atitudini 

și abilități, iar pe de altă parte, formarea personalității creatoare și autonome, 

dezvoltarea și valorificarea potențialului propriu fiecărui om. De asemenea, 

condițiile educației permanente presupun conceperea de mijloace, metode și 

tehnici care să ajute atât individul, cât și colectivitatea în adaptarea socială, 

profesională și culturală.  

Întrucât cunoașterea este caracteristica principală a societăților de mâine, 

ea devenind forța directoare și motrice ce ghidează activitatea omului, înseamnă 

că fiecare societate acționează în direcția adaptării pe toate planurile existenței și 

activității umane și a promovării unei noi grile de valori, așa încât să servească 

necondiționat interesele individuale. Totodată, subiectul cunoașterii - omul -, 

dezvoltă preocupări tot mai intense de valorificare a resurselor informaționale 

ale societății de cunoaștere, cu precădere cele în format digital, lucru ce permite 

înlăturarea barierelor spațiale și temporale și sporirea astfel, în mod considerabil, 

atât a gradului de accesibilitate, cât și a ariei lor de utilizare. Astfel, educația 

permanentă se impune ca o cerință obligatorie, necesară în vederea adaptării 

permanent la inovațiile tehnologice și la piața muncii în continuă schimbare. De 

altfel, dezvoltarea și inovarea, considerate a fi într-o permanentă 

interdependență, reprezintă suportul necesar creșterii economice, crearea, 

schimbul, evoluția și aplicarea cunoștințelor pentru a produce noi bunuri și 

servicii, sporind astfel progresul societății. [6] 

Trebuie subliniat faptul că societatea cunoașterii presupune regândirea 

idealului social-uman, așa încât educația să vină în întâmpinarea trebuințelor 

dezvoltării individuale și sociale. În acest sens, se impune existența unui 
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învățământ centrat pe subiectul educabil și structurat pe necesitățile acestuia și 

ale societății. Până nu demult, procesul de învățământ însemna, de cele mai 

multe ori, acumularea cantitativă de informații. În prezent, societatea 

postmodernă impune existența unui învățământ axat pe capacități și competențe 

(referindu-ne aici la cele de tipul: de relaționare, de comunicare, științifice, 

antreprenoriale, culturale, etc.), pe o dezvoltare psihică, cognitivă și afectivă a 

fiecărui individ, în parte, care să antreneze acele dimensiuni ale actului 

educațional necesare atât autoformării și autodezvoltării personalității, cât și 

pentru managementul carierei și al învățării pe tot parcursul vieții (a învăța să 

înveți, a învăța să trăim împreună, a învăța să ne cunoaștem, a învăța să 

acționam, a învăța să fim, etc.) [7]. Așadar, un învățământ care cultivă 

dinamismul și disponibilitatea pentru înnoire, aptitudinea pentru schimbare, 

capacitatea de invenție și inovație, care stimulează curiozitatea intelectuală, 

capacitatea de adaptare, creativitatea și inovația individului. 

Astfel, prin promovarea gândirii creatoare, a inițiativei și cooperării, a 

capacității de decizie, a aptitudinilor și talentului, educația permanentă reflectă 

idealul socio-uman impus de societatea postmodernă, și anume personalitatea 

deschisă, adaptabilă la schimbări de tip inovator prin dobândirea de noi valori: 

creativitate generală si specială, autonomie în activitate, responsabilitate socială 

și individuală. Această personalitate operează cu următoarele competențe: de a 

învăța, de a comunica în limba oficială, de a comunica în limbi străine, 

competențe de bază în matematică, știință și tehnologie, competențe informatice, 

competențe sociale și civice, competențe antreprenoriale și competențe de 

exprimare culturală.  

Ca sistem educațional, educația permanentă trebuie văzută ca ansamblu de 

obiective, conținuturi, forme și tehnici educaționale, menite să asigure 

dezvoltarea personalității umane (din punct de vedere cognitiv, afectiv și 

acțional), precum și formarea valorilor și a competențelor profesionale în raport 

cu cerințele prospective ale societății. 

În context european, acest lucru a fost subliniat și prin rezoluția [8] 

privitoare la învățarea permanentă aparținând Consiliului Uniunii Europene care 

a considerat că educația și formarea sunt mijloace indispensabile pentru 

promovarea coeziunii sociale, a cetățeniei active, a împlinirii profesionale și 

personale, precum și a adaptabilității și angajării.  

Învățarea permanentă a fost definită de Parlamentul european și Consiliul 

Uniunii Europene ca fiind ”orice formă de educație generală, educație și formare 

profesională, instruirea non formală și învățarea informală, întreprinsă în 
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diversele etape ale vieții, care să genereze o îmbunătățire a cunoștințelor, a 

capacităților și a competențelor într-o perspectivă personală, civică, socială și / 

sau ocupațională, incluzând prestarea de servicii de consultanță și orientare”. În 

această perspectivă, noțiunea de învățare pe tot parcursul vieții nu reprezintă 

doar un aspect al formării generale și profesionale, ci este înțeleasă ca punctul de 

referință a cererii și ofertei în orice context de învățare. 

Începând cu Consiliul European la Lisabona, din martie 2000, în cadrul 

strategiilor europene, s-au definit politicile educaționale privind evoluția 

dezirabilă a sistemelor de educație și formare profesională. Astfel, învățarea 

permanentă a devenit un element‐cheie atât pentru competitivitate și găsirea 

unui loc de muncă, cât și pentru o mai bună integrare socială, pentru o implicare 

mai activă în viața comunității și pentru împlinirea aspirațiilor personale. 

Inițiativa europeană pune accentul pe „integrarea socială, servicii mai bune 

pentru cetățeni și pe calitatea vieții” și subliniază necesitatea folosirii tehnologiei 

informaționale și comunicaționale în educația permanentă și integrarea socială.  

Învățarea permanentă facilitează mobilitatea liberă pentru cetățenii 

europeni și reprezintă o condiție necesară realizării scopurilor și aspirațiilor 

Uniunii Europene: a deveni mai prosperă, competitivă, tolerantă și democratică.  

CONCLUZII 

Considerată un factor-cheie în dezvoltarea societății postmoderne, 

învățarea permanentă stă la baza modelului social-uman impus de multiplele și 

actualelor transformări de ordin social, economic și cultural și constituie unul 

dintre cele mai puternice instrumente de care dispune societatea pentru a modela 

viitorul. 

Misiunea ei se traduce prin formarea și pregătirea omul modern, cu alte 

cuvinte formarea de oameni capabili să opereze cu informații, capabili să 

localizeze, să evalueze și să folosească acele informații existente în memorie 

drept instrument de căutare, de cercetare și descoperire de noi adevăruri, de 

dezvoltare maximă a potențialului lor bio-psihic, indivizi capabili de a se integra 

în societate și de a se adapta la o realitate în continuă transformare și un viitor 

imprevizibil. 

Prin faptul că urmărește - ca prim obiectiv - crearea structurilor și a 

metodelor favorabile formării și dezvoltării personalității umane pe tot parcursul 

existenței sale, iar - ca un al doilea obiectiv - țintește pregătirea personalității 

umane pentru autoinstruire și autoeducare, putem afirma cu claritate nu numai 

că obiectivele elaborate de Paul LENGRAND rămân valabile, dar și că educația 
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permanentă răspunde nevoilor actuale ale vieții, ca soluție unică de adaptare a 

omului la dimensiunea social-economică a societății și la provocările 

contemporane ale secolului XXI.  
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Procesul instructiv-educativ presupune o corelativitate funcţională între 

predare-învăţare–evaluare. Literatura de specialitate prezintă numeroase definiţii 

ale predării dintre care prezentăm câteva:  

 Predarea reprezintă acţiunea cadrului didactic de transmitere a 

cunoştinţelor la nivelul unui model de comunicare unidirecţional, aflat în 

concordanţă cu anumite cerinţe metodologice care condiţionează învăţarea, în 

general, învăţarea şcolară în special. (Dicţionar de termeni pedagogici, Sorin 

http://vecam.org/article517.html
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Cristea, EDP, Bucureşti, p. 367). Conform Dicţionarului de pedagogie, EDP, 

1979, p. 350:  predarea – termen corespunzător activităţii de „a învăţa pe altul”, 

denumită de engl. teach, de fr. enseigner, de germ. lehren; fiindcă în limba 

română, a învăţa se referă atât la subiectul educaţiei, cât şi la obiectul educaţiei, 

activitate desfăşurată de profesor în cadrul lecţiei, spre a determina la elevi 

activitatea de învăţare, ambele activităţi fiind în interacţiune în sistemul pe care 

îl constituie procesul de învăţământ.  În opinia autorului Ioan Cerghit, predarea 

este un ansamblu complex de acţiuni şi comportamente didactice specifice, 

destinate producerii învăţării. Prezentăm mai jos şi opinia  profesorului Romiţă 

Iucu cu privire la  activitatea de predare conform lucrării Instruirea şcolară: 

 Predarea este o schimbare provocată a ceea ce este în ceea ce 

trebuie să fie finalitate a actului de învăţare, prin angajarea elevilor într-o nouă 

experienţă de învăţare. Calitatea activităţii de predare este dată de potenţialul ei 

cognitiv, afectiv şi psihomotor transformator. În modelele didactice tradiţionale 

predarea se rezuma la o simplă prezentare a materiei, în timp ce didactica 

modernă priveşte predarea ca pe un complex de funcţii şi acţiuni multiple şi 

variate. 

 Predarea este o activitate dominantă a profesorului şi o variabilă 

cauzală de care depinde, în mare măsură, starea de pregătire a elevilor. 

Abordările moderne s-au axat pe o reprezentare duală a predării:una deductivă, 

care beneficiază de unele suporturi ale teoriilor învăţării de tip behaviorist, 

cognitiv şi umanist; alta inductivă, dezvoltată prin aportul paradigmatic al 

etnometodologiei, axată pe observarea faptelor de predare, a situaţiilor şi a 

metodelor de comportament comune cadrelor didactice. 

Printre cele mai interesante accepţii date predării se numără şi cea 

managerială, conform căreia predarea ar reprezenta un ansamblu de operaţiuni şi 

acţiuni sistematice de planificare, organizare, îndrumare, control, evaluare şi 

decizie a procesului de instruire. Principalele accepţii ale predării sunt 

următoarele: predarea ca transmitere, predarea ca ofertă de experienţe, predarea 

ca formă de dirijare a învăţării, predarea ca gestiune a învăţării şi predarea ca 

ansamblu de comportamente didactice specifice.  

Predarea ca transmitere 

În practica instrucţiei tradiţionale, activitatea de predare este văzută ca 

transmitere de cunoştinţe şi tehnici de acţiune. A preda înseamnă a da, a oferi, a 

transmite în mod sistematic cunoştinţe specifice unei discipline; a prezenta 
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materia, a informa, a mijloci un transfer de informaţii; a comunica o serie de 

cunoştinţe, de rezultate, de cercetări ştiinţifice; a expune o lecţie etc. 

Predarea ca ofertă de experienţe 

 În această perspectivă, predarea se defineşte ca ofertă a unei progresii de 

experienţe cognitive, acţionale şi afective determinate şi dirijate în mod 

intenţionat spre valori (axiologic). Prin trăirea conştientă şi implicată a acestor 

experienţe, elevul îşi dezvoltă propriile experienţe în virtutea cărora se aproprie 

de adevăr, pătrunde în miezul lucrurilor, surprinde esenţa şi semnificaţia umană 

şi socială a acestora. Esenţial este ca elevii să extragă tot ce se poate extrage din 

aceste experienţe. 

Predarea ca formă de dirijare a învăţării 

    A preda, cu sensul de a dirija, se referă astfel la ceea ce face profesorul 

pentru a-i motiva, a-i  încuraja şi a-i inspira pe elevi să atingă obiectivele de 

studiat. Predarea s-ar construi astfel atât dintr-un ansamblu de proceduri de 

prezentare a materiei, cât şi dintr-un complex de prescripţii (indicaţii, aprecieri, 

orientări, încurajări etc.), utilizate pentru ghidarea eforturilor elevilor în 

învăţarea conţinuturilor date. Mai exact, este vorba despre dirijarea proceselor 

de recuperare cognitivă: centrarea atenţiei, receptarea codurilor (decodarea 

codurilor), redarea informaţiei, stimularea asociaţiilor dintre informaţiile stocate 

la nivelul memoriei operante (de scurtă durată) şi cele din memoria permanentă 

(de lungă durată) etc. 

Criticile sunt îndreptate nu împotriva dirijării în sine, ci împotriva excesului 

de dirijare (dirijismului exagerat), care defavorizează efortul personal, munca 

proprie, iniţiativa şi activitatea şi privează elevul de efortul de anticipare şi de 

constituire a unei strategii (ipoteze) atunci când de află în faţa sarcinii de a 

rezolva o problemă. Ultima raţiune a dirijării rămâne aceea de a îndruma în mod 

discret elevii  spre  studiul auto-dirijat. 

Predarea ca management al învăţării 

Din perspectiva managementului învăţării, predarea se defineşte ca o 

intervenţie pedagogică multifuncţională şi deliberat orientată în direcţia 

promovării şi obţinerii modificărilor de comportament aşteptate sau dorite în 

mod explicit. Calitatea predării se apreciază, prin urmare, în funcţie de virtuţile 

transformatoare de care este în stare.  Astfel, a preda înseamnă: 

-a prevedea ( a planifica, a proiecta, a programa) producerea schimbărilor dorite; 

-a orienta într-o direcţie precisă aceste schimbări, a le da un sens, adică a preciza 

obiectivele învăţării; 
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-a stabili natura respectivelor schimbări, ceea ce echivalează cu a determina 

conţinutul acestora, a selecta, a reelabora, a organiza materia; 

-a prezenta materia nouă, în diferite moduri; 

-a dirija producerea schimbărilor, a îndruma evoluţia acestora în direcţia 

prestabilită; 

-a stimula angajarea activă a elevilor în actul învăţării;  

-a organiza condiţiile care vor furniza apariţia schimbărilor presupuse; 

-a oferi momente de feedback în vederea întăririi și eventual a corectării și 

ameliorării schimbărilor în curs de producere; 

-a asigura condiţiile necesare reţinerii şi transferurilor (aplicării) noilor achiziţii; 

-a controla (a evalua) efectele dau schimbările produse; 

-a evalua eficacitatea acţiunilor întreprinse, inclusiv rezonanţa lor 

formativă şi educativă; 

-a investiga condiţiile psihosociale şi pedagogice de natură să promoveze noi 

soluţii viitoarelor probleme specifice predării etc. 

  După cum se poate deduce, predarea are o mulţime de funcţii care nu se 

limitează la ceea ce se întâmplă în clasa de elevi, ci se extind la ceea ce se 

petrece înainte şi după ceea ce se realizează aici. Tocmai această multitudine 

de funcţii conferă predării semnificaţia unei activităţi de gestionare a învăţării, 

de management al schimbărilor numite învăţare. 

Predarea ca instanţă de decizie 

Predarea este privită ca o instanţă decizională prin care se optează, în 

funcţie de criterii precis definite şi perioade alternative de timp, pentru diverse 

strategii sau modele de învăţare. Toate detaliile didactice prezentate anterior se 

regăsesc într-o sinteză a următoarelor comportamente de predare ale cadrului 

didactic: 

-comportamente: 

de organizare; 

de impunere; 

de dezvoltare; 

de personalizare; 

de interpretare; 

de feedback; 

de concretizare;  

de control; 
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de exprimare a afectivităţii. 

Toate aceste comportamente se manifestă atât în formă verbală, cât şi în 

formă nonverbală, fapt care permite conturarea unor teorii ale predării şi a unor 

condiţii ale predării. (Romiţă Iucu, Instruirea şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 

2001, pag. .85-88.) 

În concluzie, predarea este o activitatea fundamentală a procesului de 

învăţământ care prezintă câteva caracteristici:  

-este organizată şi condusă de către profesor;  

         -implică interrelaţionarea celor doi poli ai educaţiei-profesorul şi elevul 

sau clasa de elevi;  

          -presupune strategii de declanşare a învăţării la elevi; 

         - motivează,  coordonează, susţine activitatea de învăţare a elevilor; 

         -gestionează resursele pe care le are la dispoziţie în vederea atingerii 

finalităţilor stabilite; 

          -interacţionează cu învăţarea şi evaluarea etc. 

Din analiza concluziilor desprinse din diverse investigaţii ştiinţifice, 

rezultă că în cadrul predării profesorul: 

▪ le comunică elevilor anumite informaţii potrivit programelor şcolare; 

▪ dirijează învăţarea elevilor pentru asimilarea acestor informaţii ca şi pentru 

formarea unor capacităţi şi competenţe, în conformitate cu anumite 

obiective pedagogice (în acest context, profesorul orientează elevii, îi 

ajută, îi evaluează şi îi încurajează); 

▪ formulează concluzii şi generalizări în legătură cu subiectele predate;  

▪ favorizează participarea elevilor la activitatea instructiv-educativă şi le 

impune anumite standarde de performanţă; 

▪ stimulează creativitatea individuală şi de grup etc. 

 În afară de toate acestea, predarea se referă nu numai la ceea ce 

face profesorul în timpul lecţiilor, ci şi la activitatea de pregătire a acestora 

şi ulterior la evaluarea şi antrenarea lecţiilor odată ţinute, precum şi a altor 

tipuri de activităţi didactice. Predarea include aşadar şi acţiuni legate de 

planificare şi proiectare, de reelaborare sau pedagogizare a conţinuturilor, de 

confecţionare a materialelor didactice necesare, de asigurare a mijloacelor de 

învăţământ indispensabile unei învăţări eficace etc. (I. Jinga, Manual de 

pedagogie, Editura All, Bucureşti)  
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Modele ale predării:  

Conform Dicţionarului de termeni pedagogici, p. 367, modelele predării 

sunt definite în literatura de specialitate la nivelul unor paradigme de organizare 

aplicabile în contextul dimensiunii operaţionale a procesului de învăţământ: 

Modelul comportamental este bazat pe relaţia directă dintre mesajul 

predat-transmis de cadrul didactic şi rezultatul final obţinut de elev. 

Modelul analizei sarcinii este bazat pe relaţia dintre conţinutul predat de 

cadrul didactic şi prescripţiile de învăţare angajate în direcţia transformării 

personalităţii elevului. 

Modelul cognitiv este bazat pe orientarea operaţiilor gândirii (analiză-

sinteză abstractizare- generalizare) în direcţia concretizării logice a discursului 

transmis de cadrul didactic. 

Modelul rezolvării problemelor, bazat pe aplicarea conceptelor, 

principiilor, regulilor etc., în cadrul discursului transmis de cadrul didactic. 

Modelul interacţiunii, concretizat la nivelul continuităţii existente între 

transmiterea cunoştinţelor, asigurată de cadrul didactic şi comunicarea 

pedagogică a cunoştinţelor, asigurată la nivelul corelaţiei subiect (cadrul 

didactic)-obiect (elev). Predarea eficientă respectă logica discursului pedagogic 

care ia forma unei comunicări între cadrul didactic şi clasa-grupa de elevi sau 

studenţi. Conform aceleiaşi surse,  realizarea sa angajează trei operaţii 

complementare:  

    operaţia de definire care asigură introducerea conceptelor în actul 

predării, cu concretizarea acestora prin descrierea unor episoade, persoane, 

situaţii şi identificarea lor la nivelul unor cuvinte , semne, simboluri, mişcări. 

 operaţia de expunere care asigură susţinerea actului predării prin 

aserţiunea conceptelor definite, compararea şi clasificarea acestora prin 

demonstraţii, compuneri, substituiri, care angajează (şi) opiniile celor educaţi.  

  operaţia de explicare care asigură susţinerea actului predării prin 

ordonarea cauzală, consecutivă, procedurală, normativă, teleologică a 

cunoştinţelor la nivel de comunicare pedagogică.  

Dacă nu este urmată de învăţare, predarea nu are sens şi finalitate; 

profesorul trebuie să motiveze elevii prin strategiile de predare adoptate pentru 

ca aceştia să se  implice în efortul de învăţare.  

De reţinut este şi ideea lui J. Bruner pe care o susţine în lucrarea sa Pentru 

o teorie a instruirii (EDP, 1970, p. 89) şi anume: „a instrui pe cineva într-o 
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disciplină nu înseamnă a-l face să înmagazineze în minte asemenea rezultate, ci 

a-l învăţa să participe la procesul care face posibilă crearea de cunoştinţe.” De 

altfel, astăzi se pune accent în special pe predarea interactivă care presupune 

implicarea elevilor în actul predării, angajarea acestora în toate secvenţele de 

instruire, ştiut fiind faptul că participarea şi descoperirea prin efort personal de 

către elevi a noilor cunoştinţe are multiple valenţe formative cu rezultate 

deosebite în înţelegerea, memorarea, păstrarea şi operarea  cu informaţiile.   

„Este un lucru comun în pedagogie a spune că logica celui care ştie 

(predă) nu este aceeaşi cu logica celui care învaţă. Cel care ştie – în cazul 

nostru, profesorul, este tentat să prezinte lucrurile în formă finită, condensată, 

mai ales deductivă; cel care învaţă (elevul) preferă procedeul inductiv, 

segmentarea materiei în paşi mici, cu reveniri la părţile dificile. Există apoi 

ritmuri diferite de asimilare în clasă. După cum există nivele diferită de 

inteligenţă şcolară şi sârguinţă (motivare).”(Ionescu, M; Radu I., Didactica 

modernă, Editura Dacia , Cluj- Napoca, 1995, p.17). Profesorul trebuie să 

cunoască aceste aspecte specifice celui care învaţă şi să adopte strategii de 

lucru diferenţiat. Noi adăugăm că la fel de important pentru eficientizarea 

predării este adaptarea acesteia  la stilurile de învăţare ale elevilor.  
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Tehnici moderne şi eficiente de educare a 

generaţiilor de elevi şi cadre didactice 

Prof. Rodica Boacă, Liceul Economic ,,A.I.Cuza”  

Piatra Neamț, jud.Neamț România 

 

“Să avem seninătatea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat, curajul 

de a schimba ceea ce poate fi schimbat şi mai ales înţelepciunea pentru a face 

deosebirea între cele două Posibilităţi” 

-Marc Aureliu- 

Pedagogia întârzie procesul istoric de desprindere de sub tutela filozofiei, 

care a constituit resursa inițială comună a tuturor științelor. Această situație face 

ca discursul pedagogic să păstreze încă accente metafizice, misionare, abstracte, 

ideologice fundamentaliste resimțite negativ la nivelul teoriei, dar și al practicii 

educației și a instruirii în cadrul procesului de învățământ [1]. 

Învăţământul modern se conduce după o filosofie a educaţiei, care 

promovează o nouă concepţie despre formarea elevului, despre idealul social-

uman, astfel încât activitatea şcolară trebuie întâmpinată prin practici 

democratice.  

În spiritul acestei filosofii se promovează gândirea creatoare, iniţiativa şi 

cooperarea, capacitatea de decizie, aptitudinile şi talentul, personalitatea 

elevului, aşadar un învăţământ care cultiva dinamismul şi disponibilitatea pentru 

înnoire, aptitudinea pentru schimbare, capacitatea de invenţie şi inovaţie, 

comunicare asertivă. 

Vocaţia învăţământului modern este de a forma oameni capabili de a 

opera cu informaţii, dar totul se poate face într-un stil democratic. 

Şcolile de calitate sunt definite prin eficienţa cadrelor didactice şi 

rezultatele elevilor, în contextul existenţei unor relaţii interpersonale puternice. 

În acest sens, relaţiile profesor-elev sunt esenţiale pentru asigurarea unui climat 

şcolar pozitiv. Problemele de disciplină şcolară pot fi rezolvate fie individual 

(întâlniri profesor-elev), fie în grup (întâlniri de grup). Dacă încrederea reciprocă 

este mai puternică, elevii vor deveni indivizi responsabili mai devreme. În acest 

fel, “atât educatorii, cât şi elevii devin coparticipanţi în procesul de predare-

învăţare, încercând să obţină rezultate individuale şi colective cât mai bune". 

Managementul relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clasei ca 

microsistem social. Rolurile şi expectaţiile profesorilor şi elevilor contruiesc un 
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mediu de învăţare. Cu alte cuvinte, cultura şcolară a unei instituţii educaţionale 

este unică [2].  

Cu toate acestea, ea este influenţată de cultura comunităţii în cadrul 

căreia funcţionează, ale cărei obiective educaţionale trebui respectate. 

Trebuie să existe o legătură strânsă între şcoală şi comunitate, care să fie 

revizuită şi modificată constant în conformitate cu dinamica socială. 

Datorită diversificării instituţiilor educaţionale, elevii şi profesorii ar 

trebui să fie conştienţi de folosirea diversităţii umane în vederea consolidării 

grupului şcolar/social. 

Managementul eficient al problemelor disciplinare se referă şi la controlul 

profesorului asupra consecinţelor demersului didactic. Componentele unui plan 

de management al problemelor disciplinare sunt: recompensarea 

comportamentului responsabil, corectarea comportamentului iresponsabil şi 

inadecvat, ignorarea, controlul consecvent , mustrări verbale uşoare, întârzierea, 

aşezarea preferenţială în 

bănci, timp câştigat, timp pierdut, anunţarea părinţilor/supraveghetorilor, 

contracte scrise, stabilirea comportamentelor adecvate în afara clasei şi măsuri 

de recompensare. Toate aceste exemple pot fi identificate în exemplele de 

predare eficientă. 

Comunicarea asertivă s-a dezvoltat ca o modalitate de adaptare eficientă 

la situaţii conflictuale interpersonal. Lipsa asertivităţii este una dintre cele mai 

importante surse de inadecvare socială. 

Asertivitatea este rezultatul unui set de atitudini şi comportamente 

învăţate care au ca şi consecinţe pe termen lung îmbunătăţirea relaţiilor sociale, 

dezvoltarea încrederii, respectarea drepturilor personale,formarea unui stil de 

viaţă sănătos, înbunătăţirea abilităţilor de luare a decizii responsabile. 

În literatura de specialitate pentru desemnarea unei comunicări eficiente 

şi, respectiv, a conduitelor optime, se întâlnesc tot mai des sintagmele: 

comunicare asertivă şi comportament asertiv. Dar ce înseamnă de fapt 

asertivitatea ? 

Asertivitatea este abilitatea de a-ţi comunica nevoile, emoţiile, opiniile şi 

convingerile într-o manieră care nu încalcă drepturile celorlalţi. Este o abilitate 

pe care o poţi învăţa. Este o modalitate de a comunica şi de a te comporta cu 

ceilalţi care te va ajuta să ai mai multă încredere în tine. Asertivitatea nu este un 

comportament natural, cu care ne naştem. Oamenii se comportă şi comunică în 

funcţie de cele 

două reacţii primare - de fuga sau lupta - în mod submisiv sau agresiv. 
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Prin comportament asertiv înţelegem în primul rând tăria de caracter, pe 

care Marc Aureliu a aşezat-o între cele patru virtuţi de căpătâi. O persoană are 

un caracter şi un comportament asertiv dacă are tărie de caracter, adică dacă are 

puterea de a alege ceea ce simte şi doreşte cu adevărat dintre posibilităţile care i 

se oferă. Comportament asertiv înseamnă să respecţi drepturile asertive atunci 

când doreşti, adică să şti că poţi spune NU dar să nu spui decât dacă asta doreşti, 

să dai explicaţii în ceea ce te priveşte atunci când simţi nevoia să o faci, şi să 

mai oferi o şansă unei persoane dacă doreşti acest lucru. 

Respectând responsabilităţile care vin cu aceste drepturi, adică 

neîncălcând drepturile celorlalţi,putem transforma societatea într-una mai buna. 

O societate în care oamenii sunt conştienţi de ceea ce sunt şi de ceea ce fac, 

neputând fi manipulaţi. O societate fără oameni de care se poate profita este o 

societate în care nu pot exista profitori. O societate în care oamenii pot să 

accepte un răspuns negativ şi pot să 

raspundă negativ atunci când doresc acest lucru, este o societate mai 

puternică. Dacă oamenii ar fi educaţi să adopte un comportament asertiv şi o 

comunicare onestă fără rânduri între rânduri şi fără vorbe după colţuri, lumea 

noastră ar putea deveni mai bună. 

Problematizarea ca soluţie a problemelor disciplinare: 

• Pentru a facilita rezolvarea problemelor disciplinare, profesorul se poate 

implica în situaţia elevului,poate să-şi exprime preocuparea pentru elev în 

calitate de persoană, construind astfel o relaţie cu elevul. În felul acesta, 

profesorul poate să-şi ajute elevii să reflecteze asupra propriilor dorinţe şi 

planuri, încercând totodată să înţeleagă opţiunile acestora. În cazul în care elevul 

a făcut o alegere iresponsabilă, profesorul îl poate întreba: „Ce doreşti de fapt?” 

„Ce îţi trebuie?” „Cum ai vrea să fie la 

• şcoală?” 

• Profesorul trebuie să aibă capacitatea de a stăpâni comportamentul 

elevului la un moment dat, fără să-i reamintească greşelile trecute. Profesorul 

trebuie să încurajeze onestitatea şi îi poate ajuta pe elevi să facă o alegere şi să 

fie responsabili în raport cu propria opţiune. 

• Profesorul trebuie să ajute elevul să emită singur o judecată de valoare 

asupra propriului comportament: să ofere reguli comportamentale explicite şi 

repetate consecvent; să-i ajute pe elevi să înţeleagă implicaţiile sociale pe 

termen lung ale comportamentului lor, fără să impună un sistem de valori unic. 
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• Profesorul trebuie să-i ajute pe elevi să-şi planifice schimbarea 

comportamentului, adică să transpună problemele teoretice în practică, dând 

astfel diverse sarcini elevilor; să-i ajute să identifice şi să aprecieze pertinenţa 

propriilor opţiuni comportamentale. Planul trebuie extins după ce se 

înregistrează primele succese. 

• Profesorul trebuie să obţină angajamentul elevului că va urma planul de 

schimbare a comportamentului: „Ai vreun plan potrivit?” „Vezi situaţia în 

perspectivă?” Angajamentul trebuie „pecetluit” dând mâna cu elevul sau 

punându-l să semneze un contract scris în acest sens. Odată ce angajamentul a 

fost obţinut, elevul trebuie să-l pună în practică imediat. Profesorul poate 

verifica periodiceficienţa acestuia. 

• Nu acceptaţi scuze pentru eşecul planului de remediere a 

comportamentului: „Sunt dezamăgit, dar nu descurajat. Azi nu ai reuşit să-l 

respecţi. Ce părere ai, mâine va merge?”[3]. 

  

Practica la catedră a evidenţiat faptul că elevilor le vine destul de greu să se 

integreze rapid şi eficient într-o asemenea activitate. Climatul pozitiv de lucru 

din care critica de orice tip este complet eliminată este o situaţie nefamiliară 

elevilor noştri.  
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Etapele învăţării bazate pe joc de rol 

Analiza unui exemplu 

Florentina Caloian 

Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, București, Sector 3 
 

DISCIPLINA: LITERATURA ROMÂNĂ 

CLASA: a VIII-a 

NIVELUL GENERAL AL CLASEI: clasă omogenă, capacităţi apropiate 

de învăţare 

CARACTERISTICI CARE POT INFLUENŢA PROCESUL 

ÎNVĂŢĂRII: 

Clasa este eterogenă, mulţi dintre elevi nu au suficient formate 

competenţele de comunicare, de interacţiune şi de relaţionare, dar le lipseşte şi 

curajul de a se exprima, jocul de rol, în aceste situaţii, vine în sprijinul elevilor, 

având calitatea de a face mai dinamic şi atrăgător demersul didactic, dar şi de a 

facilita înţelegerea şi asimilarea realului. În măsura în care elevii vor înţelege şi 

se vor identifica cu „personajele”, vor fi capabili să înţeleagă şi să înveţe din 

situaţia simulată. Utilizat inteligent, jocul de rol îi ajută pe elevi să-şi activizeze 

şi să-şi îmbogăţească competenţele de comunicare, să-şi dezvolte abilităţile de 

relaţionare, le stimulează atitudinea empatică, pregătindu-i pentru rezolvarea 

eficientă a problemelor din realitatea cotidiană. Eficienţa metodei este 

intensificată şi de faptul că cei antrenaţi se obişnuiesc să se conducă pe ei înşişi, 

să colaboreze cu alţii, să-şi corecteze greşelile în relaţie cu alţii, pe măsură ce 

învaţă să gestioneze şi să facă faţă problemelor de grup. 

SUBIECTUL LECŢIEI: „O scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale 

CATEGORIA DE LECŢIEI: de recapitulare şi sistematizare a 

cunoştinţelor şi abilităţilor 

VARIANTA DE LECŢIE: lecţie bazată pe jocul de rol 

PRERECHIZITE: Pentru buna desfăşurare a activităţii, elevii trebuie să 

aibă cunoştinţe despre genuri şi specii literare, moduri de expunere, abilităţi de 

comunicare şi argumentare, capacitate de a transfera cunoştinţe noi în universul 

propriu, creativitate, capacitatea de a propune soluţii pentru rezolvarea situaţiilor 

nou-apărute, capacitate de analiză şi sintetizare, de memorare, de interpretare şi 

de relaţionare; 

Întrebări-cheie ale curriculumului: 

În contextual noului curriculum de limba şi literature română, cadrul 
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didactic trebuie să aibă în vedere:  

- Care este rolul elevului, respectiv al profesorului în abordarea 

textului literar pentru a conduce la dezvoltarea competenţelor de 

comunicare şi la înţelegerea mai bună a acestuia? 

- Care este raportul optim între centrarea activităţilor pe achiziţii, 

respectiv pe dezvoltarea de competenţe, atitudini şi valori? 

- Care sunt strategiile pe care profesorul ar trebui să le iniţieze în 

vederea flexibilizării conţinuturilor, parcursului diferenţiat, abordărilor 

inter- şi transdisciplinare, astfel încât elevul să câştige, progresiv, 

autonomie în învăţare? 

Întrebări specifice temei:  

Ce cunoştinţe sunt necesare pentru a le putea valorifica în 

contextual secvenţei didactice de recapitulare şi sistematizare pe tema „O 

scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale? 

Ce strategii şi metode didactice sunt potrivite pentru îmbunătăţirea 

şi dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de interacţiune ale 

elevilor? 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

- Tipul de experienţa de învăţare: euristică, participativă; 

- Sistemul metodologic: joc de rol, studiul de caz, brainstorming, 

textul dat, dezbaterea; 

- Sistemul resurselor curriculare:  fişe de lucru, fişe de observare, text 

suport, manual; 

- Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual, în 

perechi, în grupuri; 

Managementul situaţiei de învăţare 

Componentele structurale ale situaţiei de învăţare: 

Competenţe specifice secvenţei de învăţare: 

La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili: 

- să folosească adecvat mijloacele de exprimare orală în monolog, dialog, 

dezbateri; 

- să sesizeze diferenţele dintre textul scris al unei opere literare şi punerea 

în scenă a acestuia; 

- să exerseze abilităţile de utilizare a elementelor verbale, nonverbale şi 

paraverbale; 

- să identifice tipurile de comic; 
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- să citească într-un mod adecvat textul dramatic; 

 

Competenţe corelate cu activitatea de învăţare: 

Conţinuturile învăţării:  

• Cognitive: identificarea, recunoaşterea şi analiza principalelor 

componente de ordin structural şi de limbaj în textul dramatic, 

explicarea, operaţionalizarea conceptelor, analizarea poziţiei şi a 

rolului în cadrul activităţii de echipă; 

• Procedurale: raportarea valorilor şi conceptelor proprii de viaţă la 

situaţiile simulate; valorificarea potenţialului intelectual şi emoţional 

al elevilor în găsirea unor soluţii corecte faţă de situaţiile interpretate; 

• Referenţiale: aprecierea modului de gândire şi de acţiune în 

înţelegerea mesajului textului, exersarea responsabilităţii personale şi 

a flexibilităţii în cadrul echipei, realizarea unei comunicări eficiente în 

orice context; 

Contextual învăţării / contextual comunicării (didactice) dintre agenţii 

învăţării şi contextul relaţional. 

Secvenţele didactice care compun activitatea de învăţare pe baza jocului 

de rol se derulează, în funcţie de clasa de elevi, pe durata a 3-4 ore. Activităţile 

centrate pe echipe de câte 3 elevi au un profund caracter interactiv. Se stabilesc 

multiple interacţiuni cu caracter intelectual şi afectiv. Rolul profesorului este de 

moderator, sfătuitor, consilier. Intervine eficient pentru împărţirea sarcinilor, 

asistarea elevilor, acordare de sprijin, ghidare şi concluzionare. 

Cadrul învăţării:  

Strategia profesorului are la bază modelul transformării, conform căruia, 

cel care învaţă îşi construieşte el însuşi cunoştinţele prin transformarea 

modelelor sale spontane, a reprezentărilor sale. Profesorul facilitează 

transformările propunând situaţii de învăţare adecvate. Elevul este plasat în faţa 

unor sarcini complexe, rezolvă probleme care rezultă din conflictul socio-

cognitiv declanşat de sarcina propusă de professor.  

Mediul de învăţare: formal- şcoala, clasa / grupa de elevi 

Modalitatea de desfăşurare a secvenţei didactice 

Managementul efectiv al situaţiei de învăţare 

Activitatea de proiectare, organizare, coordonare, monitorizare şi evaluare 

a situaţiilor de învăţare obligă profesorul să ia în considerare toate componentele 

procesului de predare-învăţare-evaluare şi şă le adapteze particularităţilor şi 
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nevoilor educaţionale ale acestora. Respect ritmul de lucru al elevilor, 

promovează cooperarea în grup, activităţile individuale, stimulează formularea 

de variante de acţiune şi de luare de decizii, în conformitate cu propriul lor 

sistem de valori.  

Modalitatea de asigurare a caracterului interactiv al activităţii şi de 

susţinere a motivaţiei pentru învăţare a elevilor 

Prin jocul de rol şi exerciţiile conexe sunt stimulate interesul şi 

curiozitatea, elevii angajându-se activ şi interactiv în desfăşurarea de activităţi 

de analiză şi dezbatere colectivă a situaţiei-problemă, de identificare a 

variantelor, a soluţiilor şi de luare a deciziei.  

Desfăşurarea activităţii:  

Pentru aplicarea metodei am ales o lecţie de literatură română, şi anume 

discutarea textului “O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale. Jocul de rol va fi 

folosit pentru facilitarea predării inductive a noţiunii de comic, ajutând în acelaşi 

timp elevii să înţeleagă mai bine textul dramatic. 

Pentru o bună desfăşurare a lecţiei, am discutat în prealabil cu elevii 

cărora le-am distribuit rolurile: Ştefan Tipătescu, Agamemnon Dandanache, 

Zaharia Trahanache, Tache Farfuridi, Iordache Brânzovenescu, Nae Caţavencu, 

Ghiţă Pristanda, Cetăţeanul turmentat şi Zoe Trahanache. Tuturor elevilor li s-a 

cerut să citească piesa în întregime, iar aceştia nouă vor primi fragmente din cele 

patru acte pe care le vor prezenta în faţa clasei. Elevii sunt încurajaţi să se 

întâlnească şi să repete punerea în scenă a textului. Se urmăreşte o reprezentare 

cât mai fidelă a piesei de teatru. Băncile vor fi aşezate în semicerc pentru ca 

spaţiul din mijloc să rămână liber pentru “actori”. Restul elevilor sunt 

observatori şi trebuie să urmărească piesa cu atenţie.  

Este o metodă activă şi amuzantă de a preda o operă aparţinând genului 

dramatic, iar elevii vor putea învăţa cu uşurinţă, distrându-se. Eventuale ezitări 

sau greşeli minore nu vor fi un impediment în transmiterea şi receptarea 

mesajului de către elevi.  

După ce piesa s-a încheiat, urmează o discuţie despre comic şi sursele 

acestuia. Se va observa faptul că râsul nu a fost stârnit doar de ceea ce a fost 

spus. Vor fi identificate în urma jocului tipurile de comic: de caracter, de nume, 

de limbaj, de intenţie, de situaţie, de moravuri. Sfârşitul piesei contribuie de 

asemenea la formarea comicului. 

Mulţumită jocului de rol, elevii vor percepe mai uşor distincţia dintre 

esenţă şi aparenţă. Prin această metodă de predare pot fi redate subtilităţile 

comportamentale ale personajelor, oferind spectatorului o cale de a pătrunde 
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dincolo de ceea ce se vede. 

În fine, elevii vor observa cât de importantă este punerea în scenă a 

textului dramatic, respectând didascaliile şi dinamica dintre personaje. Fiecare 

copil va putea compara reprezentaţia colegilor cu ce şi-a imaginat atunci când a 

citit textul; va descoperi că punerea în scenă depinde de viziunea regizorului şi a 

actorilor. 

 

Observatorii pot avea sarcinile: 

- Urmăriţi, cu atenţie, textul propus spre interpretare; 

- Imaginaţi-vă că sunteţi unul dintre personajele prezentate în jocul 

de rol. Prezentaţi-vă colegilor sub forma unei ghicitori; 

Exemplu:  

Am tras frumuşel condeiul, 

Cu steaguri de la monşerul... 

Veşnic sunt la datorie,  

Pentru-a patrie cinstire. 

Pe stimabili îi “servesc”, 

Renumeraţia să-mi cresc. (Pristanda) 

- Desenaţi o schiţă a decorului sugerat pentru scenele I şi a II-a, 

ţinând cont de elementele de decor precizate în indicaţiile scenice şi de 

poziţia lor în scenă; 

- Ce rol ţi-ar plăcea să interpretezi. De ce? 

-  Exprimaţi-vă opiniile în legătură cu modul în care au fost 

interpretate rolurile. Unde ai interveni? 

 

 

Evaluarea internă -  proces de  îmbunătăţire a calităţii educaţiei  

Profesor Svetlana Ceapă  

Școala Gimnazială ”Miron Costin”,  Galați, România 

 

În ultimii ani, necesitatea creării unei culturi a autoevaluării este tot mai 

insistent afirmată şi încurajată prin politicile educaţionale, inclusiv la nivelul 

Uniunii Europene. Asigurarea calităţii educaţiei cuprinde, din ce în ce mai mult, 

atât la nivel naţional cât şi internaţional sisteme şi proceduri complementare de 

autoevaluare. Autoevaluarea este considerată ca dimensiune fundamentală a 

unităților de învățământ: evaluarea externă este, adesea, ineficientă şi tardivă 
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într-o societate în care schimbarea este extrem de rapidă şi imprevizibilă. De 

aceea, autoevaluarea este una din modalităţile esenţiale prin care se asigură 

autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării, în timp 

real, pentru unitățile de învățământ. 

Autoevaluarea, definită în Legea calităţii ca „evaluare internă” reprezintă 

un proces de măsurare a rezultatelor obţinute, fiind urmat de identificarea 

măsurilor de îmbunătăţire care trebuie adoptate, stând astfel la baza oricărui 

proces de îmbunătăţire a calităţii. Iniţierea unui proces de autoevaluare obiectiv, 

care să definească corect rezultatele obţinute, contribuie la identificarea zonelor 

de îmbunătăţire şi, pe cale de consecinţă, a identificării măsurilor care duc la 

îmbunătăţirea rezultatelor şi la asigurarea progresului în învăţare ale elevilor. 

Autoevaluarea este primul pas în derularea unui proces de îmbunătăţire 

eficient şi adaptat nevoilor instituţiei de învățământ și presupune: 

▪ Formarea, promovarea şi asumarea culturii autoevaluării la nivel de 

individ, structuri funcţionale de management, instituţie; 

▪ Constituirea echipei care elaborează şi propune spre aprobare şi 

asumare instrumente, proceduri de autoevaluare; 

▪ Identificarea direcţiilor/ domeniilor relevante pentru autoevaluare, 

cum ar fi: progresul elevilor, oferta educaţională, resurse, management, relaţia 

cu comunitatea; 

▪ Elaborarea şi asumarea unui cod de conduită pentru relevanţa 

autoevaluării: sinceritate, onestitate, raportare la un sistem unic de indicatori, 

responsabilitate etc; 

▪ Valorificarea rezultatelor autoevaluării în procesul de proiectare – 

planificare instituţională în vederea obţinerii succesului sub forma asigurării 

calităţii educaţiei. 

Evaluăm pentru a dezvolta, pentru a creşte, pentru a învăţa şi nu pentru a  

sancţiona, pentru a lăuda, pentru a spune „nu se poate” sau pentru a ne 

linişti că lucrurile merg bine în şcoală. 

Autoevaluarea trebuie să sprijine dezvoltarea organizaţională. De aceea 

se impune a fi realizată ca o parte integrantă a planificării strategice şi 

operaţionale, nu ca o activitate separată. Trebuie de asemenea să se integreze 

reglementărilor unităţii de învăţământ, vizând asigurarea calităţii, să ţină cont de 

standardele naţionale de referinţă şi să aibă în vedere comparaţia cu alte unităţi 

de învăţământ. Astfel calitatea şi rigoarea procesului de autoevaluare constituie 

un mijloc important pentru demonstrarea răspunderii publice. 

 Demersul de autoevaluare cuprinde următorii paşi: 
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▪ Selectarea domeniului, a temelor care vor fi supuse procedurilor de 

autoevaluare – în funcţie de problemele interne care apar, de rezultatele 

inspecţiilor; 

▪ Diagnoza nivelului de realizare pentru fiecare din temele selectate, 

utilizând diferite instrumente, prin compararea performanţei măsurate cu 

descriptorii asociaţi fiecărui indicator; 

▪ Analizarea nivelului de realizare – nesatisfăcător, satisfăcător, bun, 

foarte bun, comparând descrierile calitative ale nivelurilor care există la fiecare 

indicator cu ceea ce rezultă din aplicarea instrumentelor; 

▪ Identificarea punctelor tari, a slăbiciunilor şi a ţintelor pentru 

intervenţiile de remediere / dezvoltare; 

▪ Crearea unui grup de lucru care să asigure elaborarea şi negocierea 

activităţilor de remediere / dezvoltare, prin propunerea unor modificări în 

documentele programatice ale şcolii; 

▪ Modificarea / optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a 

planurilor operaţionale asociate. Noile ţinte strategice pentru dezvoltare vor fi 

stabilite prin corelarea punctelor slabe cu ameninţările, iar resursele strategice 

prin corelarea punctelor tari cu oportunităţile. De asemenea, modificările vor fi 

aduse la cunoştinţa şi discutate cu reprezentanţii principalelor grupuri de interes; 

▪ Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare / optimizare / remediere cu 

implicarea tuturor celor interesaţi; 

▪ Reaplicarea instrumentului de evaluare, după un timp de minimum 

trei luni, pentru domeniile / temele selectate, pentru a evidenţia progresul 

realizat.  

Pornind de la premisa că autoevaluarea instituţională este procesul de 

identificare a punctelor tari, a celor care necesită a fi îmbunătăţite, prin analiza 

tuturor aspectelor legate de performanţele realizate prin raportare la indicatorii 

cuprinşi în standardele naţionale, autoevaluarea este o etapă obligatorie a 

procesului de diagnoză cu scop prognostic – de planificare ameliorativă. 

Comisia de evaluare şi de asigurare a calităţii la nivelul unităţii şcolare 

are ca atribuții să definească în mod explicit valorile, principiile şi indicatorii 

calităţii; să construiască, prin participare şi dezbatere, consensul elevilor, 

părinţilor, cadrelor didactice, administraţiei locale, a altor reprezentanţi ai 

comunităţii în privinţa valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate; să 

urmărească respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi de 

dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi; să evalueze 

impactul tuturor proceselor, inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ, şi 
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al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să 

raporteze asupra modului în care a fost asigurată calitatea; să propună măsuri de 

optimizare /creştere /dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară – 

la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, 

dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii. 

Autoevaluarea se face pe baza standardelor de referinţă. Domeniile şi 

criteriile prevăzute de lege sunt foarte generale şi, ca urmare, ele sunt 

operaţionalizate în subdomenii, în conformitate cu bunele practici existente şi cu 

structura modelelor de calitate aplicate la ora actuală (ISO, EFQM, CQAF-

VET). 

Pentru fiecare subdomeniu, sunt precizaţi indicatori corespunzători, 

adică ce anume ar trebui să se măsoare pentru a evalua gradul de realizare a unei 

activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie. 

Indicatorul este instrumentul, dar, pentru ca evaluarea să fie obiectivă şi 

pertinentă, este important nivelul de referinţă al standardului, faţă de care se va 

judeca performanţa organizaţiei. 

Standardele sunt realizate în mod unitar şi în continuitate, evidenţiindu-

se, pentru fiecare domeniu, criteriu, subdomeniu şi indicator, un progres clar de 

la descriptorii pentru autorizare, la cei pentru acreditare, apoi la ale standardelor 

de referinţă. Standardele sunt împărţite în două categorii: standarde de autorizare 

şi de acreditare /evaluare periodică și standarde de referinţă /de calitate. 

Standardele de autorizare reprezintă nivelul minim de realizare, iar standardele 

de referinţă nivelul optim. 

Evaluarea internă/ autoevaluarea se realizează la nivel individual, la 

nivelul comisiei metodice/ consiliului clasei și la nivel instituţional. 

Nivel individual - fiecare cadru didactic ar trebui să se autoevalueze, pe 

de o parte, pentru a-şi identifica zonele de îmbunătăţire, iar pe de altă parte 

pentru a măsura impactul pe care l-au avut serviciile furnizate asupra 

beneficiarilor. De asemenea, fiecare elev se poate autoevalua, atât în ceea ce 

priveşte nivelul de achiziţie al conţinuturilor, dar şi comportamentul, gradul de 

participare la lecţii. 

Nivelul comisiei metodice/ consiliului clasei - autoevaluarea se 

realizează în echipă, de către toate cadrele didactice implicate la nivelul 

comisiei, pe un aspect la care se cade de comun acord (de exemplu, modul în 

care elevii percep evaluarea la disciplina respectivă, ţinând cont de frecvenţa 

evaluărilor, planificarea evaluărilor).  
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Nivelul instituţional - concluziile rezultate din autoevaluarea realizată la 

primele două niveluri se raportează Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, atât rezultatele autoevaluării, cât şi măsurile de îmbunătăţire rezultate. 

CEAC va raporta în Raportul anual de evaluare internă (RAEI), va ierarhiza 

măsuri de îmbunătăţire, le va introduce în Planul de îmbunătăţire care va fi 

aprobat de conducerea unităţii de învăţământ. Pentru aceasta, CEAC va stabili 

încă de la începutul anului şcolar indicatorii din standarde şi din standardele de 

referinţă pe baza cărora se va realiza autoevaluarea la toate nivelurile. 

Autoevaluarea instituţională este rezultatul muncii în echipă, ca şi proces 

colaborativ. Cea mai bună practică, mai ales pentru unităţile şcolare mari, este 

constituirea de echipe pentru a realiza autoevaluarea propriului domeniu de 

activitate şi a formula propunerile de îmbunătăţire. Acestea pot fi: echipe pe 

discipline de învăţământ / arii curriculare și echipe pentru servicii specializate, 

ca de exemplu asistenţa psiho-pedagogică acordată elevilor. 

Pentru ca dezvoltarea sistemului educaţional să devină  intensivă şi 

orientată spre calitate, este nevoie ca toate elementele legate de asigurarea 

calităţii, fie că este vorba de criterii, de indicatori, de instrumente, de standarde 

sau de descriptori, se impune a fi  stabilite şi utilizate în mod unitar:  

Descriptori de performanță Instrumente și exemple 

de dovezi 

 - o politică clară privind autoevaluarea 

este   comunicată tuturor factorilor 

interesaţi; 

- managementul este în mod activ angajat 

şi implicat în procesul de autoevaluare; 

-  toate aspectele referitoare la organizaţie 

sunt supuse procesului de autoevaluare; 

- procesul de autoevaluare este sistematic, 

efectuat anual împreună cu întreg 

personalul competent şi ia în considerare 

opiniile exprimate de toţi factorii interesaţi 

interni şi externi; 

- pentru monitorizarea eficacităţii 

programelor de învăţare şi a altor servicii 

oferite de furnizor sunt folosite măsuri 

pertinente, indicatori de performanţă şi 

- procesul de autoevaluare şi 

întocmire a planului de 

îmbunătăţire; 

diagrama procesului de 

comunicare, sesiuni şi materiale 

de comunicare a informaţiilor; 

- repere interne şi externe pentru 

standarde şi descriptori de 

performanţă, ţinte şi strategii; 

- documente de revizuire şi 

evaluare, mecanism de feedback, 

planuri de acţiune, înregistrări ale 

ciclului de revizuire şi 

îmbunătăţire continuă; 

-revizuirea politicilor şi 

procedurilor; 
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standarde de referinţă externe; 

- sistemul de calitate dispune de un 

mecanism de colectare regulată a feedback-

ului din partea elevilor şi a altor factori 

interesaţi interni şi externi; 

- performanţa este analizată pe baza 

indicatorilor cheie de performanţă interni şi 

externi, a ţintelor stabilite şi tendinţelor 

existente, este judecată în mod constructiv, 

ducând la stabilirea unor ţinte de 

îmbunătăţire;  

- autoevaluarea riguroasă are drept rezultat 

identificarea priorităţilor, stabilirea unor 

ţinte ambiţioase de îmbunătăţire şi de 

planificare a acţiunii; 

- se stabilesc proceduri pentru evaluarea 

externă şi validarea judecăţilor formulate în 

timpul procesului de autoevaluare şi a 

dovezilor aferente; 

- raportul de autoevaluare este aprobat şi 

avizat de management. 

- procese verbale ale întâlnirilor 

membrilor echipei de 

management pentru asigurarea 

calităţii; 

- înregistrări privind 

monitorizarea planurilor de 

acţiune; 

- procese verbale ale întâlnirilor 

cu parteneri externi; 

- rapoarte şi planuri de acţiune 

rezultate în urma evaluării interne 

şi externe; 

- date şi analize ale performanţei; 

- utilizarea datelor şi rapoartelor 

naţionale; 

- dovezi privind realizarea 

planurilor de acţiune; 

- înregistrări ale aprecierilor 

primite, ale contestaţiilor şi 

situaţiilor rezolvate; 

- înregistrări privind îmbunătă-

ţirea sistemelor şi modalităţilor 

de asigurare a calităţii. 

 

În concluzie, procesul de autoevaluare (evaluarea internă) a calității 

contribuie la monitorizarea/ evaluarea performanţei în unităţile de învăţământ în 

vederea identificării ariilor de îmbunătăţire a educației. Autoevaluarea 

instituţională este punctul de plecare în evaluarea externă. Dovada că evaluarea 

internă este făcută în mod realist o constituie gradul de coincidenţă cu evaluarea 

externă.  
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Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar 

Profesor Mariana- Gabriela Cerbu  

Școala Gimnazială Sascut, județul Bacău 

 

Problema interdisciplinarităţii îi preocupă în prezent pe mai mulţi 

cercetători. Termenul e recent, deşi conceptele vin din antichitate. 

În prezent, la baza cercetărilor se propun câteva tipuri de învăţare, 

specifice unei abordări interdisciplinare: învăţare în baza inteligenţelor multiple, 

învăţarea bazată pe proiect, învăţarea bazată pe probleme, învăţarea – aventură, 

care ar fi o învăţare în afara sălilor de clasă.  

Drept reper de cercetare ne-a servit monografia lui Lucian Ciolan, 

Învăţarea integrată, fundamente pentru un curriculum transdisciplinar.   

În literatura de specialitate se operează cu termenii: 

➢ monodisciplinaritate,  

➢ multidisciplinaritate (pluridisciplinaritate),  

➢ interdisciplinaritate,  

➢ transdisciplinaritate.  

Astfel, monodisciplinaritatea se limitează la datele unei singure discipline. 

De exemplu, pentru o înţelegere profundă a motivului luminii în poezia Eu nu 

strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga, se analizează şi alte poezii 

pentru identificarea aceluiaşi motiv. 

Multidisciplinaritatea înseamnă punerea alături a unor discipline, care nu 

sunt neapărat vecine, corelarea lor pentru a lămuri tema şi se realizează la nivel 

inferior de integrare a acesteia. De exemplu, basmul Tinereţe fără 

bătrâneţeşiviaţă fără de moarte este una dintre puţinelepoveşti care atestă 

relativitatea timpului – în Valea Plângerii nu există nici timp, nici memorie.  

„Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitor arii disciplinare, 

presupune interacţiunea deschisă dintre anumite competenţe sau conţinuturi 

interdependente dintre două sau mai multe discipline.” [2, p. 126]. Aparatul 

conceptual-metodologic este utilizat pentru a examina o temă / o problemă 
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importantă. Este o cooperare între discipline, iar problema poate fi rezolvată din 

mai multe perspective. În abordare interdisciplinară, încep să fie ignorate 

limitele stricte ale disciplinelor, căutându-se teme comune pentru anumite 

obiecte de studiu, care pot duce la apariţia unei discipline noi (hibrid). Putem 

diferenţia interdisciplinaritatea care pune accent pe explorarea temei / problemei 

şi accentul poate trece de pe disciplină pe cel care învaţă. Tipul fundamental de 

învăţare se realizează în bază de probleme. 

Corelarea interdisciplinară între limba română şi celelalte discipline se 

poate realiza prin: 

Elemente de vocabular 

1. Termeni  specifici diferitelor discipline: 

✓  Termeni ştiinţifici – matematici, geografici, istorici, 

✓  Elemente de limbaj plastic - educaţie plastică , 

✓  Termeni tehnici - abilităţi practice, 

✓  Termeni muzicali - educaţie muzicală: 

✓  Termeni juridici - educaţie civică. 

✓  

  2. Expresii, structuri gramaticale: 

✓ Expresiile literare pot fi create uneori spontan de către elevi în cadrul 

conversaţiilor ce pleacă de la materiale vizionate. 

✓ Structurile gramaticale pot fi repetate şi automatizate în limbajul 

elevilor prin cântece. 

 Printr-un repertoriu de cântece se formează o dicţie clară, o vorbire 

nuanţată şi frazată corect , în special prin cântecele ce au la bază un text cu 

frământări de limbă.   

Texte : 

✓ Textele cu conţinut ştiinţific-ştiinţe 

 Alte conexiuni se pot obţine cerând elevilor să explice înţelesul 

unor versuri sau texte după studierea unor fenomene. 

✓ Textele descriptive ale unor scriitori români ce pot fi recomandate 

elevilor pentru lectura suplimentară -  geografie, ştiinţe; 

✓  Excursia literară adânceşte înţelegerea operelor cu caracter 

descriptiv şi poate fi precedată sau urmată de lecturi adecvate din 

opera scriitorilor; 
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✓ Observarea orizontului local poate fi corelată cu cerinţe care aparţin 

disciplinei limba română prin asociere cu studierea unor fragmente 

din monografia localităţii natale;  

✓ Textele cu un conţinut istoric (unele conţinând arhaisme), în proză 

sau în versuri,  

✓ Textele cu o valoare strict documentară-istorie; 

✓ Proverbe, legende, ghicitori ce pot fi valorificate în legătură cu 

temele abordate în lecţiile de ştiinţe, geografie, istorie, sau explicarea 

unor proverbe despre economie după rezolvarea unor probleme cu 

acest conţinut în orele de matematică, textele folclorice ; 

✓ Textele unor cântece îi apropie pe elevi de unele poezii cunoscute 

sau îi ajută să găsească momentele foarte importante din textele 

narative.  

Astfel se pot corobora informaţiile despre autor şi naraţiune cu tot 

conţinutul de idei al cântecului, putând analiza comparativ. Printr-un repertoriu 

de cântece se formează o dicţie clară, o vorbire nuanţată şi frazată corect , în 

special prin cântecele ce au la bază un text cu frământări de limbă. 

Transdisciplinaritatea este centrată pe „viaţa reală”, pe probleme 

importante, aşa cum apar ele în context cotidian şi cum afectează vieţile 

oamenilor. Se centrează pe principiul învăţării prin cercetare. Literatura de 

specialitate propune următoarele idei întru realizare: persoana-resursă care 

deţineinformaţii, notele de teren etc. Îndrăznim să afirmăm că tipul de învăţare 

ar fi învăţarea-aventură. 

Orele de literatură oferă numeroase ocazii de abordări interdisciplinare. 

Drept disciplină de reper în soluţionarea problemelor am ales psihologia, iar 

tipul de învăţare – învăţarea bazată pe probleme. Elevul e pus în situaţia să 

identifice problema şi s-o formuleze, să aleagă informaţiile de care are nevoie, 

să prezinte soluţii. Problemele, de obicei, oglindesc aspecte reale ale vieţii 

cotidiene, de aceea cadrul didactic va fi pus în situaţia de a identifica probleme 

adecvate şi relevante pentru elev. 

În clasa a IX-a, pentru studierea nuvelei Toiagul păstoriei de Ion Druţă 

poate fi aplicată teoria biotipului, care reprezintă o paralelă între structura 

corpului şi psihologia omului. 

Problemă: Păstorul reprezintă tipul introvertitului sau al extravertitului? În 

rezolvarea problemei se utilizează teoria lui Jung pentru a identifica tipul 

personajului (introvertitul – energie direcţionată intern, pentru înţelegereaşi 

administrarea sinelui şi a experienţelor, extravertitul – energie direcţionată spre 
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lume, pentru a influenţa factorii şi evenimentele din afară). Elevii primesc fişa 

de lucru, elaborată de profesor, pentru a o completa cu exemple din text: 

 

 

 

E singuratic Cuvântul „singur” utilizat de 10 ori 

E meditativ, visător „Rămâne dus pe gânduri cu privirea rătăcind pe 

acele dealuri fumurii.” 

Face orice în felul său „Îndărătnicul şi taciturnul din vârful dealului.” 

Nu vorbeşteuşor cu cei 

din jur 

„Se zice că e mult pre-zgârcit la vorbă şi atunci 

când nu vrea el, nu poţi scoate cu cleştele vorba 

dintr-însul.” 

  

Concluzie: Pe lângă faptul că Păstorul reprezintă destinul creatorului, mai 

este şi tipul introvertitului, energia psihică e orientată spre interior, spre 

cunoaşterea sinelui şiexperienţelor, are o anumită profunzime şi originalitate a 

gândirii. 

Modelele de lucru prezentate, considerăm, provoacă elevul la cercetare, 

analiză, comunicare mai eficientă. 

O altă perspectivă de interpretare interdisciplinară o constituie abordările 

prin intermediul picturii. Atât pictura, cât şi literatura sunt forme de comunicare, 

dar fiecare apelează la un alt limbaj. 

În clasa a V-a, pastelul Sfârşit de toamnă de V. Alecsandri poate fi 

interpretat prin prisma metodei pictura verbală. Iată un posibil scenariu: 

• Elevii definesc cuvântul tablou. 

• Profesorul prezintă tablourile unor pictori cunoscuţi, respectând 

structura: imagini de ansamblu, detalii, sentimente. De exemplu: Isaak Levitan 

Toamna de aur. 

• Elevii observă cum sunt repartizate elementele, detaliile (în prim-plan – 

elemente definite clar, în planul secund, pe fundal – elemente vagi, care exprimă 

răceală). 

• Elevii repartizează imaginile din pastel conform structurii: prim-plan, 

planul secund, fundalul, specificând culorile, atmosfera. 
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 Abordarea transdisciplinară la orele de literatură dezvoltă abilităţi de 

comunicare, expunere liberă, interpretare, elevii îşi îmbogăţesc cultura generală 

prin informaţii din istoria artelor, formându-şi valori şi atitudini. 
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Summary: The Romanian education system is going through a 

continuous change and renewal and especially, in term of its content, methods 

and working strategies. There are special terms used, such as: 

monodisciplinarity, multidisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity. 

Thus, monodisciplinarity is limited to the data of one single discipline, 

multidisciplinarity means putting together some disciplines/subjects that are not 

necessarily neighbours, correlating them to clarify the topic and is achieved at a 

lower level of integration. 

In terms of interdisciplinarity, this implies a crossroads of different school 

subject areas, it is required as one of the main directions of renewing the activity 

in education, and the transdisciplinarity is centered on "real life", on important 

issues, as they appear in the daily context and how it affects people's lives. It 

focuses on the principle of learning through researching. 

The transdisciplinary approach to the literature classes develops 

communication skills, free exposure, the way of interpreting things, this way, 

the students enriching their general knowledge through information from the 

history of arts, formingvalues and shaping attitudes. 

Based on the analysis offered as example, we can see that there are no 

sophisticated didactic methodologies applied in these interdisciplinary 
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presentations. What was offered instead, wasthe advantage of teaching the topics 

genuinely and the opportunity to develop their own ways of working, in a 

flexible way of carrying out the lesson. 

 

Configurația dificultății intelectuale în contextul 

accesibilității instruirii elevilor de vârstă școlară mică  

Valentina Fluierar, asistent universitar 

Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar, UST 

Accesibilitatea instruirii reprezintă o problemă complexă, preocupările 

căreia implică cercetări din varii domenii ale științei. Tratarea didactică a 

problemei nominalizate se fundamentează pe aspectul procedural de organizare 

a procesului educațional din ciclul primar în corelație cu schimbările care au loc 

în experiența mentală individuală a elevilor și posibiliăţile de transfer a 

achizițiilor în noile contexte de învățare.  

Funcţionalitea coerenței dintre accesibilitatea materiei de studiu și 

conceperea unor dificultăți intelectuale în realizarea sarcinilor școlare denotă o 

provocare, care trezeşte elevilor trebuinţa de a învinge incertitudinea, de a se 

confrunta cu necunscutul în condiţiile indisponibilităţii algoritmilor de 

soluţionare gata structuraţi, dar care îi incită la încercări independente de căutare 

a soluţiei prin mobilizarea potenţialului intelectual. Elevii de vârstă școlară mică 

dispun de un potențial enorm în sensul realizării sarcinilor școlare concrete, sub 

incidența dobândirii abilităților de ordin intelectual și de autoorganizare a 

muncii independente, valorificarea cărora conduc consecvent la dezvoltarea 

cognitiv-afectivă a personalității. Sub aspect didactic, productivitatea acestor 

situaţii se exprimă prin activarea elevilor, amplificarea dorinţei de cunoaştere, 

stimularea reactualizării experienţelor anterioare, impulsionarea inventivităţii, 

facilitarea aplicării în condiţii neaşteptate. 

 Accesibilitatea presupune dimensionarea conținuturilor curriculare în 

acord cu posibilitățile psihice de vârstă și individuale ale elevilor în termeni de 

dificultăți care pot fi depășite. Dificultatea intelectuală este înțeleasă sub 

raportul pregătirii elevilor de procesul de învățare și cerințele pe care le 

presupune acest proces. Configurația unei dificultăți intelectuale generează 

contradicția procesului de fortificare a eforturilor spre emiterea unor judecăţi de 

valoare cu sprijin pe conceptele posedate. Confruntarea elevilor de vârstă 

şcolară mică cu asemenea dificultăți implică una sau mai multe necunoscute în 

raport cu insuficienţa experienței lor cognitive anterioare.  
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Profesorul claselor primare este modelatorul principal care polarizează 

orientările şi acțiunile elevilor prin transpunerea unui acord axiologic între 

achiziţiile dobândite şi cele ce urmează a fi „descoperite”, „fiind necesare 

explicații și indicații sistematice din partea profesorului cu privire la diversele 

etape implicate în procesul rezolutiv” [1, p. 115]. Dirijarea acestei activități 

presupune abordarea unor modalități riguroase de concepere a realităţii prin 

integrarea experienţelor întâmplătoare şi variate ale elevilor în corelaţie cu 

interpretarea colectivă a adevărului ştiinţific în conformitate cu standardele 

valorice autentice.  

În lucrările savanților Л.С. Выготский, М.А. Данилов, Л.В. Занков, А.Н. 

Леонтьев, Бабанский Ю.К. etc. este abordată problema accesibilității instruirii 

în contextul depășirii dificultăților de ordin intelectual, prin antrenarea unui înalt 

grad de abstractizare. Prezența dificultății intelectuale constituie o proprietate 

obiectivă a procesului de învățământ, sarcina învățătorului constând în 

interpretarea conceptelor fundamentale, a bazelor științelor pe măsura 

posibilității de depășire a dificultăților. 

М.А. Данилов afirmă că dificultatea este exprimarea contradicției dintre 

noul pe care trebuie să-l „descopere” elevii prin intermediul rezolvării sarcinilor 

și arsenalul de competențe dobândit pentru rezolvarea lor. Contradicția trebuie 

să fie în acord cu logica procesului de învățământ, ca element component al 

setului de sarcini cognitive, ce pot fi rezolvate sub ghidarea învățătorului. Este 

important ca contradicția să fie conștientizată şi abordată de elevi ca o 

dificultate, iar sarcinile propuse să fie pe înțelesul elevilor și cu posibilități de 

rezolvare în condiţiile depunerii efortului volitiv. Autorul menționează că 

„determinarea corectă a gradului și caracterului dificultății în procesul instructiv 

constituie modul principal al învățătorului de a provoca interesul de învățare, a 

dezvolta forțele intelectuale și moral-volitive ale elevilor” [4]. 

Premisa teoretică de creare a dificultății cognitive se prezintă sub forma 

unor sarcini cu referire la conținuturile stăpânite de către elevi care „să fie 

adecvate atât la nivelul intelectual al elevului, vizând zona proximei sale 

dezvoltări, cât și la particularitățile materiei predate” [1, p. 114]. Abordarea 

principiului accesibilității în unitate cu principiul dezvoltării posibilităților 

cognitive ale elevilor [3] constituie o condiţie pentru realizarea cu succes a 

procesului pedagogic. 

Teoria învăţării sociale lansată de Л.С. Выготский se referă la cele două 

nivele ale dezvoltării copilului, „fără a căror cunoaștere nu vom reuși, în fiecare 

caz concret, relația autentică dintre mersul dezvoltării infantile și posibilitățile 
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de învățare” [2, p. 318]. Congruența criteriilor de bază a eficienței procesului 

educațional conduce la „atingerea de către fiecare elev a unui asemenea nivel al 

reușitei, care corespunde posibilităților lui reale de învățare în zona dezvoltării 

proxime” [3, p. 74]. În abordarea lui J.S. Bruner, dezvoltarea psihică are loc în 

procesul învățării și aplicării în practica activă a experienţei cognitive. 

Argumentele în favoarea acestei aserţiuni exclud maturizarea spontană şi 

accentuează rolul experienței practice active în procesul instruirii.  

 Л.В. Занков și colaboratorii săi au elaborat un sistem didactic bazat pe 

depășirea dificultăților de învățare ca factor de dezvoltare generală a elevilor. 

Principiul instruirii la nivel înalt de dificultate presupune nivelul accesibil 

elevilor, dar care, totodată, solicită eforturi serioase [5]. Rolul principal în 

sistemul elaborat constă în dezvoltarea generală a elevilor – dezvoltarea 

intelectului, spiritului de observație, îmbogățirea cu cunoștințe teoretice, 

amplificarea reprezentărilor. Realizarea acestui principiu facilitează atingerii 

unui nivel aptitudinal general maximal și educării unor trăsături de personalitate, 

ca interesul cognitiv, dragostea față de muncă, cooperarea în grup. 

Condiţiile dezvoltării intelectuale în viziunea lui Л.В. Занков includ: 

nivelul înalt de dificultate; rolul principal în achiziția cunoștințelor teoretice; 

învățarea în tempou rapid însoțită de repetarea continuă și consolidarea 

cunoștințelor în condiții noi; conștientizarea traiectoriei acțiunilor mentale; 

educația motivației pozitive de învățare și intereselor cognitive, includerea în 

procesul de învățare a sferei emoționale; umanizarea relației învățător-elev în 

procesul instructiv; abordarea individualizată în dezvoltarea copiilor [5].  

Depășirea dificultăților instructive influențează dezvoltarea generală a 

elevului şi solicită munca activă a tuturor forțelor psihice, mobilizării tuturor 

capacităților, iar capacitățile se dezvoltă în procesul activității. În condițiile 

organizării eficiente a procesului de instruire, retrăirea emoțională a 

dificultăților, ca obstacol în calea obținerii succesului, stimulează activismul 

cognitiv și gradul de independență, facilitează formarea acelor calități ale 

personalitții, care caracterizează atitudinea omului față de activitate și față de 

sine ca subiect al activității: dragostea față de muncă, prin concentrarea forțelor 

asupra depășirii dificultăților și autocritica, prin autoaprecierea adecvată a 

posibilităților și succeselor proprii. 

În aria educaţională, dificultățile sunt inevitabile și necesare, facilitând 

dezvoltarea și educația elevilor mici prin dobândirea modalităţilor de depășire a 

lor. Condiția realizării demersului preconizat vizează fezabilitatea posibilităților 

elevilor de vârstă şcolară mică, poziţionând divergența dintre noile sarcini și 
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pregătirea de rezolvarea lor în zona dezvoltării proxime a elevilor. Dacă 

divergența este foarte mare, atunci procesul instruire nu poate fi realizat cu 

succes și nu are loc dezvoltarea. Dacă divergența este prea mică, instruirea e 

posibilă, însă nu se atinge dezvoltarea. Sarcina profesorului constă în 

determinarea corectă a volumului dificultății materiei pentru asigurarea 

accesibilităţii în învățare.  

Determinarea gradului de dificultate în elaborarea sarcinilor instructive 

presupune abilitatea de reglare a activităţii instructive bazată pe cunoaşterea 

profundă a izvorului dificultăților și mijloacelor de modificare şi completare a 

conţinuturilor de program. Selectarea conţinuturilor procesului de învăţământ cu 

sprijin pe documentele curriculare este racordată la realizarea obiectivelor şi 

însuşirea conţinuturilor prevăzute prin stabilirea formelor de activitate, prin care 

elevii vor ajunge la rezultatele imediate şi de durată preconizate, alegerea tipului 

de activitate intelectuală, afectivă şi psihomotorie, stabilirea ansamblului de 

condiţii existente, care solicită efortul elevilor. Demersul profesorului este 

orientat spre stimularea motivaţiei învăţării, acordarea sprijinului în procesul de 

reactualizare a cunoştinţelor şi deprinderilor necesare, distribuirea materialului 

de lucru, oferirea îndrumărilor prealabile sau chiar a unui model de acţiune. 

Caracterul probabilistic al fenomenului educaţional permite aplicarea practică a 

celor proiectate, implementarea strategiei stabilite, însă conexiunea inversă 

permite reglarea activităţii şi, în anumite condiţii, modificarea traiectoriei 

metodologice în funcţie de obiectivele preconizate şi produselor aşteptate. 

Abordarea problemei accesibilității denotă că sursa dificultății este situată 

în condițiile instruirii axate, pe de o parte, pe complexitatea și volumul 

conținutului disciplinelor de învăţământ sub aspectul sistemului de cunoștințe, 

priceperi și deprinderi, experiența de activitate creativă și educabilitatea 

relațiilor valorice şi, pe de altă parte, pe nivelul de pregătire a elevilor pentru 

asimilarea acestui conținut. Se identifică și condiții defavorabile, precum sunt 

insuficiența de timp acordat pentru asimilarea unui material, folosirea 

neadecvată a metodelor şi mijloacelor de instruire. 

La baza principiului accesibilității sunt situate legități care se referă la: 

dezvoltarea elevilor în corespundere cu particularitățile de vârstă; crearea 

condițiilor optime de desfășurare a procesului educațional, cu aplicarea 

metodelor de instruire adecvate scopurilor propuse; dependenţa gradului de 

dificultate a sarcinilor de nivelul dezvoltării intelectuale a elevilor și arsenalul de 

reprezentări și concepte posedate; creșterea treptată a dificultăților instructive, 

polarizarea emoţională pozitivă în procesul dezvoltării cognitive; învățarea la 
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nivelul rezonabil de dificultate, influența pozitivă asupra tempoului, calității şi 

eficienței noilor achiziţii. 

Regulile clasice, care se referă la realizarea practică a principiului 

accesibilității formulate de Comenius sunt: elaborarea conţinutului 

învăţământului în conformitate cu treptele de vârstă, asigurând accesibilitatea 

percepției specifică fiecărei vârste; pregătirea cognitivă pentru studierea unei 

discipline noi; construcţia demersului pedagogic cu elan pe posibilitățile 

elevilor; formarea grupurilor diferențiate în procesul instruirii luând în 

considerație capacitatea de învățare individuală a fiecărui elev; proporționarea 

dificultăţii cognitive a elevilor cu capacitățile lor de a elabora raționamente; 

altoirea diligenței, sârguinței, promptitudinii în formarea abilităților lor; 

stabilirea ritmului optim de învăţare în funcţie de condiţiile specifice ale 

activităţii; folosirea analogiei, comparației, juxtapunerii, contrastului pentru a 

arăta disponibilitatea înţelegerii cunoştinţelor complexe; asimilarea conceptelor 

prin compararea cu concepte contradictorii; introducerea conceptelor noi, care 

reies logic din sarcina cognitivă stabilită și pregătirea anterioară; expunerea clară 

a conceptelor, evitând monotonia şi folosind fapte vii, exemple din viață, 

literatură; stabilirea subtilă a conţinuturilor care necesită explicaţie și celor care 

pot fi înţelese de elevi cu ușurință; acordarea atenției principale gestionării 

activității cognitive a elevilor cu accent pe căutarea adevărului; adaptarea 

conţinuturilor noi prin ceea ce este deja clar, cunoscut, şi încurajarea analizei 

legăturilor dintre obiecte şi fenomene; dezvoltarea treptată a capacităţii de lucru, 

realizarea activităţii mentale din ce în ce mai prelungită și intensă [6]. 

Raportul dintre accesibilitatea instruirii și dificultatea intelectuală are un rol 

crucial în organizarea procesului de învățământ. Cerințele privind asigurarea 

accesibilităţii instruirii elevilor de vârstă şcolară mică interferează cu 

dificultăţile intelectuale, luând în consideraţie nivelul aptitudinal general, 

posibilitățile cognitive, experiența, particularitățile de vârstă, necesitățile și 

interesele lor. Respectarea principiului accesibilităţii validează fortificarea 

potențialului elevilor în efectuarea sarcinii cognitive, care nu poate fi îndeplinită 

spontan cu ajutorul modurilor cunoscute de rezolvare. Contradicţia care apare 

generează nevoia de a elabora noi moduri de rezolvare, facilitând dezvoltarea 

intelectuală a elevilor mici.  
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Rolul evaluării în școala cu prezență fizică precum și în școala 

online 
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 Evaluarea este esenţială pentru procesul de învățământ şi rezultatele sunt 

utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, 

profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Instrumentele de evaluare online 

pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Datorită importanţei 

evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea  poate 

fi de asemenea ,parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în 

popularitatea  și chiar are adepți din ce în ce mai mulți, deoarece se crede că va 

ajuta la administrarea unor volume mari de notare, într-un timp scurt. 

  În ciuda utilizării răspândite a computerelor,laptopurilor, tabletelor, 

telefoanelor  în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte 

evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe 

utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa 

s-a utilizat pentru prima oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe 

utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste 

întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala 

utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă 

,decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de 

feedback prin intermediul  discuţiilor  sau exerciţiilor online. O altă utilizare 

populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate 

simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este 

autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează 



249 

 

independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru 

o învăţare individuală (şi pe tot parcursul vieţii). 

 Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în 

procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: 

➢ posibilitatea de a nota  rapid şi în mod adecvat un număr mare de 

răspunsuri. 

➢ monitorizarea răspunsurilor elevilor. 

➢ evaluarea poate avea loc într-un mediu favorabil, la domiciliu sau în orice 

loc cu acces la internet 

➢ evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 

➢ furnizarea de feedback în cel mai scurt timp. 

         Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a 

lua în considerare nevoile şi cerințele  diferite ale elevilor care urmează cursuri 

online. Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde 

de mulţi factori, inclusiv aspecte legate de managementul  învăţării, strategiile 

de predare utilizate, tehnologiile şi software utilizat, etc. 

          Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, 

flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea 

şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în 

interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi 

administrare. Evaluarea online poate fi folosită: 

➢ ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 

➢ ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 

➢ în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare 

şi resurselor. 

         Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate, sunt în 

prezent: utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a 

trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea 

de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 

cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online, 

includ: 

➢ teme scrise; 

➢ discuţii /dezbateri pe teme date, online; 

➢ eseuri; 

➢ publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 

➢ quiz-uri şi întrebări online; 

➢ jocul de rol; 
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➢ portofolii; 

➢ teste/examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

    Câteva din aplicațiile folosite în evaluarea elevilor, sunt:  

1. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune 

prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică. Aplicația poate fi 

accesată de pe orice device. 

2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități 

interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, 

identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 

gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau 

Facebook. 

3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și 

pentru aceasta se accesează adresa următoare quizlet.com . Aici se pot crea în 

mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de 

lucru, activități interactive, teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se 

crează cont. 

5. Hot Potatoes. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații 

care pot crea exerciții pentru World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează 

exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează cuvinte încrucişate care 

pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de 

ordonare),  JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și 

JQuiz (crează exerciţii bazate pe întrebări). 

  Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al 

elevilor şi abilitatea de a  rezolva probleme (adică, abilitatea de a rezolva 

probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, departe de 

profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai 

mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. Autoevaluarea, evaluarea de 

către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 

metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi 

evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod 

de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. 

Rămâne provocarea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 

dobândirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. Până la urmă, elevul trebuie să 

învețe și online și cu prezență fizică la școală și este necesar să fie evaluat, 

pentru a avea măsura înțelegerii și nivelului de efort depus în fiecare zi. 

 Rolul si importanta evaluării, în: 
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- educarea capacității de autoapreciere 

- prevenirea eșecului școlar 

- dezvoltarea  personalității elevilor 

 Funcția de cunoaștere a evaluarii ,oferă  informații importante, 

referitoare la randamentul elevilor. 

 Funcția educativă a evaluarii constă în îndrumarea, întărirea și 

stimularea asimilării cunoștințelor, în maximalizarea învatarii, prin dezvoltarea 

trebuinței de cunoaștere la elevi și menținerea satisfacției muncii și cresșerea 

acesteia. 

 Unul din principiile de bază pe care se întemeiază procesul de 

învățământ este cel al participării active și conștiente a celor ce învață la 

formarea  propriei personalitati. Implicarea controlată a elevilor în evaluarea 

propriilor performanțe școlare li va conferi acesteia valențe formative și o 

eficiență  deosebită  prin aceea ca: 

• profesorul dobândește confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor; 

• elevul devine subiect al acțiunii pedagogice; 

• elevul îsi va putea aprecia mai bine valoarea propriei munci și va adopta 

o atitudine pozitivă 

față de învățătură.  

 Pe de alta parte, activitatea de învațare a elevilor se concretizeaza în 

obtinerea performantelor scolare de care sunt capabili și pe care permanent și le 

autoevalueaza. În eventualitatea existenței unor discrepanțe între finalitățile 

educaționale și performanțele școlare obținute, se vor produce o serie de ajustări 

la nivelul profesorului în ceea ce privește actul de predare/evaluare, iar la nivelul 

elevului - actul de învățare/autoevaluare. Rezultă de aici ca autoevaluarea este 

un proces mediat atât de evaluarea profesorului, cât si de eficiența propriei 

activități a elevului în vederea atingerii performanțelor dorite 

 Formarea capacității de autoevaluare este necesară a fi formată la 

elev, deoarece el trebuie să aibă capacitatea de a-si compara  rezultatele cu 

standardele propuse inițial. 

 Câteva din cele mai reprezentative  metode de autoevaluare ar fi: 

 Autocorectarea sau corectarea reciprocă - elevii sunt solicitați să-si 

depisteze singuri propriile greșeli sau pe cele ale colegilor; metoda poate 

contribui la conștientizarea  învătării și a propriilor competențe. 

 Autonotarea controlată - în procesul verificării elevul este solicitat 

să-și acorde o notă care apoi este negociata cu profesorul, ori cu colegii. 
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 Notarea reciprocă - elevii au posibilitatea să-și acorde note unii 

altora la verificările orale sau scrise. 

 În concluzie, aprecierea  facută de profesor și asumată de elev, 

devine autoapreciere și are ca efect reglarea activității  acestuia pentru realizarea 

unui randament școlar sporit, precum și o contribuție semnificativă la formarea 

personalității. 

 Nota este o etichetă aplicată unui anumit randament școlar, unui 

răspuns la o probă scrisă sau practică. În funcție de modul în care se răsfrânge în 

conștiința elevului, nota dobândește o valoare de informație și prin aceasta 

capată o funcție de reglare a conduitei, a efortului. 

 Frecvența cu care se produce, eșecul scolar în instituțiile de 

învățământ și, mai ales, aspectul de fenomen permanentizat pe care el poate să-1 

dobândească, adeseori ne determină să-l privim cu toată responsabilitatea. Un 

eșec școlar cronicizat este periculos, deoarece el determină efecte negative atât 

în plan psihologic individual, respectiv o denaturare a imaginii de sine a elevului 

în cauză, care-ți va pierde tot mai mult încrederea în propriile posibilități și va 

ajunge să dezvolte o teamă de eșec, cât și în plan social, fiindcă un eșec școlar 

permanentizat stigmatizează, induce o marginalizare socială a elevului în cauză 

(respectiv o limitare a dreptului elevului la  calificare profesională și la 

exercitarea  unor roluri sociale apreciate si recunoscute ca fiind valorizante 

pentru personalitate). 

 Un astfel de elev cu insucces generalizat prezinta lacune grave în 

cunoștinte, absentează  nemotivat, manifestă, aversiune fata de invatatura si 

dispret fata de autoritatea școlară, iar in clasa perturbă orele prin tachinarea 

colegilor si realizarea unor glume de prost gust. 

 Faptul ca eșecul scolar reprezintă, în  mare masura, un fenomen 

subiectiv reiese si din urmatoarea situatie: același rezultat obținut de doi elevi 

poate fi considerat de către unul din aceștia ca un succes, iar de celălalt ca un 

eșec. Acest lucru depinde de nivelul de aspirații al fiecăruia: astfel, pentru un 

elev mai putin ambițios și care este conștient de faptul că dispune de capacități 

intelectuale mai modeste, nota 7 este apreciata ca fiind perfectă, iar  pentru un 

elev orgolios, supramotivat, aceasta nota reprezinta  o deceptie.  

 Aceste aspecte subiective legate de eșecul scolar, care 

demonstrează  faptul ca el are un pronunțat caracter individual, depinzând nu 

numai de factorii obiectivi exteriori, ci și de modul în care elevul se percepe și 

își evaluează rezultatele, îl obligă pe profesor să-și cunoască foarte bine elevii 

sub aspect psihologic, pentru a înțelege corect acei factori subiectivi, care-i fac 
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pe unii elevi să  fie mereu nemultumiți în raport cu ei înșiși  si să se considere în 

situație de eșec școlar, iar pe altii, dimpotrivă, să se autoevalueze frecvent într-

un mod pozitiv și să aprecieze că sunt într-o reală situație de succes școlar. 

 Cu toții depunem eforturi-profesori, elevi, părinți pentru ca elevii, 

în cel mai mare număr să asimileze informații, să facă conexiuni între ele, să le 

aplice în practică, să se autoaprecieze just și să învețe să-i aprecieze pe ceilalți, 

ca mai apoi în viață să se integreze ușor pe piața muncii,  să se adapteze oricăror 

situații. 
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Medierea relațiilor grădiniță– familie și feed-back-ul 

educatoare-părinte in cadrul activităților de consiliere și  paralela 

intre invățarea online și cea tradițională 

Prof.înv.Preșcolar Elena-Olga Lența  

G.P.P.,,Prichindel” Suceava 

 

O condiţie importantă în derularea eficientă a procesului instructiv-

educativ din grădiniţă va fi întotdeauna asigurarea unui raport direct 

proporţional între cei doi factori implicaţi în dezvoltarea la această vârstă: 

familia şi grădiniţa. De asemenea, asigurarea unei comunicări de tip conexiune 

inversă va crea un durabil dialog între aceşti factori, cu rol de autoreglare a 

procesului instructiv-educativ, în vederea unei cât mai bune cunoaşteri şi 

dezvoltări a personalităţii copilului preşcolar. 

Perioada izolării a fost provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: 

pe lângă schimbările de rutină care au apărut, părinții au fost nevoiți sa 

gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice și cele de la muncă în același 

timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului. 

Astfel, grădinița poate juca un rol important de sprijin pentru părinte în 

organizarea unor rutine, momente reper, acces la activități potrivite pentru 

copii. De asemenea, în aceste momente rolul și energia educatorului trebuie să 

fie orientate pe lângă acest sprijin pentru părinte, către conectarea cu copilul 

preșcolar, menținerea stabilității și a continuității relației lor și mai puțin pe 

obiectivele învățării și a planurilor curriculare. În vremea covid-19 asigurarea 

suportului emoțional și conectarea cu preșcolarii atât din perspectiva părinților, 

cât și a educatorilor a contat mai mult decât cantitatea de activități sau scopul 

lor.  . 

Relaţia grădiniţă-familie nu se poate constitui în fapt fără asigurarea unei 

condiţii de bază, fundamentale: cunoaşterea familiei de către educatoare, a 

caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. 

Activitatea întreprinsă de grădiniţă în vederea acestei cunoaşteri urmăreşte 

aspecte multiple şi variate: 

relaţiile afective dintre părinţi, natura lor – de înţelegere, de armonie sau 

relaţii opuse acestora; 

natura relaţiilor afective dintre părinţi şi copii ,de prietenie, amicale sau 

dimpotrivă relaţii agresive; 
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cunoaşterea statului şi rolului copilului în familie: cunoaşterea aspectelor 

educative din familiile cu copil unic, cu mai mulţi copii; 

cunoaşterea responsabilităţilor copilului în familie, cum realizează 

preşcolarul în familie sarcinile încredinţate (cu plăcere, prompt sau după 

insistenţe repetate); 

Cunoaşterea familiilor presupune o investigaţie susţinută, de lungă durată, 

prin toate mijloacele ce-i stau la îndemână grădiniţei şi implicit educatoarei: 

activități de consiliere, antrenarea părinţilor la procurarea materialelor necesare 

desfăşurării activităţilor, participarea părinţilor la activităţi, excursii, vizite, 

plimbări,etc. 

De asemenea, discuţiile purtate de educatoare cu părinţii în cadrul 

şedinţelor cu părinţii, al lectoratelor, discuţii individuale. 

Avand in vedere situația actuală prin care trecem ,regulile s-au schimbat 

astfel încât părinții nu mai au acces in incinta grădiniței,nu se mai permit 

activități extrașcolare,vizite,excursii,lectorate,etc. și de  aici îngreunarea 

comunicării cu aceștia. 

Avand grupă mică,  din propria experiență pot spune că  măștile purtate  

de părinți datorită pandemiei, mi-au îngreunat recunoașterea chipului,iar 

comunicarea  pentru a menține legătura educatoare-părinte se face mai mult 

telefonic,timpul nu ne permite să discutăm decât fugitiv la ușă cand preluăm 

copiii sau sunt predați la sfarșitul programului. 

Am să dau câteva exemple de activități de consiliere : 

-,,Să ne cunoaștem drepturile și îndatoririle,,-prezentarea și semnarea 

Contractului educațional în cadrul primei ședințe cu părinții. 

-,,Să eliminăm împreună violența din rândul copiilor,,-discuții cu părinții a 

căror copii sunt agresivi cu alți preșcolari,povești terapeutice,postere în cadrul 

Campaniei nonviolenței,etc. 

-Aplicarea de chestionare părinților ,pentru a cunoaște mai bine fiecare 

preșcolar ,situația familială ,problemele de sănătate și timpul petrecut impreună 

cu copilul. 

În urma consilierii și a perioadei de predare online cand părinții au fost 

nevoiți  să-și ajute copiii în cadrul activităților,aceștia au ințeles: 

-să ajute cu ce pot in activitatea didactică; 

-să susțină și să dezvolte motivația copilului pentru invățare; 

-să fie un factor important în educarea copilului; 

-că uneori ințeleg greșit și judecă superficial unele aspecte școlare; 

-că din colaborarea familie-grădiniță,ambele părți au de caștigat; 
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Iar eu ca educatoare am înțeles : 

 -să colaborez mai strâns cu familia; 

 -că toate problemele se rezolvă cu perseverență și dăruire; 

 -că este nevoie de empatie in comunicarea cu părinții; 

Astfel, prin realizarea unei analize, după trei luni de când predarea și 

învățarea sau mutat în școala de acasă putem trage câteva concluzii cu privire la 

avantajele predării online și cele ale predării tradiționale, adică ce au avut copiii 

în plus în aceasta perioadă și ce le-a lipsit: 

Predarea online: 

Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de 

prezența și sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru; 

Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul 

și agitația din clasă; 

Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și 

ei sau putut bucura de o oră de somn în plus dimineața; 

Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au 

putut observa în mod direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului 

de predare și învățare; 

Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor 

noi aptitudini părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care 

lucrează copiii; 

Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de 

noi experiențe, schimbul de materiale și idei. 

Predarea tradițională (față în față): 

Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost 

satisfacerea nevoii de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această 

lipsă de socializare a fost resimțită de către toți copiii; 

În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai 

bun control în menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de 

realizare a sarcinilor individuale de lucru. 

Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor 

didactice atractive, prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora 

în experiențe de învățare, cadrul didactic permite dezvoltarea creativității 

copilului. 

Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței 

copilului, favorizând dezvoltarea globală a acestuia. Ceea ce am trăit din martie 
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încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost extraordinare, 

fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor 

didactice, cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară 

continuarea învățării și a comunicării educaționale. Pe viitor, se dorește ca un 

model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile învățate de 

profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus 

de valoare adus sistemului educațional din țara noastră. 

 

                               ANALIZA SWOT -RELAȚIA GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

 

          PUNCTE TARI 

- existența personalului didactic calificat și titular permite realizarea unui 

învățămant de calitate dar și creșterea încrederii părinților în instituția de 

învățămant; 

- relațiile interpersonale (educatoare-preșcolar, educatoare-părinți) 

favorizează un climat deschis și stimulativ; 

- tinerețea părinților acestor preșcolari crează premise pentru realizarea 

unui parteneriat eficient grădiniță -familie; 

- nivelul bun de cultură și instruire a unor părinți ai acestor preșcolari 

ajută la o mai bună ințelegere a demersului declanșat de cadrul didactic; 

- perioada pandemiei cu predarea online a implicat părintele alături de 

copil in cadrul activităților și astfel au ințeles efortul depus de educatoare la 

grupă, astfel nu mai tratează cu superficialitate actul didactic  ca fiind ,,O 

SIMPLĂ JOACĂ ,,; 

 

  PUNCTE SLABE 

-consilierea se face pe fugă doar la plecarea copiilor, printre uși; 

-intâlnirile și discuțiile cu părinții sunt doar telefonic din cauza  regulilor 

impuse de pandemie; 

-accesul interzis in cadrul instituției, a activităților școlare și 

extrașcolare(lecții demonstrative, ședințe, lectorate, serbări, excursii etc.) 

-preșcolari cu probleme de disciplină sau de stabilitate emoțională; 

-existența unor familii monoparentale, copiii fiind lăsați mai mult in grija 

bunicilor; 

-situația actuală cu pandemia  este o barieră in a cunoaște chipul  

părinților din cauza măștii; 

-consilierea se face  doar prin telefon; 
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- datorită lipsei deprinderilor de autonomie și igienă personală  munca 

personalului didactic și auxiliar este îngreunat: 

           OPORTUNITĂȚI 

-diversificarea activităților extrașcolare și implicarea părinților alături de 

copii și educatoare în desfășurarea și pregătirea acestora 

AMENINȚĂRI 

-creșterea instabilității emoționale și a lipsei deprinderilor, de comunicare 

ale preșcolarilor. 

OBIECTIVE 

-să optimizăm comunicarea grădiniță-familie 

-să optimizăm comunicarea dintre copii-educatoare, copii-copii și ceilalți 

membrii ai familiei 

-să descoperim modalități de disciplinare pozitivă 

-să creem o atmosferă de încredere,căldură și deschidere 

-să creștem gradul de implicare al părinților în toate activitățile școlare și 

extrașcolare 

Grădiniţa nu diminuează deloc importanţa educaţiei în familie, ci ea le 

întregeşte şi amplifică prestaţia părinţilor, dar, în acelaşi timp, ea exercită 

influenţe hotărâtoare pentru dezvoltarea pozitivă a copiilor şi pentru pregătirea 

lor pentru şcoală şi viaţă. 
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Metode de stimulare a creativității la preșcolari 

Prof. Elena Petrescu  

Grădinița P.N. Piticot Buzau 

 

Despre creativitate și creație. Creativitatea este ,,o structură caracteristică  

psihicului, ce face posibilă realizarea unor producții, opere noi”.Cultivarea 

spiritului inovator este una din sarcinile școlii de azi, când operațiile stereotipe 

din producție sunt efectuate de mașini automate, conduse de calculatoare. 

  Imaginația este funcția psihică esențială procesului de creație și 

trebuie să aibă următoarele însușiri: 

- fluiditate ( multitudini de imagini / idei); 

- plasticitate ( ușurința de a schimba abordarea, când cea utilizată înainte nu 

dă rezultate); 

- originalitate( noutatea, raritatea statistică a soluției);  

  Totuși, fără muncă, fără experiență, nu se realizează nimic original, 

iar inteligența  contribuie la aprecierea critică a produselor create. 

  În general, diversitatea implicațiilor actului creativ și a formelor în 

care se obiectează ca manifestare neuropsihică spontană complică mereu 

eforturile de clarificare a naturii creativității.Prezența sa în vocabularul 

psihologic a unor noțiuni cu semnificație apropiată noțiunii de creativitate 

sporesc și mai mult dificultățile de elucidare. De exemplu, este suficientă 

înscrierea sub același reper a manifestărilor creative din sfera artelor, împreună 

cu cele din sfera tehnicii ( invenția), pentru a se înregistra ecouri nedorite în 

practica educării creativității. Deosebirea dintre cele două tipuri fundamentale de 

procese creative devine evidentă dacă le raportăm la vârstele copilăriei. 

  Unele manifestări ale creativității artistice sunt notabile încă din 

preșcolaritate, grație liberei predominări a ficțiunilor spontane, în timp ce 

creativitatea tehnică este rar întâlnită până la preadolescență, adică până ce 

copilul începe să-și construiască lumea reprezentărilor și conceptelor exacte. 

Desenele copiilor mici atestă o anume notă personală, fără a fi îndrumați de un 

specialist în arta desenării, în timp ce realizările lor în sfera tehnicii nu sunt 

posibile fără o perseverentă imixtiune din partea adulților.Desigur, este necesară 

mai întâi o distincție între creativitate, considerată ca proces psihologic în 

desfășurare, creație luată ca produs al creativității. 



260 

 

  Creația are anumite însușiri de caracter:o motivație adecvată 

(interesul de a descoperi sau crea ceva nou), o voință fermă pentru a trece peste 

unele dificultăți, blocaje ce stau în cale.Aceste pot fi: 

- sociale ( conformismul, neîncrederea în fantezie, prețuire exagerată a 

raționamentului strict logic și a judecății critice); 

- metodologice ( rezistență la schimbare, o rigiditate a algoritmilor 

anteriori, critică permatură); 

- psihologice (teama de a nu greși, de a ne face de râs, descurajare rapidă). 

  Prin educarea intelectului sau a unor procese intelectuale ( 

imaginația, gândirea) se realizează educarea creativității. Dacă în manifestarea 

potențelor creative ale copilului este implicată întreaga lui ființă și nu numai 

anumite funcții mentale, atunci educarea creativității nu poate fi limitată la 

exersarea intelectului, fără a restrânge înțelesul actului creativ.Creativitatea, 

privită din punct de vedere pedagogic, este o chestiune de intensă 

individualizare a procesului educației,menită să asigure dezvoltarea acestei 

vocații umane care evoluează de la reflectarea spontană prin imagini simbol, la 

reflectarea conceptualizată.Dominantă afectiv, ca în copilărie sau cerebral, ca în 

maturitate, creativitatea poate fi stimulată atât în condiția de neinstruire ( creație 

artistică), cât și în cea de cultivare intelectuală ( creația tehnico-științifică). 

  Locul de formare a aptitudinilor de a primi cunoștințe noi, a 

calităților gândirii care să-i permită preșcolarului și apoi școlarului să 

restructureze cu ușurință achizițiile obținute în conformitate cu cerințele noilor 

situații, precum și efectuarea rapidă și adecvată a transferului de cunoștințe, de 

priceperi și deprinderi necesare în rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

mereu, îl constituie lecția și celelalte forme de organizare și desfășurare a 

învățământului. În cadrul lecției, ca moment al unui proces dinamic, preșcolarul 

își formează treptat, în strânsă relație cu capacitatea de a primi cunoștințe, 

aptitudinea de a elabora cunoștințe noi, de a dobândi priceperi care să faciliteze 

integrarea sa activă în viața socială și profesională. 

  Idealul educativ și obiectivele învățământului, progresele din 

metodologia științei, promovarea tehnicilor cercetării științifice în activitatea de 

învățare, cultivarea independenței preșcolarilor în dobândirea și elaborarea de 

noi cunoștințe obligă educatorul la o restructurare și prelucrare didactică a 

conținutului, nu doar în pregătirea prealabilă a activităților, ci chiar în procesul 

realizării efective a acesteia.Reușita depinde de pregătirea de specialitate, dar 

mai ales de pregătirea psihopedagogică, de concepția științifică care călăuzește 

munca educatorului cu elevii. 
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 Stăpân pe metodologia didactică, cadrul didactic utilizează cultura 

profesională pentru a crea din conținutul lecțiilor un cadru de stimulare a 

activității de cunoaștere și de cultivare a creativității elevilor în elaborarea de noi 

cunoștințe, uzând de forța capacității creatoare a profesiei sale. Pentru ca în 

procesul desfășurării activităților didactice activitatea desfășurată de preșcolari 

să contribuie la formarea și informarea lor, se impune ca educatorul să realizeze 

un proces creator neîntrerupt de prelucrare logică și psihologică, o operație de 

continuă esențializare și interdisciplinarizare a cunoștințelor dezbătute.În acest 

proces, cultura psihopedagogică pusă în acțiune susține capacitatea de 

creativitate a cadrului didactic și relevă ceea ce numim adesea ,,vocație 

profesională”. 

  Tehnicile de creativitate pot fi utilizate în toate domeniile de 

activitate: activități matematice, activități de educare a limbajului, activități de 

educație pentru societate, educație muzicală, educație plastică,, educație practică 

etc. Pentru găsirea de idei noi se apelează cel mai des la: brainstorming, 

diagrama Venn, turul galeriei, studiul de caz, explozia stelară, pălăriile 

gânditoare, jocul didactic. Tehnicile, din punct de vedere practic, pot fi de 

creativitate individuală și de grup. Ultimele sunt fructuoase pentru că se pot 

identifica multe legături noi între elemente ( obiective, evenimente) , aparent 

fără relații între ele.Un grup de preșcolari poate veni cu elemente noi și tot ceea 

ce trebuie făcut este ca împreună cu educatoarea  să aplice un sistem de reguli 

care să permită identificarea legăturilor dintre ele. 

  Aceste metode parcurg o succesiune de pași: 

- prelucrarea problemei 

- culegerea de informații 

- ordonarea informațiilor 

- rafinarea informațiilor 

- ,,digerarea” informațiilor 

- producerea de idei 

- prelucrarea ideilor 

  Prin folosirea tehnicilor de creativitate în grup se stimulează creația 

de idei, obținându-se nu numai suma ideilor, ci și altele generate sau îmbogățite 

de ale celorlalți. Este necesară lipsa cenzurii sau autocenzurii asupra ideilor, 

înlăturarea ideilor negative de orice fel, permanenta încărcare de a emite idei. 

  În continuare voi prezenta câteva din metodele care stimulează 

creativitatea și, pe care le-am folosit în activitățile cu copiii: 
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  Pălăriile gânditoare- reprezintă metoda care are un rol deosebit în 

dezvoltarea creativității.Copiii se pot exprima liber în funcție de culoarea 

pălăriei. 

  Această metodă presupune folosirea în joc a șase pălării de diferite 

culori:  

 

 
-  pălăria albastră – este liderul -coordonează jocul 

- pălăria albă –este povestitorul - informează    

- pălăria verde- o reprezintă gânditorul- generează idei noi 

- pălăria roșie –arată sentimentele personajelor-spune ce simte 

- pălăria neagră – este criticul -corectează greșelile 

- pălăria galbenă - realizează finalul 

  Pentru ca jocul să fie înțeles de copii , educatoare dă explicații 

necesare și concise.În funcție de culoarea pălăriei ei expun cazul. 

  Aplicație  

  Metoda ,,Pălăriile gânditoare a fost folosită în activitatea de educare 

a limbajului cu tema ,,Călătorind prin lumea poveștilor” 

Desfășurarea activității 

  Grupa de preșcolari a fost împărțită în șase echipe .Fiecare ehipă a 

primit câte o pălarie (roșe, albă, albasrtă, neagră, galbenă , vede) fiindu-le  

explicate sarcinile fiecarei culori a pălăriei.Copiii fiecărei echipe trebuie să 

colaboreze între ei pentru a da răspunsuri cât mai corecte. 

  Pentru acest joc a fost aleasă povestea ,,Fata babei și fata moșului” 

.Le prezint copiilor plicul primit de la Moș Nicolae.Acesta conține imagini cu 

secvențe și personajele din poveste.După o scurtă conversație despre conținutul 

acestei povești a fost anunțată tema activității propriu-zise sub formă de joc. 

Exemple: 

- pălăria albă - povestește pe scurt textul 

- pălăria albastră – caracterizează pe ,,fata moșului” în contradicție cu 

,,fata babei” 

- pălăria roșie – arată care este personajul pozitiv și bunătatea acesteia 
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- pălăria neagră – descrie personajul negativ al poveștii 

- pălăria verde – oferă soluții personajului negativ 

- pălăria galbenă – găsește un alt final textului 

  Brainstorming (,,furtuna gândurilor”) este tehnica care corespunde  

cel mai mult cerințelor enumerate.Constă într-o activitate la care participă 10-15 

preșcolari  care au capacitatea de a accepta idei, oricât de trăsnite ar fi.Se anunță 

problema, iar preșcolarii încep să ofere soluții.Ideile nasc alte idei, ajungându-se 

la un număr impresionant de idei, unele chiar îndrăznețe și pe care nici unul 

dintre preșcolarii prezenți nu le-ar fi putut găsi de unul singur. 

 Această metodă presupune trei etape: 

1. Formularea și identificarea problemei stabilindu-se data și locul faptei 

2. Stabilirea sarcinilor de lucru 

3. Înregistrarea și evaluarea ideilor 

Metoda brainsrorming am folosit-o la proiectul tematic ,,Primăvara” 

Când spun ,,Primăvară” mă gândesc la .... 

Întrebări adresate preșcolarilor: 

- Ce se întâmplă cu natura? 

- Cine se întoarce din țările calde? 

- Ce floare vestește sosirea primăverii? 

- Ce se întâmplă cu zăpada? 

- Ce sărbătorim primăvara? 

- Ce activități fac oamenii în grădini? 

- Cum încălzește soarele? 

- Ce se întâmplă cu viețuitoarele? 

- Care sunt legumele care se coc primăvara? 

- Dar fructe? 

Educatoarea notează soluțiile găsite de preșcolari. 

 Cubul 

  Metoda ,,Cubul” este o metoda care dezvoltă creativitatea 

preșcolarilor. Aceasta poate fi aplicată individual, în perechi sau în grupuri 

solicitând gândirea preșcolarilor. Educatoarea realizează un cub pe ale cărei 

fețe sunt scrise: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, 

argumentează. 

  Pentru ca jocul didactic propus să fie înțeles , educatoarea dă 

explicațiile necesare pentru fiecare față a cubului. 

Aplicație 
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Metoda ,,Cubul”am folosit-o în jocul didactic interdisciplinar ,,Cubul 

lui Azor”. 

Desfășurarea activității: 

  Preșcolarii au fost împărțiți în grupuri de câte șase.Fiecare grup au 

avut sarcina de a analiza tema aleasă ,,Azor”. Prin aruncarea cubului fiecărui 

grup îi revine câte un număr de pe fața cubului și câte o sarcină de rezolvat. 

Fiecare răspuns va fi notat de către educatoare la tabla magnetică cu imagini 

reprezentând răspunsul dat. 

1. Descrie! –( Ce este acesta? – un animal care crește pe lângă casa omului) 

2. Compară! – ( Cu ce alt animal care crește pe lângă casa omului îl putem 

compara pe Azor?) 

3. Asociază! ( Cu ce se aseamănă cățelul cu pisica?) 

4. Analizează! ( Care sunt părțile componente ale cățelului , dar ale 

pisicuței)? 

5. Aplică! ( Cum ne comportăm Azorel pentru a fi prietenul nostru?) 

6. Argumentează! ( Animalele de casă sunt prietenii oamenilor?) 
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Rezultate constatative privind inteligența generală a 

şcolarilor mici din România şi Republica Moldova 

Cătălina Rusu  

Profesor învățământ primar, 

 Școala Gimnazială ,,Elena Cuza” Iași, România 

Societatea umană confruntă mereu părinţii şi cadrele didactice cu noi 

provocări în ceea ce priveşte dezvoltarea globală acopilului. Dacă în elaborarea 

politicilor publice în domeniul dezvoltării copilului considerăm copilul ca fiind 

reperul cel mai important şi investiţia în această perioadă de vârstă ca fiind cea 

mai eficientă, atunci politicile publice prin instrumentele lor de implementare ar 

trebui să se refere la orientarea, coordonarea şi convergenţa tuturor activităţilor 

desfăşurate de adulţi, în baza unei viziuni comune. 

 În psihologia contemporană, numărul definiţiilor oferite inteligenţei 

este mare, neexistând un consens unanim nici în ceea ce priveşte delimitarea 

conţinutului, nici în ce priveşte funcţiile acesteia. Definim inteligența ca “fiind o 

aptitudine generală care contribuie la formarea capacităţilor şi la adaptarea 

cognitivă a individului în situaţii noi” [2,p74]. 

O abordare evolutivă asupra inteligenţei o găsim la Piaget J.[4,p 45] , 

Geary [3,p 234] şi Thurstone. O altă abordare (teoria triaehică) îi aparţine lui 

Stenberg R. [5,p600-608 ]. 

Realizând punctele importante la cercetările realizate în domeniul 

dezvoltării cognitive şi inteligenţei lingvistice, putem menţiona următoarele 

aspecte: 

➢ Jean Piaget a descris modul în care se modifică inteligenţa pe parcursul 

evoluţiei ontogenetice; 

➢ U. Şchiopu - psihologia vârstelor ,,încorporează studiul caracteristicilor 

evoluţiei psihice, dimensiunea evoluţiei temporale diferenţiate cu schimbări ce 

survin în decursul întregii vieţi, de la naştere până la moarte cu tendinţa de a 

face o mai mare apropiere a psihologiei de viaţa concretă [6,p178]. 

➢ E.Verza - psihologia vârstelor este “ştiinţa care studiază caracteristicile 

constituirii activităţii psihice umane, modificările acesteia de la inferior la 

superior, a regreselor ce au loc în anumite etape de vârstă, a evoluţiei 

personalităţii şi manifestării actelor de conduită în relaţie cu determinările socio-

culturale ale existenţei umane” [6,p189]. 

➢ Tatiana Slama-Cazacu  a studiat evoluţia bilingvismului asupra dezvoltării 

copilului [1,p21-46]. 
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➢ Stephen Covey raportează inteligența la ,, gândire, dorință, simț și 

acțiune” [ ]. Cercetǎrile realizate pînǎ în prezent sunt focalizate pe populaţia 

ţintǎ din acelaşi spaţiu cultural si au constat în identificarea paradigmelor 

propuse de inteligentele multiple. 

Noutatea acestui studiu constǎ și în cercetarea paralelă a inteligenței  pe 

două culturi diferite din același areal geografic, Republica Moldova și România. 

Cercetarea s-a desfăşurat în perioada septembrie – decembrie 2016, pe elevi cu 

vârsta cuprinsă între 6-7 ani, din Republica Moldova și România. Participanţii la 

această cercetare au fost un număr de 78 elevi din Republica Moldova și 204 

elevi din România. Diferenţiat în funcţie de variabila gen biologic, 41 elevi sunt 

băieţi (52.6 %) şi 37 elevi sunt fete (47.4 %). Prezentăm mai jos ilustrarea 

grafică a lotului de participanţi din Republica Moldova și România în funcţie de 

variabila gen biologic. 

 

Graficul 1. Ilustrarea grafică a lotului de subiecţi în funcţie de variabila gen 

biologic, în cazul subiecților din Republica Moldova și România. 

 
        În urma consultării literaturii de specialitate, am construit de 

asemenea un chestionar destinat să măsoare inteligenţa generală la elevii mici. 

Chestionarul conţine 13 itemi, cotarea răspunsurilor subiecţilor făcându-se pe o 

scală în 5 trepte de tip Likert, de la 1 = insuficient, 2 = suficient, 3 = bine, 4 = 

foarte bine şi 5 = excelent. 

Scorul total la testul de inteligenţă generală se obţine adunând scorul 

subiecţilor la fiecare item şi împărţind suma obţinută la numărul de itemi. Astfel, 

scorul minim ce poate fi obținut este 1 iar scorul maxim poate fi 5. 

Prelucrarea datelor obţinute s-a realizat cu ajutorul programului SPSS 

20.0 for Windows. Operaţiile statistice utilizate au fost: 

a) Analiza de frecvenţă pentru ilustrarea compoziţiei lotului de subiecţi; 

b) Coeficientul de consistenţă internă alfa Cronbach pentru testul de 

inteligență generală; 

c) Testul t pentru eşantioane independente. 
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Stabilirea fidelităţii testului de inteligență generală s-a realizat prin 

calcularea coeficientului de consistenţă internă alfa Cronbach. Pentru ca o probă 

să aibă o bună fidelitate trebuie ca valoarea coeficientului alfa Cronbach să fie 

peste 0.700. Un coeficient de fidelitate de peste 0.800 reflectă o foarte bună 

fidelitate a instrumentului respectiv. Prezentăm mai jos coeficienţii alfa 

Cronbach obţinuţi (pentru eșantionul din România, am preluat coeficientul alfa 

prezentat într-un studiu anterior prezentat în lucrare). 

Tabelul 1. Coeficienții de fidelitate (consistență internă) alfa Cronbach 

pentru testul de inteligență generală, diferențiat pentru subiecții din România și 

Republica Moldova . 

Țara Coeficienții alfa 

Cronbach 

România α = 0.921 

Republica Moldova α = 0.970 

 

Constatăm că, atât pe eșantionul din România, cât și pe eșantionul din 

Republica Moldova, testul de inteligență generală prezintă o fidelitate foarte 

bună. Astfel, testul este fidel pe ambele eșantioane de elevi. 

Prezentăm mai jos mediile și abaterile standard la variabila inteligență 

general, comparative pentru subiecții din România și Republica Moldova. 

Tabelul 2. Prezentarea comparativă a mediilor la variabila inteligență 

generală, pentru subiecții din România și Republica Moldova. 

Inteligență generală Medii Abateri standard 

România 3.67 0.84 

Republica Moldova 3.50 1.06 

 

În continuare am verificat dacă există diferențe semnificative în funcție de 

variabila țară în cee ce privește mediile la variabila inteligență generală. Pentru 

aceasta am aplicat testul t pentru eșantioane independente. Rezultatele arată că 

nu există diferențe semnificative în funcție de variabila țară în ceea ce privește 

mediile la inteligența generală [t (181) = 1.145, p = 0.254] (tabelul 4). Astfel, 

testul de inteligență generală prezintă rezultate echivalente pe Republica 

Moldova și România, între cele două țări neexistând diferențe semnificative 

statistic. 

Tabelul 3. Rezultatele la testul t de comparare a mediilor la variabila 

inteligenţă generală, în funcţie de variabila țară. 
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Variabile Medii Rezultatele la 

testul t 

Pragul de 

semnificaţie p 

Inteligenţă generală   

t (181) = 1.145 

 

p = 0.254 România 3.67 

Republica Moldova 3.50 

Graficul 2. Prezentarea comparativă a mediilor la inteligenţă generală, 

diferenţiat în funcţie de variabila țară. 

 
      Diferențe de gen privind testul de inteligență general, atât pe 

eșantionul din Republica Moldova, cât și pe eșantionul din România. 

Am verificat dacă există diferențe semnificative în funcție de variabila 

gen în ceea ce privește mediile la variabila inteligență generală, atât în cazul 

subiecților din România, cât și a celor din Republica Moldova Pentru aceasta am 

aplicat testul t pentru eșantioane independente. Rezultatele arată că: 

• nu există diferențe semnificative în funcție de variabila gen în ceea ce 

privește mediile la inteligența generală, în cazul subiecților din România [t 

(103) = 1.634, p = 0.105] (tabelul 4). 

• nu există diferențe semnificative în funcție de variabila gen în ceea ce 

privește mediile la inteligența generală, în cazul subiecților din Republica 

Moldova [t (76) = 0.912, p = 0.364] (tabelul 5). 

Prin urmare, neexistând diferențe semnificative în funcție de genul 

biologic nici pe eșantionul din Republica Moldova, nici pe eșantionul din 

România, putem afirma că testul de inteligență general este neutru relativ la 

genul biologic. 

Tabelul 4. Rezultatele la testul t de comparare a mediilor la variabila 

inteligenţă generală, în funcţie de variabila gen, atât pentru subiecții din 

România, cât și pentru subiecții din Republica Moldova. 
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Variabile Medii Rezultatele 

la testul t 

Pragul de 

semnificaţie 

p 

Inteligenţă generală, România   

t (103) = 

1.634 

 

p = 0.105 Gen masculin 3.52 

Gen feminin 3.81 

Inteligenţă generală, Republica 

Moldova 

  

t (76) = 

0.912 

 

p = 0.364 

Gen masculin 3.40 

Gen feminin 3.62 

Prezentăm mai jos o ilustrare grafică a acestor rezultate obținute. 

Graficul 3. Prezentarea comparativă a mediilor la inteligenţă generală, 

diferenţiat în funcţie de variabila gen biologic, atât pentru eșantionul din 

România cât și pentru eșantionul din Republica Moldova. 

 
Cercetarea de față a urmărit să analizeze fidelitatea testului de inteligență 

general pe eșantionul din Republica Moldova, precum și gradul de echivalență al 

acestuia pe eșantioanele din Republica Moldova și România. De asemenea, ne-a 

interesat să analizăm dacă testul de inteligență general este neutru cu privire la 

variabila gen biologic, pe ambele eșantioane investigate. 

Conform rezultatelor obținute, s-a constatat că testul de inteligență 

prezintă o foarte bună fidelitate (verificată prin metoda consistenței interne) pe 

eșantionul din Republica Moldova, coeficientul de fidelitate alfa Cronbach fiind 

peste 0.90 și similar cu cel obținut pe eșantionul din România. 
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De asemenea, testul de inteligență generală prezintă o bună echivalență pe 

eșantioanele din Republica Moldova și România, diferențele dintre cele două 

țări nefiind semnificative statistic. Astfel, testul de inteligență general este 

neutru raportat la cele două culturi. 

Totodată, am obținut că testul de inteligență generală este neutru relativ la 

variabila gen biologic, atât pe eșantionul din Republica Moldova, cât și pe 

eșantionul din România, diferențele dintre fete și băieți nefiind semnificative 

statistic pe nici unul dintre cele două eșantioane. În plus, pe ambele eșantioane, 

s-a obținut că fetele obțin medii puțin mai mari decât băieții, fapt ce aduce un 

argument în plus cu privire la echivalența culturală a acestui test. 
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Activitățile din grădiniță și influența acestora în socializarea 

preșcolarului 

Elvira Soare, Carmen Ștefania Costache  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 47, Municipiul Ploiești, 

Județul Prahova, România 

 

[Să nu-i educăm pe copiii noștii pentru lumea de azi, această lume nu va 

mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne perimte să știm cum va fi lumea lor. 

Atunci să îi învățăm să se adapteze.] 

  (Maria Montessori- Descoperirea copilului) 

Fiecare copil este unic în felul său, diferit, special. Fiecare are un ritm 

propriu de dezvoltare, o personalitate unică, un temperament mai mult sau mai 

https://www.librariaeminescu.ro/ro/autori/Jean-Piaget.html
https://www.librariaeminescu.ro/ro/autori/Barbel-Inhelder.html
https://www.librariaeminescu.ro/ro/edituri/cartier.html
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puţin comun, însă cu siguranţă toţi au nevoie de iubire sau de a se atașa de 

cineva sau de ceva. Unii arată mai mult aceste nevoi, alţii deşi nu o arată, în 

interiorul lor simt acest lucru. 

Intrarea în grădiniţă este pentru copilul preşcolar un eveniment social 

important iar procesul adaptării la noua situaţie nu este foarte uşor. (Goran, 

2014, p. 23) 

Copilul care trece pentru prima oară pragul gradiniţei, părăsind universul 

familiar de acasă trăieşte o aventură surprinzătoare: acasă era poate singurul 

reprezentant al generaţiei sale, într-un mediu alcătuit din personaje de 

dimensiuni şi de importanţă diferite, însă caracterizate prin faptul de a fi, toate, 

de neînlocuit. De la locul său bine stabilit de părinţi, printr-o trecere mai mult 

sau mai puţin bruscă, se trezeşte într-un mediu nou, de la care nu ştie ce să 

aştepte şi căruia nu ştie cum să-i răspunda. Primul fenomen care se produce este 

o stare de tensiune, generată de efortul stocării de către copil a unei cantităţi 

excesive de informaţii noi, între persoane pe care acum le vede pentru prima 

dată. Adaptarea, inclusiv de grup, se realizează ca acomodare şi asimilare a ceea 

ce este important în caracteristicile grupului, ale solicitărilor pe care le impune şi 

ale ofertelor de acceptare. (R. Vincent, 1972, p.77) 

Sociabilitatea este trăsătura care are capacitatea de a facilita adaptarea, se 

dezvoltă prin unificarea deprinderilor specifice, care au aceeaşi semnificaţie 

adaptativă generală pentru persoană, asfel încât sociabilitatea se structurează în 

funcţie de condiţiile mediului exterior. Se poate spune că evoluţia copilului este 

marcată de interacţiunile dintre el, ca individ în dezvoltare şi ceilalţi, de interesul 

pe care începe să-l arate faţă de alţii, cu care descoperă că poate acţiona 

împreună. Grădiniţa asigură lărgirea experienţei personale dar mai ales condiţiile 

unei activităţi sociale bogate, variate, în care şi prin care copilul va reuşi să preia 

iniţiativa contactului social mai frecvent, poate, decât adultul, va elabora relaţii 

de încredere în ceilalţi şi va conştientiza locul şi rolul său în cadrul colectivităţii.  

În psihologie procesul de socializare a copilului este privit ca un aspect 

esenţial al dezvoltării personalităţii, cercetările în această direcţie bazându-se pe 

teoriile unor personalităţi marcante ca L.S. Vîgotski, J. Piaget. H. Wallon, 

fiecare axându-se pe anumite aspecte ale socializării copilului. L.S. Vîgotski 

scoate în evidenţă faptul că socializarea este o permanentă confruntare a 

copilului cu mediul său social în care el învaţă limba, ajungând astfel la 

socializarea gândurilor şi ideilor sale. J. Piaget accentuează rolul cunoaşterii 

patrimoniului psiho-ereditar în evaluarea rezultatelor obţinute şi a celor urmărite 

în procesul de socializare, deoarece datorită caracteristicilor ereditare ale 
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copilului, “procesul socializării nu se reduce la a fixa anumite amprente pe o 

tabula rassa”. (Revista „Învăţământului Preşcolar”, nr.3-4/1997, p. 34-35). 

 Socializarea din grădiniţă este diferită în conţinut şi modalitate de cea din 

familie (deşi grădiniţa nu diminuează importanţa educaţiei oferite până acum): 

se trece de la interacţiunea directă copil-părinti la integrarea copilului în 

raporturi umane şi sociale. Este o socializare de tip adaptativ sau integrativ, 

conducând la formarea acelor capacităţi personale ce facilitează integrarea, 

participarea şi realizarea sociala a unor activităţi în cadrul grădiniţei. 

  Grădinita trebuie să exploreze ,,deschidere a întregii fiinițe către societate 

”și dorințele copilului de a stabili relații cu cei din jur” pentru că, afirma 

H.Wallon ,,cu întreaga sa sensibilitate copilul se modeleaza după persoanele din 

anturajul sau, pe care le imită”, evidențiându-se astfel importanța foarte mare a 

relațiilor interpersonale din perioada 3-6 ani pentru evoluția ulterioară a 

personalității. (H. Wallon, 1975, p. 103) 

              Sintetizând, se poate spune despre socializare că formează 

educaţia, stăpânirea instinctelor şi nevoilor, satisfacerea lor într-un mod prevăzut 

de societate, insuflă aspiraţii şi năzuinţe, permite transmiterea unor cunoştinţe şi 

asigură formarea de calităţi necesare în viaţă. Acţionand direct asupra 

trăsăturilor de personalitate familia facilitează trecerea de la un comportament 

normativ, reglat din exterior, la un comportament normal reprezentat de faptul 

că fiinţa tânără va fi caracterizata de autoreglare şi autonomie morala. 

(M.Voinea, 1993, p.63-69) 

Specific pentru munca educatoarei este preocuparea permanentă în a 

integra cu succes copiii în mediul grădiniţei, mai ales a celor de grupă mică, care 

vin în contact cu acest mediu pentru prima dată. Înscrierea la grădiniță a 

copilului presupune o separare bruscă de mediul social familial, implicit 

separarea de figura de atașament. Pentru copii, acest proces poate avea un 

impact puternic asupra comportamentului lor și le poate chiar întârzia 

dezvoltarea sau poate duce la probleme legate de atașament. Pentru a face față 

cu brio acestor impedimente este foarte important ca educatoarea să facă ca 

mediul din grădiniță sa fie unul propice, să încerce și chiar să reușească să facă 

adaptarea mult mai ușoară.  

Eficiența acțiunilor educative cu preșcolarii depinde de îmbinarea reușită 

a metodelor  de integrare în colectivitate. Orice metodă abordată trebuie să fie 

corect utilizată, în funcție de modul de manifestare al fiecărui copil.   

Metoda principală de educaţie a “micului faun” este, în principal, jocul, ca 

mod de activitate natural, în perfectă concordanţă cu celebra definiţie dată de E. 
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Claparede copilăriei: [copilăria e facută pentru a te juca.] (M.Debesse, 1981, 

p.41-44) 

  Jocul exprimă, în fond, stadiul de dezvoltare fizică, cognitivă si 

competenţa lui psiho-emoţionala şi satisface multe nevoi din viaţa copilului: 

nevoia de stimulare şi de divertisment, nevoia de exprimare a exuberanţei, de a 

experimenta schimbarea de dragul schimbării, de satisfacere a curiozităţii, 

nevoia de explorare şi de experimentare a mediului în condiţii lipsite de risc. (C. 

Ciofu, 1998, p.92-95) 

  Jocul didactic este o activitate a cărei acţiune este construită în scopuri 

didactice: se ţine cont de linia generală a evoluţiei copiilor  şi se complică, 

astfel, regulile, complexitatea problemelor şi în general cerinţele catre copii . 

Accentul în aceste activităţi cade pe utilizarea cunoştintelor în contexte variate, 

pe rezolvarea şi construirea de probleme şi pe deprinderea ordinii în gândire, 

care poate influenţa copilul în plan atitudinal şi social. Jocurile didactice sunt 

jocurile special create de adult în scopul realizării dezideratului ”învăţare prin 

joc” astfel încât accentul cade pe procesul de instruire desfăşurat sub conducerea 

directă a adultului. Studiul efectuat pe preşcolari de către P.Popescu Neveanu şi 

F.Andreescu evidenţiază rolul deosebit de important al adultului în dirijarea şi 

orientarea jocului pentru creşterea posibilităţilor de finalizare optimă a activităţii 

ludice. (E.Verza, 1978,  p.44-48) 

Fiind activitatea prioritară acesta dominantă și constituie izvorul unei 

experiențe complementare celei de adaptare, experiențe ce au un rol formativ 

deosebit de mare și multilateral. Activitățile de joc dezvoltă atât câmpul 

psihologic cât și angajarea inteligenței în diverse și numeroase situații. Asistăm, 

deci, la complicarea și adâncirea proceselor de cunoaștere, la schimbarea 

atitudinii față de mediul înconjurator și la perfectionarea formelor de activitate 

ale copilului. Preșcolaritatea este perioada descoperirii realității fizice, a 

realității externe care nu depinde de el, dar de care trebuie să țină cont dacă vrea 

să-și atingă scopurile. 

În perioada preșcolară mică se trece de la manipularea obiectelor și a 

jucăriilor, la implicarea acestora în accesorii de viață cât mai complexe. În 

cadrul jocurilor de mișcare cu reguli, cum este jocul "De-a ascunsa", apar și se 

înlocuiesc conduite semnificative. Astfel, preșcolarul mic se ascunde adeseori, 

încât el să nu-l vadă pe cel ce-l caută, punând astfel în evidență o capacitate 

redusă de a se pune în locul celui care îl caută. 

La această vârstă observăm dificultăți de adaptare la mediul din grădiniță, 

deoarece copilul este dependent de mama, dar și datorită faptului că el nu 



274 

 

întelege prea bine ceea ce i se spune, nu știe să se exprime clar, se joacă mai 

mult singur. El este curios, memorează ușor, dar nu-și propune deliberat acest 

lucru, gândirea este subordonată acțiunii cu obiectele, afectivitatea este instabilă, 

trăiește intens emoțiile, manifestă interes pentru adulți, îi place să se plimbe cu 

aceștia. 

Preșcolarul mijlociu se adaptează mai ușor în grădiniță. El este mult mai 

preocupat de joc, de activități, de realitatea externă, i se dezvoltă percepția care 

devine un proces orientat de sarcini și modalități proprii de realizat. Limbajul 

cunoaște o dezvoltare intensă, se implică imaginația creatoare a copilului. Jocul 

devine aproape obsedant. Curiozitatea preșcolarului mijlociu este exprimată prin 

întrebări de genul: "de ce?, pentru ce?, cum?", iar pentru situații noi, complexul 

cum ar fi: "de ce plutește balonul pe stradă?, de ce unele lucruri plutesc?, de ce 

vine umbra după om? ". Preșcolarul mijlociu trăiește eșecul și succesul, 

manifestă timidități și agresivități, remușcări și admirații. 

Observăm astfel o dezvoltare a personalității, creșterea intereselor și 

aspirațiilor ca expresii ale proiectării personalității, scăzând totodată 

egocentrismul ce înainte cu un an se exprima prin atenția excesivă de tot într-un 

mod acaparator. Jocul în colectiv este foarte dorit, mai ales jocurile de mișcare. 

Prezintă mai mult interes pentru povești, mai ales față de acelea care 

cuprind aspecte fantastice, trăind puternice emoții legate de personajele acestora, 

dar și de conflictele ce se desfășoară. 

Preșcolarul mare se adaptează rapid nu numai la mediul grădiniței, ci și la 

orice tip de situație nouă. Forma dominantă de activitate este jocul, alături de 

care își fac loc din ce în ce mai mult activitățile de învățare sistematică. Copilul 

vrea să afle, să știe cât mai multe lucruri, iar curiozitatea lui este vie și 

permanentă. 

O alt sursă a dezvoltării afectivității preșcolarului o reprezintă pătrunderea 

lui în noul mediu instituționalizat al grădiniței, unde intră în contact cu persoane 

străine. Reacțiile afective ale copilului față de noul mediu sunt variate. Unii se 

adapteaza mai rapid, alții dificil sau chiar deloc. Există copii care prezintă 

dificultăți interesante de transfer afectiv și de identificare afectivă. Copilul își 

transformă toată dragostea și dorința către educatoare, cu care se și identifică, 

acest transfer fiind un efort de substituire a mamei.  

[Afectivitatea la vârsta preşcolară ne apare ca un liant al tuturor 

componentelor psihice, ca un factor ce conferă sensul de întreg al vieţii 

psihice.](M. Zlate, 2000, p. 67), iar [orice proces intelectual sau motor este 

învăluit de sentiment] (M. Zlate, 2000, p.67). 
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Cert este faptul că în perioada preșcolară ierarhizarea motivelor, 

stapânirea de sine, încep să devină tot mai evidente. Preșcolarii, mai ales cei 

mijlocii și mari, reușesc să desfășoare activitățile care le plac mai puțin sau chiar 

le displac. Evident, acest lucru este posibil numai în anumite condiții, când prin 

realizarea activității respective, copiii își deschid calea îndeplinirii  altor 

activități placute și într-adevăr dorite, când produc satisfacții părinților, 

educatoarei, etc. 

Aceste consolidări ne atrag atenția asupra faptului că motivația devine 

unul dintre factorii importanți ai susținerii minții, așa încât, dacă se dorește să se 

formeze sau să se educe voința preșcolarului, trebuie să i se ofere motivații 

puternice, mai ales pe cele cu valoare socială. 

[Pentru a nu întâmpina probleme de natură psihologică este foarte 

important să se cunoască cele șase tipuri de adaptare a copilului identificate de 

Ursula Schiopu:  

1. Adaptare foarte bună.  

2. Adaptare bună. 

3. Adaptare intermitent tensionată. 

4. Adaptare continuu tensionată. 

5. Adaptare dificilă. 

6. Atitudine de neadaptare.] (Goran, 2014, p. 38) 

Socializarea reprezintă procesul de devenire a unei individualități umane 

ca ființă social, de integrare/ adaptare a copilului la societate. 

             Integrarea socială cere ca toate activităţile educative să aibă în 

vedere copilul ca “fiinţă sociala” astfel încât toţi factorii de socializare 

(grădiniţa, scoala) trebuie să aibă aceeaşi sarcină de continuare a procesului 

socializării început în familie iar valoarea lor formativă trebuie să încerce să fie 

echivalentă cu cea a familiei. Este foarte adevărat că familia, cu atmosfera ei 

caldă, plină de afecţiune contribuie prima şi decisiv la dezvoltarea fizică şi 

psihică a copilului, dar personalitatea umana se contureaza cald şi uman, 

ştiinţific şi metodic, în cadrul grădiniţei. 

        Rolul cadrului didactic este esenţial în această integrare/ adaptare  

întrucat educatoarea este principalul intermediar între preşcolar şi lumea nouă: 

educatoarea este privilegiată din plin de atenţia copilului şi, ca atare, intră în 

zona socializării de prim grad. Mai mult, acum se produc interesante fenomene 

de transfer afectiv şi de identificare afectivă, în sensul că preşcolarul îşi transferă 

toată dragostea şi atenţia către educatoare, cu care se şi identifică, aceasta fiind 

pentru el un efort de substitut al mamei. O mare parte din viaţa copilului se va 
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desfăşura de-acum în grădiniţă, iar de armonia dintre cele doua medii 

educaţionale reprezentate de părinti şi educatoare depinde dezvoltarea viitoare a 

copilului. 

Practic, trebuie create situaţii de învăţare care să determine o participare 

activă a copilului în procesul de învăţare prin interacţiuni directe cu educatoarea, 

cu grupul de covârstnici. În acest sens am întreprins o serie de activități alături 

de preșcolari, activități care au condus la o bună adaptare a preșcolarului la 

mediul din grădiniță. 

Astfel abordarea Reggio Emilia promovează o imagine a copilului care 

este văzut ca un protagonist convingător, care este capabil de propria învățare și 

mai presus de toate, este un subiect care poate socializa foarte ușor.  

Activitățile Reggio accentuează importanța relației de socializare dintre 

copii, familia și educatoare.  

Metoda Reggio Emilia se pune în practică urmând anumite principii: 

-copiii sunt capabili să-și construiască propria modalitate de învățare; 

-copiii se înteleg pe ei însiși și își definesc locul în lume datorită 

interacțiunii cu ceilalți; 

-copiii sunt comunicatori; 

-adultul este mentor și ghid; 

-mediul este al treilea profesor; 

Alte activități care ajută la socializarea preșcolarului sunt jocurile de 

socializare și dezvoltare a abilităților de viață și cele din cadrul PLANULUI 

DALTON. 

JOCURI DE SOCIALIZARE ȘI DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR DE 

VIAȚĂ 

 

1. "SPUNE CUM TE CHEAMĂ?" 

Scopul: obișnuirea copiilor în a comunica corect și clar numele și prenumele 

fără reținere față de educatoare și față de ceilalți copii din grupă, în vederea 

stabiliri unui legături între ei, formarea deprinderii de a formula un răspuns scurt 

și de asculta un alt copil în timp ce acesta vorbește. 

Sarcina didactică: elaborarea corectă a răspunsului la întrebarea educatoarei, 

comunicând numele sau prenumele. 

Regulile jocului: își spune numele numai copilul care a primit de la 

educatoare o păpușă. Copiii din grupă ascultă cum se numește colegul care ține 

jucăria și la cererea educatoarei repetă în cor numele colegului. Se mai cere ca 

toți copiii să se așeze în jurul celui căruia i-au auzit numele. 
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Matrial didactic: păpusă 

 

2. "DE-A PRIETENII"- JOC DE ROL 

Scopul: stabilirea relațiilor de prietenie între preșcolari. 

Sarcina didactică: identificarea unei activități preferată de majoritatea 

componenților grupei și momarea acesteia de către ceilalți. 

Regulile jocului: Preșcolarii sunt împărțiți în grupe de câte 5 "prieteni", 

fiecare grupă identificând o activitate preferată, activitate care va fi numită cu 

voce tare și mimată de celelalte grupe. 

PLANUL DALTON/ ALTERNATIVA DALTON- concept educațional 

creat de Helen Parkhurst și introdus în anul 1914 în cadrul Școlii Private 

Children's University School (New York). În anul 1918 acest plan a fost 

adoptat în Școlile din orașul Dalton, Massachusettes. 

Planul Dalton este o modalitate practică de viață, care promovează 

libertatea, responzabilitatea, independența, colaborarea, libera inițiativă și 

încrederea în sine. 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 

• Adaptarea unui program pentru  fiecare preșcolar care să corespundă cu 

nevoile, abilitățile și interesele acestuia. 

• Promovarea independenței și a fiabilității. 

• Îmbunătățirea abilităților sociale și a simțului responsabilităților față de 

colegi și față de el însuși. 

Beneficiile acestui plan sunt numeroase: 

❖ Activitățile sunt adaptate în funție de nevoile, interesele și abilitățile 

fiecăriu preșcolar. 

❖ Promovează independența și siguranța de acțiune. 

❖ Îmbunătățește abilitățile sociale. 

❖ Se dezvoltă sentimente de prietenie, toleranță și respect. 

❖ Crește curiozitatea și interesul pentru activitate. 

❖ Se planifică numai acțiuni de care copilul este capabil. 

❖ Se cooperează în timpul procesul de realizare a sarcinilor. 

❖ Dezvoltă creativitatea. 

❖ Copilul este responsabil de educația lui. 

❖ Dezvoltă munca în echipă. 
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În concluzie, aceste activități oferă posibilitatea preșcolarilor să decidă 

singuri cât, cum și când învață și bineînțeles oferă posibilitatea unei adaptări 

bune și sigure a preșcolarilor la mediul din grădiniță. 

        Practicarea activităţilor, ghidate de obiective morale, afective şi 

psihosociale este adecvată, soldându-se cu beneficii importante în sfera 

personală şi relaţională, cu efecte de dezvoltare şi optimizare comportamentală a 

copiilor, în sensul creşterii adaptării şi a receptivităţii interpersonale. Activităţile 

alese oferă preşcolarului posibilitatea de să experimenteze trăiri şi sentimente 

alături de ceilalţi, să se descopere pe sine şi să-i descopere pe ceilalţi, să 

descopere bucuria de a fi împreună cu alţii, toate ca avantaje ale unei 

interrelaţionări armonioase şi pozitive. 

Activitățile din grădiniță trebuie să asigure toate căile şi mijloacele de a 

facilita integrarea copiilor în grupuri de covârstnici, să le dezvolte sociabilitatea, 

creând condiţii favorabile construirii unei reţele inter-copii, acest lucru ducând 

la o adaptare ușoară a acestora la mediul din grădiniță și implicit la socializarea 

a acestora. Sunt cele care influențează formele de manifestare a sociabilității. 

Prin acestea preșcolarul învață să devină sociabil și să participe împreună cu 

ceilalți la îndeplinirea sarcinilor, învață să respecte reguli, să stabilească relații 

pe bază de afinitate și să se dezvolte socio- emoțional. 

Dat fiind faptul că s-a constat modul în care grădiniţa îşi pune amprenta 

asupra dezvoltării copilului se recomandă câteva aspecte privind educarea 

acestuia: 

- elaborarea conţinutului activităţilor privind educarea copilului preşcolar 

să ţină cont de nivelul de maturizare al copilului astfel încât să existe un 

permanent echilibru între tipuri, recomandându-se a fi gândite şi organizate în 

raport cu vârsta. Activitatea este o problemă nodală în dezvoltarea persoanei şi 

numai cunoştinţele dobândite prin activitate devin permanente şi utilizabile în 

contexte şi situaţii nou-create. 

- educarea copilului preşcolar trebuie să se realizeze într-un mediu 

educaţional adecvat, în vederea stimulării continue a învăţării spontane a 

acestuia şi formării lui ca o personalitate autonomă şi conştientă de sine, prin 

organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare ţinând seama de cerinţele 

viitorului şi de necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul 

copilului de astăzi. 
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Secţia Psihopedagogie şi pedagogie specială 

 

Cercetare experimentală privind integrarea copiilor cu CES în 

școlile de masă 

Prof. înv.Primar, Ștefania-Laura Bușilă  

Școala Gimnazială,,Emil Brăescu” Măgura-Bacău-România 

 

Obiectivele şi ipoteza de lucru  

 Prin cercetarea efectuată ne-am propus să urmărim: 

  

  O1   -  Radiografierea situaţiei existente la nivelul şcolilor integratoare şi a 

nevoii de sprijin; 

  O2   -  Documentarea experienţelor locale şi a învăţămintelor  în procesul 

de integrare; 

  O3   -  Colectarea unor recomandări la nivel local pentru a stabili priorităţi 

de acţiune; 

  O4   -  Efectuarea unei analize comparative cu situaţia existentă la 

începutul acţiunii de integrare şcolară  a copiilor cu cerinţe educative speciale  

Ipoteza: 

  Se presupune că prin modificări ale cadrului organizatoric, managerial şi 

de curriculum se realizează o mai bună integrare şi şcolarizare pentru copiii cu 

cerinţe educative speciale. 

  Dacă da, cunoaşterea opiniilor factorilor implicaţi, ar putea influenţa 

pozitiv atitudini şi modalităţi de intervenţie concretă în schimbarea cadrului de 

manifestare şi a conştiinţei colective.  

Descrierea lotului de subiecţi 

  În vederea realizării obiectivelor acestei lucrări, cercetarea s-a efectuat pe 

următoarele categorii de persoane care au constituit surse de informare: 

directori ai şcolilor integratoare şi speciale, cadre didactice acoperind discipline 

din toate ariile curriculare ( inclusiv cadre didactice de itinerante), copii din 

şcolile integratoare şi părinţii acestora 

Structura lotului de cercetare   

În alegerea directorilor, având în vedere faptul că în municipiul Bacău, nu 

există şcoală care să nu fi integrat  elevi cu CES, singurul criteriu viabil de 

selecţie a fost acela ca experienţa acestora în domeniu să fie cât mai variată. 
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Principalul criteriu de selecţie al cadrelor didactice a fost acela de a 

,,acoperi” toate ariile curriculare. Situaţia se prezintă astfel: 

 - limbă şi comunicare : 50 subiecţi 

 - matematică : 50 subiecţi 

 - om şi societate : 22 subiecţi 

 - arte : 20 subiecţi 

 - ed. fizică şi sport : 18 subiecţi 

 - tehnologii şi activităţi practice : 18 subiecţi 

Au completat chestinarul 18 profesori psihipedagogi şi 36 învăţători şi 

profesori de sprijin. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi verificarea ipotezei şi 

verificarea ipotezei de cercetare s-a lucrat şi cu un număr de 60 elevi ( din cre 30 

cu nevoi speciale) , clasele III-IV, cu vârste cuprinse între 9 şi 16 ani şi 60 

părinţi.  

Metodologia cercetării: 

  Tema lucrării ne-a condus spre acele metode şi tehnici de evaluare 

cantitativ-calitativă a unor atitudini, păreri, opinii,fenomene. 

  Am grupat metodele în metode de investigare şi de prelucrare. 

  Tehnicile de investigare au constat în anchetă pe bază de chestionar care a 

fost aplicat cadrelor didactice, discuţii cu managerii unităţilor pentru culegerea 

de date factuale în ceea ce priveşte problemele legate de integrarea copiilor cu 

CES, cu elevi şi părinţiai acestora pentru a surprinde aspecte legate de relaţiile 

ce se stabilesc în interiorul colectivelor , aspecte pozitive, neîmpliniri, analiza 

documentelor şcolare observarea activităţilor la clasă, studiul legislaţiei şi a altor 

documente. 

  Evaluarea cantitativă s-a făcut pe bază procentulă, cuantificare prin 

tehnici de prelucrare statistică. 

  Evaluarea calitativă s-a făcut pe baza ierarhizării procentuale a 

răspunsurilor pe categorii destinate şi pe întreg lotul 

Analiza datelor şi interpretarea rezultatelor 

Interpretarea cantitativă a rezultatelor la chestionarele aplicate cadrelor didactice 

 Pentru întocmirea chestionarului am consultat atât literatura de 

specialitate cât şi o serie de cercetări efectuate pe bază de chestionar. 

Am optat pentru o variantă a chestionarului cu întrebări închise deoarece 

prezintă avantajul că oferă un grad sporit de siguranţă şi încredere 

respondentului (nu apre scrisul lui, ci doar o bifare cu pixul). 

Totalul chestionarelor interpretate: 230 
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Rangul 1 reprezintă gradul minim de accepetare 

Rangul 2 reprezintă gradul maxim de acceptare 

1. Organizarea actuală a sistemului de învăţământ din România permite 

promovarea educaţiei integrate? 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 

14 40 121 37 18 

6,09 % 17,39% 52,61% 16,08% 7,83% 

 

 

 
  Din graficul mai sus prezentat reiese că în opinia cadrelor didactice mai 

sunt destule lucruri de modificat în organizarea actuală a sistemului de 

învăţământ pentru a putea considera că sunt condiţii de realizare a integrării 

copiilor cu deficienţe în structurile actuale ale învăţământului obişnuit. 

  Opiniile sunt diferite în funcţie de experienţa de integrare şi informaţiile 

pe care le deţin cadrele didactice. 

  Concluzia este că în opinia cadrelor didactice încă nu există condiţiile 

necesare de realizare a integrării copiilor cu deficienţe în structurile actuale ale 

învăţământului obişnuit.  

  Ceea ce corespunde în mare măsură cu situaţia din 2001 cu o mutaţie a 

preferinţelor de la rangul 1 spre rangul 3.            

Şcolarizarea copiilor cu CES se face mai bine în şcoala specială?Fig 2 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 

91 14 53 12 60 
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Şcolarizarea copiilor cu CES se face mai bine în clase speciale din şcoli 

obişnuite? 
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22,17%
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  Integrarea prin clase speciale în şcoli obişnuite nu este preferată de 

cadrele didactice din şcolile integratoare şi nici de cadrele didactice de sprijin 

opinie împărtăşită încă de la începutul acestui proces. 

39.56 % 6.09 % 23.04 % 5.22 % 26.09 % 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 

68 51 61 32 18 

29.57 % 22.17 % 26.52 % 13.91 % 7.83 % 
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  Important de remarcat este faptul că şi cadrele didactice de sprijin, cele 

mai autorizate în acest sens consideră integrarea claselor speciale în şcoli 

obişnuite ca fiind ineficientă. Şcolarizarea copiilor cu CES se face mai bine în 

clase obişnuite 

 

 

 Este evidentă ideea de acceptare a ideii de integrare a copiilor cu 

deficienţe în clase obişnuite în condiţiile actuale. 

Coroborat cu itemul 3, apare, în mod clar, preferinţa pentru integrarea 

individuală sau în grupuri de 2-3 elevi într-o clasă.  

În şcoala în care lucrez sunt condiţii pentru realizarea integrării? 

 

  Pornind de la graficul prezentat se poate sune că şcolile investigate sunt 

parţial pregătite pentru integrarea copiilor cu CES, ceea ce reprezintă totuşi un 

progres, opinia majoritară iniţială, exprimând lipsa condiţiilor necesare integrării 

Elevii din şcoala noastră acceptă integrarea elevilor cu CES ? 

 

  Alegerile făcute pentru acest item indică tendinţe variate în atitudinile faţă 

de copiii cu deficienţe. Cadrele didactice sunt favorabile integrării ? 

 

 

 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 

60 12 47 22 89 

26.09 % 5.22 % 20.43 % 9.57 % 38.69 % 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 

10 20 162 23 15 

4.35 % 8.70 % 70.43 % 10 % 6.52 % 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 

36 49 72 36 37 

15.65 % 21.32 % 31.30 % 15.65 % 16.08 % 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 

36 37 83 37 37 

15.65 % 16.08 % 36.11 % 16.08 % 16.08 % 
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Părinţii sunt de acord cu venirea acestor copii în şcoală ? 

 

 

Există opinia ( destul de larg acceptată 73,91% ) că sunt rezistenţe din 

partea părinţilor elevilor din .coală, faţă de integrarea şcolară a copiilor cu CES. 

Aceasta poate semnifica respingerea din partea părinţilor sau necunoaşterea 

opiniilor reale ale acestora. 

Alegerile la acest item dau o structură echilibrată.  

Inspectoratul şcolar şi alte autorităţi locale sunt de acord cu integrarea ? 

 

  Procentul mare al alegerilor pentru rang minim ( 83,47% ) indică faptul că 

prezenţa unui copil cu deficienţe printre copiii obişnuiţi nu este considerată ca 

fiind benefică pentru aceştia din urmă. Prezenţa unui elev cu CES este 

defavorabilă celorlalţi copii. Alegerile de rang maxim arată , ca şi la itemul 

anterior, că prezenţa unui copil cu deficienţe în râdul copiilor obişnuiţi este 

considerată ca factor devansator pentru ceilalţi elevi.  

  Se consideră că prezenţa copiilor cu CES în şcoli este un factor de stress 

pentru cadrele didactice care lucrează cu aceşti copii. 

Concluzii şi recomandări  

Punctul de plecare al lucrării de faţă l-a constituit presupunerea că  

procesul de integrare al copiilor cu cerinţe educative speciale este un proces 

evolutiv influenţat de o multitudine de factori. Normal că s-a acţionat în sensul 

punerii în evidenţă a  progreselor dar şi pentru depistarea obstacolelor, în vedere 

înlăturării acestora în viitor.,,Câştigurile” pe parcursul acestor ani sunt evidente 

şi manifeste pe toate palierele. 

Există voinţă politică pentru continuarea acestui proces. Prevederile legale 

sunt un cadru favorabil dar perfectibil. Prin ordinul ministrului s-a reglementat şi 

activitatea serviciilor educaţionale prin cadru didactic de sprijin. Nu la nivelul 

aşteptărilor, în sensul că 12 elevi sunt mulţi pentru 16 ore / săpămână, dar acest 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 

49 60 61 32 28 

21.30 % 26.09 % 26.52 % 13.91 % 12.18 % 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 

26 25 39 72 68 

11.30 % 10.87 % 16.96 % 31.30 % 29.57 % 
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lucru poate fi corijat. S-a clarificat rolul şcolii speciale care a devenit partener al 

celorlalte şcoli şi furnizor de competenţe. Rolul Comisiei de evaluare internă 

este bine definit, asigurându-se astfel integrarea de la grădiniţă sau de la clasa I , 

dar şi evitarea cazurilor de pseudodeficienţă, aşa-zisele ,,cazuri sociale”. 

Majoritatea managerilor şcolari susţin educaţia integrată şi reprezintă veritabile 

pârghii de promovare a procesului  ( numărul relativ mare de copii integraţi 

putând constitui o dovadă în acest sens .S-au constituit echipe multidisciplinare 

care coordonează , monitorizează şi sprijină procesul la nivel judeţean. Baza 

materială a şcolilor permite desfăşurarea normală a activităţilor . Multe cadre 

didactice s-au pregătit în domeniul educaţiei integrate. În ultimiii doi ani se 

asigură asistenţă specializată în judeţ şi nu numai în municipiul Brăila. 

Curriculum-ul este diferenţiat până la individualizare aplicâdu-se şi programe de 

intevenţie personalizată de către echipele multidisciplinare. Sunt însă destule 

aspecte care necesită rezolvare în viitor . Un al doilea aspect ce poate fi 

recomandat este stimularea financiară a cadrelor didctice implicate şi prin suport 

didactic a clasei care integrează. 

  Nu în ultimul rând , sugerăm centrarea atenţiei pe  integrrea profesională 

şi socială a acestor elevi după terminare studiilor. Nu în sensul discriminării faţă 

de restul populaţiei, ci asigurării de şanşe egale.  

  În concluzie, ipoteza de lucru se confirmă şi lasă loc unei noi evaluări în 

timp. 
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Parteneriatul Şcoală-Familie – Factor relevant în 

diminuarea absenteismului şcolar în rândul adolescenţilor 

Valentina Mîslițchi,  

dr., conf. univ., Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, 

UST 

Vera Chihai, 

studenta ciclului I, Facultatea Pedagogie, UST 

 

Summary. The article reflects the importance of school-family educational 

partnership in solving a pressing problem among adolescents: school 

absenteeism. The paper reflects the concepts: partnership, absenteeism; some of 

the causes of school absenteeism are elucidated; a school-family educational 

partnership project is presented focused on combating school absenteeism 

among adolescents. 

Keywords: absenteeism, adolescence, partnership, school-family partnership 

project.  

 

Absenteismul şcolar constituie o problemă stringentă a secolului XXI-lea, 

întâlnită în mod special în rândul adolescenţilor, fenomen ce nu poate fi ignorat, 

deoarece afectează nu doar instituţiile de învăţământ, dar şi familiile care se 

confruntă cu respectiva formă de devianță.  

Conform Dicționarul Enciclopedic Ilustrat, absenteismul reprezintă absenţa 

frecventă a unei ființe dintr-un loc unde ar fi trebuit să fie [5, p.19].  

S. Cristea scoate în evidenţă faptul că absenteismul este fenomenul 

pedagogic negativ, determinat psihologic şi social, care consta în absenţa 

repetata a elevului de la activităţile de instruire, organizate în mediul şcolar, la o 

anumita disciplină sau la mai multe discipline de învăţământ. Are drept 

caracteristică principală repetarea absenţelor pe o perioadă medie şi lungă de 

timp, inacceptabilă din punct de vedere administrativ şi din ce mai greu 

recuperabilă din punct de vedere pedagogic. Din această perspectiva, 

absenteismul şcolar constituie una dintre cauzele structurale care generează 

abandonul şcolar [2, p.18].  

Cauzele acestui proces care capătă conotaţii destul de mari, sunt diverse şi 

multiple, fiind cercetate de varii cercetători. În acest context, M. Tyerman 

deduce două cauze principale care conduc la absenteism: mediul familia şi cel 

social [9]. 
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Autorii K. Kinder, J. Harland, A. Wilkin, A. Wakefield menţionează cele 

mai frecvent întâlnite cauze ce provoacă absenteismul: influenţa prietenilor şi a 

celor din jur; relaţia cu profesorii, adesea acestora lipsindu-le respectul pentru 

elevi; conţinutul şi livrarea curriculumului; aspecte familiale, de exemplu 

atitudinile părinţilor, probleme domestice; intimidarea; contextul din clasă, de 

exemplu, lipsa controlului sau dificultăţile de învăţare ale elevilor [8].  

La nivel psihologic, absenteismul şcolar este determinat de cauze 

multiple, vizibile şi invizibile, aflate în strânsă legătură cu evoluţia negativă a 

personalităţii elevului, la nivel individual şi în raporturile sale cu şcoala, clasa, 

familia, comunitatea. O latură aparte este fixată în zona afectivităţii negative, 

condiţionată şi de deficienţele procesului de învăţământ în clasa şi şcoala de 

referinţă care conduc la un sentiment de insatisfacţie în actul de învăţare şi la 

nivelul ambianţei educaţionale. Absenteismul şcolar particularizează astfel 

etiologia prezentă la nivel general, care consemnează existenţa unor factori 

perturbatori, precum starea sănătăţii, mediul familial, etica muncii receptată la 

nivelul normelor de grup, presiunile exercitate de şcoala care acţionează mai 

mult birocratic decât pedagogic [2, p.18]. 

La nivel social, absenteismul şcolar „pune probleme de definire şi de 

evaluare” analizate de sociologie în plan microstructural şi macrostructural. În 

plan microstructural, absenteismul trebuie studiat la nivelul raporturilor negative 

instituite între elev şi realitatea sociala a familiei, comunităţii locale, şcolii ca 

organizaţie, clasei ca grup social distinct. În plan macrostructural, cauzele 

absenteismului şcolar trebuie raportate la fenomenul de „criză a educaţiei” cu 

toate manifestările sale confirmate în plan mondial (Philips H Coombs, 1968, 

1989) reflectate specific în sistemele naţionale de învăţământ Astfel, în termeni 

propuşi de „sociologia organizării”, absenteismul şcolar poate fi înţeles ca una 

dintre ieşirile din sistemul de interacţiuni validat la nivelul instituţiei 

reprezentative, care exprimă nu doar limitele unui „comportament deviant” 

(probat prin relaţia dintre absenteism şi delincventă), ci şi o anumită „strategie 

de compensaţie” [apud 2, pp.18-19].  

Analiza absenteismului şcolar ca fenomen pedagogic valorifică cele două 

perspective de abordare a fenomenului, psihologică şi socială. Comportamentul 

individual este raportat, astfel, la modul de „gestiune a învăţământului şi de 

organizare şcolară”. Pe de altă parte, cultivarea motivaţiei pentru reuşita şcolară 

este un factor esenţial în prevenirea sau combaterea absenteismului. Altfel, „taxa 

absenteismului şcolar creşte odată cu dezinteresul pentru şcoală şi cu eşecul 

elevilor”. Soluţia pedagogică recomandată este cea a intervenţiei profesorului 
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prin „atitudinile sale care pot influenţa nivelul prezenţei elevului la şcoală”. 

Atitudinile sale sunt sau devin pozitive în măsura în care contribuie la 

redobândirea încrederii elevului în sine şi în valorile propuse de şcoală, pe 

termen scurt, mediu şi lung [2, p.19].  

Efectele absenteismului sunt de natură complexă, conducând pe lângă 

pierderi din sistemul de cunoştinţe, la tentaţii de comportamente delincvente, 

conflicte cu părinţii şi chiar grupul de prieteni, insuccese repetate sau eşecuri 

şcolare până la abandonul şcolar, ca ultimă instanţă a absenteismului. Însă 

efectul pe termen lung este inadaptarea socio-profesională generată de 

insuficienta pregătire sau nefinalizarea studiilor, cu dezamăgiri asupra imaginii 

de sine şi implicit a stimei de sine, care într-un final pot fi generatoare de alte 

probleme de ordin psihologic. 

Pentru prevenirea și diminuarea absenteismul şcolar în rândul 

adolescenţilor, parteneriatul şcoală-familie devine un factor determinativ şi 

relevant. 

Parteneriatul educaţional tinde să devină unul central în pedagogia 

contemporană şi denotă abordarea flexibilă şi deschisă a problemelor educative, 

reliefând interrelaţiile agenţilor educaţionali în ansamblul complexităţii lor [4, p. 

46].  

E. Vrasmaş este de părere că parteneriatul educaţional este forma de 

comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului 

instructiv, care presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni 

educative între factorii educaţionali [7, p.8]. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi 

eficientă, o unitate de cerinţe şi de acţiuni. Atunci când este vorba de decizii, ea 

concepe cele două instituţii sociale în schimburi de opinii şi în discuţii, fiecare 

păstrându-şi identitatea şi contribuind în mod specific la soluționarea 

situației/problemei [7, p.38]. 

Contribuția și intervenția educativă din partea școlii asupra părinților, 

pentru a-i ajuta în demersurile lor educative - precum dezvoltarea 

responsabilității parentale, a atitudinilor și practicilor educative parentale optime 

- reprezintă un obiectiv important în cadrul parteneriatului școală–familie. 

Calitatea educaţiei şi succesul şcolar necesită abordarea de strategii și 

practici variate privind relaţiile de colaborare dintre şcoală, familie şi 

comunitate. Unitatea școlară, centrată pe elevi și, totodată, responsabilă pentru 

educaţia formală a elevilor, trebuie să aibă în vedere crearea unor astfel de 
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parteneriate, pentru a ajuta elevii să obțină succes la şcoală şi, mai târziu, în 

viaţă.  

Elaborarea și implementarea proiectului de parteneriat este o cale de acces 

pentru o liberă comunicare cu părinţii, pentru solidificarea relaţiilor şcoală-

familie, antrenarea agenţilor educaţionali în procesul de instruire şi educaţie, 

conștientizarea gravităţii problemei cu care se confruntă subiecții procesului 

educațional şi soluţionarea ei comună. 

Considerăm relevante modelele pozitive pe care necesită a se axa părinții și 

cadrele didactice precizate de L. Cuznețov, semnificative și în combaterea 

absenteismului școlar în rândul adolescenților. În acest sens, modelele pozitive 

pe care se vor axa părinţii vizează: comportament adecvat în realizarea rolurilor 

familiale; conduita morală echilibrată axată pe umanism; comunicarea şi 

relaţionarea familială deschisă şi onestă; atitudine pozitivă faţă de oameni şi 

viaţă; poziţie civică activă; centrarea pe valorile filosofiei practice; axarea pe 

modul de viaţă orientat spre respectarea unităţii dintre felul de a gândi, a 

decide/spune şi a acţiona; conduită centrată pe reflecţie şi autoperfecţionare 

continuă.  

Modelele pozitive pe care se vor axa cadrele didactice: comportament etic 

adecvat în realizarea finalităţilor şcolare; conduită morală echilibrată axată pe 

umanism; comunicarea şi relaţionarea şcolară pedagog-elev empatică, deschisă 

şi onestă; atitudine pozitivă faţă de elevi, oameni şi viaţă; poziţie civică activă; 

axarea pe modul de viaţă orientat spre respectarea unităţii dintre felul de a gândi, 

a decide/spune şi a acţiona; conduită centrată pe reflecţie şi autoperfecţionare 

continuă [3, p.90]. 

Cercetătorii V. Botnari și A. Scutaru scot în evidență şapte principii 

fundamentale ale desfășurării proiectului de parteneriat educațional, a căror 

respectare o considerăm importantă în cadrul parteneriatului școală-familie axat 

pe combaterea absenteismului școlar:  

➢ principiul angajamentului (presupune că toate părțile implicate cunosc foarte 

bine volumul de efort solicitat pentru realizarea proiectului de parteneriat 

educațional şi îşi asumă responsabilitățile);  

➢ principiul succesului predefinit (are în vedere faptul că indicatorii de 

apreciere a reușitei proiectului dat, atât în ceea ce priveşte derularea, cât şi 

produsul final, trebuie să fie definiți de la bun început, înainte de declanşarea 

oricărei activități);  
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➢ principiul eficienţei/consistenţei interne/interdependenţei (se referă la relația 

de interdependență care există între aria de cuprindere a proiectului, timpul 

alocat și calitatea proiectată a produsului final); 

➢ principiul strategiei (acest principiu stabileşte ce trebuie şi când trebuie 

realizat);  

➢ principiul controlului (toate proiectele trebuie să beneficieze de politici şi 

proceduri riguroase şi eficiente de control şi monitorizare care indică cum 

trebuie făcut un lucru şi de către cine); 

➢ principiul canalului unic de comunicare (comunicarea printr-un canal unic 

de comunicare face ca deciziile să nu ajungă la unitatea de execuție în mod 

eronat, devenind contradictorii şi afectând substanțial bunul demers al 

proiectului);  

➢ principiul mediului de activitate stimulativ (crearea pentru membrii echipei a 

unui mediu de lucru stimulativ, care să activizeze întreg potențialul acestora) 

[1, p.184].  

 În conținuturile care urmează propunem un proiect de parteneriat 

educaţional şcoală- familie cu genericul „Diminuarea absenteismului şcolar în 

rândul adolescenţilor – preocupare a școlii și familiei”.  

Scopul proiectului: asigurarea cooperării constructive și consolidarea 

relaţiilor dintre instituţia de învăţământ şi familiile adolescenţilor în vederea 

combaterii absenteismului școlar în învăţământul liceal. 

Obiectivele proiectului: 

• implicarea activă a familiei și școlii în asigurarea psihoprofilaxiei 

absenteismului școlar la vârsta adolescenței;  

• identificarea și valorificarea în comun de către școală și familie a 

modalităților optime de combatere a absenteismului școlar în rândul 

liceenilor;  

• implicarea activă, continuă, persistentă a școlii, familiei, comunității în 

cadrul diverselor forme de parteneriat (mese rotunde, seminare, consultații, 

lectorate, training-uri, ateliere de lucru, lecţii publice, etc.) axate pe 

combaterea absenteismului școlar în rândul adolescenților;  

 Beneficiari: familiile adolescenţilor, cadrele didactice, dirigintele, 

managerul instituției, psihologul, cadrul didactic de sprijin, asistentul social, 

adolescenţii. 

 Puncte forte: 
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• asigurarea oportunităţii dezvoltării parteneriatului dintre școală și familie 

în vederea soluționării unei probleme stringente de interes comun: 

diminuarea absenteismului școlar la vârsta adolescenței;  

• preluarea experienței și a bunelor practici atestate în școală și familie în 

vederea combaterii absenteismului școlar în rândul liceenilor;  

• consolidarea relației pozitive și a cooperării constructive dintre agenții 

educaționali; 

• reducerea ratei absenteismului şcolar la vârsta adolescenței. 

Puncte slabe: 

• lipsa/nivelul scăzut al motivaţiei unor agenți educaționali (părinţi, cadre 

didactice etc.) pentru asigurarea unei bune cooperări în vederea diminuării 

absenteismului şcolar; 

• probabilitatea intervenirii unor factori perturbatori care stopează sau pun în 

dificultate derularea activităților incluse în proiect (locație, timp, resurse 

etc.). 

Tehnologii implementare:  

▪ Forme de parteneriat: seminar, masă rotundă, training, consiliu 

pshihopedagogic, vizite, consultaţii individuale şi de grup, lectorat, flash-mob 

etc.; 

▪ Metode: verbale, intuitive, practice: conversaţia, explicația, descrierea, 

povestirea, demonstraţia, exercițiul, jocul, problematizarea, studiul de caz etc.; 

▪ Tehnici: Diagrama Wenn, R.A.I., Brainstorming, Explozia Stelară, 

Cubul, Pălăriile Gânditoare, Cauză-Efect, Pagina de Jurnal etc. 

▪ Resurse:  

a)umane: coordonatorul proiectului, managerul instituției, cadrele 

didactice, dirigintele, familiile adolescenţilor, psihologul, asistentul social, 

adolescenţii, poliţistul de sector;  

b)Materiale:  

▪ obiectuale: carton, carioci, lipici, foi A4, foi colorate, foi A2, creioane, 

pixuri, magneți, minge, plastilină etc.;  

▪ imagistice: imagini, desene ce prezintă cauzele absenteismului, panouri 

informative, postere, fotografii, fişe de activitate individuală ce abordează 

problema absenteismului școlar;  

▪ simbolice: hărţi, scheme;  

▪ audio-vizuale: videoproiector, computer, aparat de fotografiat, boxe, 

dronă, etc. 
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În activitatea realizată cu adolescenții, părinții și cadrele didactice pot 

aplica diverse tehnici cu impact asupra combaterii absenteismului și avertizarea 

abandonului școlar. Considerăm relevant în acest sens tehnica definită de L. 

Cuznețov Reflecţie existenţială şi proiectarea perspectivelor vieţii. Condiţia de 

bază aici rezidă în efectuarea unor analize profunde a realităţii, a situaţiei 

subiectului în această realitate, a posibilităţilor şi a condiţiei acestuia etc. şi în 

proiectarea perspectivelor propriei vieţi conform axelor existenţiale propuse:  

1. Realizarea calitativă a funcţiei de fiu/fiică ce presupune valorificarea 

conştientă şi armonioasă a relaţiilor familiale copii-părinţi. 

2. Autocunoaşterea, autoperfecţionarea continuă şi autodirijarea/ 

autoactualizarea care solicită de la individ efort şi acţiuni sistematice de studiere 

şi optimizare a propriei condiţii, a calităţilor de personalitate, care începe în 

familie şi continuă în şcoală. 

3. Realizarea cu succes a carierei şcolare şi a vocaţiei în profesie: 

devenirea, menţinerea şi perfecţionarea permanentă, care stimulează 

creativitatea şi asigură valorificarea potenţialului moral, intelectual, tehnologic, 

psihofizic, estetic şi profesional.  

4. Realizarea calitativă a funcţiei de familist ce presupune crearea unei 

familii durabile, materializarea idealurilor şi aspiraţiilor legate de dragostea, 

naşterea şi educaţia copiilor, armonizarea relaţiilor conjugale şi familiale[3, 

p.88].  

Rezultate scontate: 

• implicarea activă, conştientă, coerentă, consecventă a familiei, școlii, 

comunității în combaterea fenomenului de absenteism școlar manifestat la 

vârsta adolescenței; 

• conştientizarea de către părinţi, adolescenţi, cadre didactice a importanţei 

parteneriatului educaţional și valorificarea acestuia în soluționarea 

problemei absenteismului școlar; 

• diminuarea/înlăturarea absenteismului şcolar în rândul adolescenților prin 

cooperarea partenerilor educaționali; 

Tabelul 1. Forme de cooperare implementate în cadrul proiectului de 

parteneriat școală-familie axat pe combaterea absenteismului școlar la 

vârsta adolescenței 

Forma de 

parteneriat 
Tematică Obiective Conţinuturi 

Masă Școala și - identificarea opiniei -Absenteismul școlar: actualita-
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rotundă familia – 

parteneri egali 

în combaterea 

absenteismului 

școlar  

 

părinţilor şi cadrelor 

didactice vizavi de 

importanţa şi 

actualitatea 

soluționării problemei 

diminuării 

absenteismului școlar 

în rândul elevilor din 

învățământul liceal;  

-accentuarea necesită-

ţii implementării pro-

iectului de parteneriat 

școală-familie în vede-

rea diminuării absen-

teismului școlar la 

vârsta adolescenței; 

- motivarea tuturor 

partenerilor în partici-

parea activă, continuă 

şi conştientă în cadrul 

proiectului axat pe 

soluționarea problemei 

comune: combaterea 

absenteismului școlar. 

tea problemei, importanța 

soluționării;  

- Rezultatele chestionării 

agenților educaționali (părinți, 

cadre didactice) pe problema 

combaterii absenteismului 

școlar în contextul valorificării 

parteneriatului școală-familie;  

- Punctele forte ale proiectului 

axate pe implicarea activă, 

continuă, comună a familiei și 

școlii în optimizarea procesului 

educațional şi diminuării ratei 

absenteismului școlar la vârsta 

adolescenței; 

- Formele relevante de 

parteneriat cu impact maxim 

asupra soluționării problemei 

de interes comun ce vizează 

diminuarea absenteismului 

școlar: seminar teoretico-

practic, masă rotundă, training, 

work-shop, activități de 

voluntariat, consiliu 

pshihopedagogic, vizite 

tematice, consultaţii 

individuale şi de grup, lectorat, 

flash-mob etc.  

Atelier de 

lucru 

pentru 

părinţi şi 

cadre 

didactice 

Prevenția şi 

diminuarea 

absenteismului 

școlar în 

învățământul 

liceal 

-să definească terme-

nul de absenteism șco-

lar; 

- să elucideze conse-

cințele absenteismului 

școlar la vârsta adoles-

cenței;  

- să determine cauzele 

- Definirea noţiunii de 

absenteism școlar; 

- Abordarea fenomenului 

absenteismului școlar din 

perspectivă psihologică, 

pedagogică, socială, însoţită de 

precizarea cauzelor, 

consecințelor-  aplicarea 
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absenteismului genera-

te de mediul familial și 

școlar;  

- să desemneze acțiu-

nile de prevenție și 

intervenție a absenteis-

mului școlar; 

- să identifice acțiunile 

comune ce necesită a fi 

realizate de partenerii 

educaționali, cu efect 

în reducerea ratei 

absenteismului școlar 

în rândul adolescen-

ților. 

tehnicilor R.A.I., Explozia 

Stelară; 

- Prevenția absenteismului șco-

lar – tehnica Asaltul de idei; 

- Eu – partener fidel în comba-

terea absenteismului școlar – 

activitate individuală;  

- Intervenția în cazul manifes-

tării absenteismului școlar în 

învățământul liceal – activitate 

în grup, macrogrup. 

Lectorat  

pentru 

părinţi şi 

cadre 

didactice 

Succesul 

școlar – factor 

relevant în 

combaterea 

absenteismului 

la vârsta 

adolescenței  

- să determine 

necesitatea asigurării 

continuității 

intervențiilor 

educaționale din școală 

și familie în facilitarea 

succesului școlar al 

adolescenților;  

- să elucideze factorii/ 

condițiile/contextele 

care conduc la 

instaurarea 

insuccesului școlar;  

- să identifice valorile 

socio-umane promova-

te în familie/școală, 

contextele educaționa-

le care asigură succe-

sul școlar al adolescen-

tului și contribuie la 

dezvoltarea integră a 

- Importanţa asigurării conti-

nuității și consecvenței proce-

sului educativ în ambele insti-

tuţii, facilității succesului șco-

lar al adolescenților;  

- Factorii ce conduc la instaura-

rea insuccesului școlar versus 

condițiile, contextele care asi-

gură succesul școlar al elevilor 

din învățământul liceal;  

- Accentuarea formării/ dezvol-

tării/ promovării de către 

familie și școală a valorilor 

general-umane ca factor indis-

pensabil asigurării progresului 

personalităţi prosociale.  
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personalității acestuia.  

Consiliu 

pshihoped

agogic 

Combaterea 

comportament

ului deviant – 

prioritate a 

școlii și 

familiei 

- să analizeze relația 

cauza-efect specifică 

diverselor forme de 

devianță școlară, im-

plicit absenteismului 

școlar manifestat la 

vârsta adolescenței;  

- să identifice soluţii 

viabile diminuării/ în-

lăturării diverselor ti-

puri de conduite devi-

ante în rândul elevilor 

contemporani,  

- să propună trasee 

personalizate pentru 

combaterea fiecărei 

forme de devianță șco-

lară manifestată în me-

diul școlar și familial, 

inclusiv pentru dimi-

nuarea absenteismului 

școlar. 

- Rezultatele evaluării psihope-

dagogice privind manifestarea 

formelor de conduită deviantă 

în mediul școlar și familial; 

- Consecinţele variilor forme 

de conduite deviante atestate la 

subiecții implicați în  procesul 

educațional (inclusiv 

absenteismul școlar); 

- Cauzele şi efectele devianței 

școlare, inclusiv ale 

absenteismului școlar - tehnica 

Cauză-Efect; 

- Soluții viabile combaterii 

devianței școlare (raliate tipului 

de conduită deviantă). 

Vizita 

adolescen

ților la 

Inspecto-

ratul de 

Poliție  

 

Delincvența 

juvenilă – po-

sibilă conse-

cință a absen-

teismului și 

abandonului 

școlar  

- să participe activ în 

cadrul vizitei tematice 

prin acordarea 

întrebărilor relevante 

discuției, analizei 

profunde a situației;   

- conştientizarea de 

către adolescenți a 

consecințelor 

absenteismului și 

abandonului școlar; 

-  

- Vizită la Inspectoratul de 

Poliţie şi axată pe abordarea 

problemei delincvenței juveni-

le;  

- Studierea pliantelor cu temati-

ca „Stop delincvenţei juvenile” 

şi explicarea cauzelor care 

generează apariția respectivului 

fenomen; 

- Discuții privind cazurile de 

manifestare a delincvenței în 

rândul adolescenților: gravitate, 

consecințe etc.;  
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- Invitația de a participa la 

şedinţa de judecată pe cazuri de 

delincvență juvenilă, de 

exemplu, cazul furt calificat 

săvârşit de către adolescenți.  

Seminar 

pentru 

cadrele 

didactice 

și părinți 

Sporirea 

motivaţiei 

pentru învăţare 

– condiție 

semnificativă 

în combaterea 

absenteismului 

școlar  

-accentuarea necesităţii 

sporirii motivației 

pentru învăţare la elevii 

din învățământul liceal; 

- evidențierea cauzelor 

care conduc la 

diminuarea interesului 

cognitiv al 

adolescenților;  

- identificarea tehnici-

lor, metodelor relevan-

te pentru stimularea 

motivaţiei pentru 

învăţare a adolescen-

ților. 

- Analiza diverselor studii de 

caz, în care sunt abordate 

situații din viața 

școlară/familială a adolescenți-

lor, sunt precizate contextele, 

strategiile eficiente în sporirea 

motivaţiei pentru învățare la 

vârsta adolescenței;  

- Aplicarea tehnicii „Pălăriile 

Gânditoare”: abordarea proble-

mei motivaţiei pentru învăţare 

la vârsta adolescenței din 

perspective multiple; 

- Implementarea tehnicii „Turul 

Galeriei”: prezentarea secvențe-

lor de film cu oameni de succes 

autohtoni şi internaţionali, care 

pot fi propuse adolescenților în 

mediul familial și școlar. 

Training 

pentru 

elevi 

Sunt 

proiectantul 

propriului meu 

viitor! 

- asigurarea orientării 

profesionale a adoles-

cenților în funcție de 

nevoile, interesul, prio-

ritățile acestora; 

- confecţionarea unui 

poster cu genericul „Eu 

în viitor”; 

- Aplicarea alfabetului 

meseriilor şi selectarea separată 

apoi comună a meseriilor 

specifice fiecărui adolescent: 

analiza prin Diagrama Wenn a 

meseriilor selectate de elevi, 

părinţi, cadre didactice, 

psiholog; 

- Dezvoltarea competențelor de 

comunicare, de cooperare în 

grup prin crearea unui produs 

inedit şi explicarea factorilor, 
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contextelor care au condus spre 

etalarea în comunicarea cu cei 

din jur a trăsăturilor 

caracterologice pozitive; 

Activitate 

de 

voluntaria

t 

O familie 

informată - o 

societate 

salvată 

- informarea comunita-

ră cu privire la cauzele, 

consecințele absenteis-

mului şcolar și măsuri-

le de combatere a 

respectivului fenomen 

negativ; 

-diseminarea informa-

ției relevante privind 

scăderea ratei absen-

teismului și prevenirea 

adandonului școlar la 

vârsta adolescenței prin 

valorificarea parteneri-

atului şcoală-familie-

comunitate; 

- Elaborarea pliantelor, a 

posterelor sau altor modalități 

eficiente de informare privind 

cauzele, consecințele absenteis-

mului școlar la vârsta ado-

lescenței și măsurile optime de 

combaterea a respectivei forme 

de devianță școlară; 

- Răspândirea informației cu 

referire la problema absenteis-

mului școlar la vârsta adoles-

cenței.  

Masă 

rotundă 

Impactul 

parteneriatului 

școală-familie 

asupra dimi-

nuării absente-

ismului adoles-

cenţilor 

- evidențierea puncte-

lor forte și a rezultate-

lor atestate în cadrul 

parteneriatului școală-

familie; 

- desemnarea rezultate-

lor relevante privind 

diminuarea 

absenteismului școlar 

în rândul adolescenților 

atestate în cadrul 

proiectului de partene-

riat școală-familie; 

-evaluarea finală a 

proiectului de partener-

iat școală-familie axat 

- Discuţii în macrogrup despre 

contextele, condițiile asigurate 

de parteneri care au favorizat 

obținerea rezultatelor relevante 

în soluționarea problemei de 

interes comun – combaterea 

absenteismului școlar;  

- Pagina de Jurnal: Parteneriatul 

şcoală-familie, rezolvă proble-

mele stringente ale copilului 

meu; 

- Tehnica Asaltul de idei: 

Parteneriatul educațional școa-

lă-familie: rezultate și perspec-

tive; 
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pe combaterea absente-

ismului școlar în rândul 

adolescenților.  

Flash-

mob 

Stop 

absenteism 

școlar! 

-informarea comunită-

ții despre cooperarea 

eficientă a partenerilor 

în combaterea absente-

ismului și asigurarea 

succesului școlar al 

adolescenților 

- Imprimare grafică pe asfalt a 

mesajului: Stop absenţe - Start 

progres școlar!; 

- Proiecţie video de la înălţime 

cu mesajul flash-mob-ului. 

 

Monitorizare: valorificarea diagramelor, schemelor care indică gradul de 

implicare a partenerilor, eficiența activităților proiectate și realizate, folosirea 

tabelelor în care sunt specificate activităţile forte şi cele la care se necesită a 

atrage atenţie sporită, cât şi concluziile realizate la finalul fiecărei activităţi. 

Evaluare: 

a) Tip de evaluare: inițială, curentă, sumativă. 

b) Metode de evaluare: observaţia, conversația, chestionarea, analiza 

produselor activității subiecților, metode de prelucrare și interpretare a 

datelor statistice. 

Mediatizare: prezentarea proiectului la diferite conferinţe ştiinţifice, 

consilii profesorale; prezentarea activităţilor şi promovarea lor în cadrul unor 

emisiuni educative pentru adolescenţi; relatarea despre rezultatele activităţilor 

realizate în cadrul proiectului prin intermediul revistei liceului, a revistelor de 

specialitate; promovarea ideii combaterii absenteismului școlar pe reţelele de 

socializare. 

Idei de perspectivă: includerea rezultatelor pozitive obținute în cadrul 

proiectului în strategia de dezvoltare a şcolii; atragerea noilor participanţi într-un 

eventual proiect care are ca scop extinderea arealului de implementare a 

acțiunilor menite să combată absenteismul în rândul adolescenților; menţinerea şi 

dezvoltarea relațiilor de colaborare stabilite în cadrul proiectului pentru a iniţia 

alte proiecte ce au ca temă probleme stringente colaterale absenteismului ce 

necesită rezolvare.  

Concluzii.  

1. Absenteismul şcolar reprezintă un tip de conduită evazionistă stabilă, 

permanentă, ce reflectă lipsa de interes, motivaţia scăzută şi neîncrederea în 

educaţia şcolară, care conduce la abandonul şcolar.  
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2. Absenteismul este un fenomen generat de multiple cauze, printre care 

evidente sunt cele ce vizează mediul familial și școlar.  

3. Eforturile școlii și ale comunității nu sunt suficiente pentru prevenirea și 

diminuarea absenteismului școlar în rândul adolescenților. Este necesară și 

intervenția familiei.  

4. Este importantă elucidarea cauzelor apariției absenteismului în vederea 

stabilirii şi aplicării unor strategii de prevenire/reducere cu efecte benefice 

atât la nivelul şcolii, cât şi la nivel social. În acest sens, scopul parteneriatului 

educaţional rezidă în prioritizarea sistemului de valori la nivelul instituției 

școlare și familiale, unificarea forțelor agenților educaționali în soluționarea 

eficientă a problemei de interes comun, asumarea responsabilităților 

partenerilor pentru obținerea rezultatului scontat de care beneficiază toți. 

5. În vederea diminuării/înlăturării absenteismului şcolar este aceea a sesizării 

din timp a primelor semne de manifestare ale fenomenului, urmate de buna 

colaborare, cooperare, comunicare dintre cadrele didactice, adolescenți, 

părinţii elevilor, alți agenți sociali. În tot acest proces continuu și consecvent 

de prevenire și combatere a abandonului școlar, cei trei poli de acțiune – 

școala-familia-comunitatea – își unesc forțele pentru binele, dezvoltarea și 

bunăstarea generațiilor prezente și viitoare de elevi. 
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Metode de evaluare moderne în educație 

Prof. Delia Ionela Streche  

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”  

Alexandria, Teleorman 
 

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la 

un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul 

unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la 

care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

 În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse 

într-o organizaţie (militară, economică, educaţională etc.) pentru atingerea 

obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. Strategia vizează asigurarea şi 

pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi organizare a 

muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit 

funcţiilor managementului modern, toate acestea având însă un caracter 

anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat spirit de previziune. 

Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea 

didactică în general şi cu cea de evaluare, în particular. Activitatea didactică, 

indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de învăţământ, se desfăşoară în 

conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective 

pedagogice sau didactice. Pentru atingerea lor, atât la nivelul instituţiei de 

învăţământ, cât şi la nivelul clasei, intră în joc resursele materiale (spaţii de 

învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele 
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umane (profesori, elevi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, 

organizare şi dirijare, de control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând 

atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. De priceperea utilizării resurselor şi 

de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ (deci, de strategia 

didactică) depind, în ultimă instanţă, performanţele şcolare obţinute de elevi. 

Problema se pune asemănător şi în cazul evaluării, o componentă 

principală a procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare, deoarece 

atât profesorul, la nivelul clasei, cât şi directorul, la nivelul şcolii, sunt datori să-

şi stabilească din timp când şi cum vor verifica dacă se află pe drumul cel bun, 

la capătul căruia obiectivele stabilite vor fi atinse şi aceasta nu oricum, ci cu 

cheltuieli materiale, financiare, de timp şi umane cât mai reduse. 

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a 

fixa când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici 

informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile desprinse, 

elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar 

directorul strategia managerială. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare 

(realizabilă prin operaţiile de măsurare- apreciere- decizie) în structura de 

funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de strategie de evaluare 

reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările 

tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii 

didactice, a situaţiilor de instruire/ învăţare. 

În practica şcolară sunt folosite metode de evaluare a nivelului de 

pregătire al elevilor, atât pe parcursul instruirii cât şi la sfârşitul ei. Menţionăm 

câteva, întâlnite mai des, în activitatea profesorilor: 

• observarea; 

• referatul; 

• eseul; 

• fişa de evaluare; 

• chestionarul; 

• investigaţia; 

• proiectul; 

• portofoliul; 

• disertaţia/lucrarea de diplomă. 

Multe dintre ele, cum este cazul eseului, referatului, fişei de evaluare, 

chestionarului, proiectului şi disertaţiei/lucrării de diplomă, pot fi incluse în 

categoria metodelor de evaluare scrisă. 



303 

 

√ OBSERVAREA (înţeleasă aici ca metodă de cunoaştere a elevului sub 

diverse aspecte) poate fi folosită şi ca metodă de evaluare, cu condiţia să 

respecte aceleaşi cerinţe psihopedagogice, ca şi în cazul unei cercetări 

(investigaţii) pe o temă dată: să aibă obiective clare (exemplu: stimularea 

interesului elevilor pentru o anumită disciplină; ameliorarea rezultatelor şcolare; 

creşterea caracterului aplicativ al predării şi învăţării); să se efectueze sistemtic, 

pe o perioada mai îndelungată (semestru sau an şcolar); să se înregistreze 

operativ, într-o fişă specială sau într-un caiet, rezultatele observării. 

Obiectul observării îl constituie: activitatea elevilor, comportamentul lor, 

produsele unor activităţi realizate în conformitate cu cerinţele programelor 

şcolare sau combinaţie a lor. Rezultatele observării vor fi comparate cu 

rezultatele la învăţătură, în urma unor analize calitative şi cantitative 

(matematice şi statistice). În toate cazurile însă, valoarea observării depinde de 

rigoarea cu care este făcută şi de competenţa evaluatorului. 

√ REFERATUL (folosit ca bază de discuţie în legătură cu o temă dată 

fiind menit să contribuie la formarea sau dezvoltarea deprinderilor de muncă 

independentă ale elevilor din clasele mari sau ale studenţilor), este şi o posibilă 

probă de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au însuşit un anumit 

segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o 

temă. 

El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de 

profesor, fie pe baza unei investigaţii prealabile, în acest din urmă caz, referatul 

sintetizând rezultatele investigaţiei, efectuate cu ajutorul unor metode specifice 

(observarea, convorbirea, ancheta etc.). Deoarece el se elaborează în afara şcolii, 

elevul putând beneficia de sprijinul altor persoane, se recomandă susţinerea 

referatului în cadrul clasei/grupei, prilej cu care autorului i se pot pune diverse 

întrebări din partea profesorului şi a colegilor. Răspunsurile la aceste întrebări 

sunt, de regulă, edificatoare în ceea ce priveşte contribuţia autorului la 

elaborarea unui referat, mai ales când întrebările îl obligă la susţinerea 

argumentată a unor idei şi afirmaţii. 

√ ESEUL, preluat din literatură (unde este folosit pentru a exprima liber şi 

cât mai incitant, anumite opinii, sentimente şi atitudini, referitoare la diverse 

aspecte ale vieţii oamenilor, într-un număr de pagini cât mai mic), poate fi 

folosit şi ca metodă de evaluare. 

Rostul eseului, ca metodă de evaluare, este acela de a-i da elevului sau 

studentului posibilitatea de a se exprima liber, de a-şi formula nestingherit 

opiniile faţă de un anumit subiect, neîncorsetat de anumite scheme livreşti sau 
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de prejudecăţi. El este o alternativă la testul grilă, bazat pe itemi stereotipi, cu 

alegere duală sau multiplă, care tind să monopolizeze evaluările sumative în 

ultimii ani. Şi eseul însă, ca şi referatul, poate oferi informaţii limitate despre 

nivelul de pregătire al unui elev sau student, informaţiile lui urmând a fi corelate 

cu informaţiile obţinute cu ajutorul altor metode de evaluare. 

√ FIŞA DE EVALUARE este un formular de dimensiunea unei coli de 

hârtie A4 sau A5 (în funcţie de numărul şi complexitatea sarcinilor de 

îndeplinit), pe care sunt formulate diverse exerciţii şi probleme ce urmează a fi 

rezolvate de elevi în timpul lecţiei, de regulă după predarea de către profesor a 

unei secvenţe de conţinut şi învăţarea acesteia, în clasă, de către elevi. În aceste 

condiţii, fişa de evaluare se foloseşte, mai ales, pentru obţinerea feedback-ului 

de către profesor, pe baza căruia el poate face precizări şi completări, noi 

exemplificări etc., în legătură cu conţinutul predat. Fişa de evaluare mai poate fi 

folosită şi pentru înregistrarea rezultatelor observării sistematice a 

comportamentului şi activităţii elevilor, în această situaţie evaluarea având un 

rol sumativ. 

√ CHESTIONARUL, folosit pe scară largă în anchetele de teren de către 

sociologi, precum şi ca metodă de cercetare psihopedagogică, poate fi folosit şi 

ca instrument de evaluare, mai ales atunci când profesorul doreşte să obţină 

informaţii despre felul în care elevii percep disciplina predată sau stilul lui de 

predare şi de evaluare. 

Cu ajutorul chestionarului se pot obţine informaţii despre opţiunile 

elevilor şi atitudinea lor faţă de disciplină sau faţă de anumite probleme cuprinse 

în programă şi manual, ceea ce înseamnă că, pe această cale, putem obţine 

informaţii şi despre nivelul lor de motivaţie la o anumită disciplină. Nu este însă 

mai puţin adevărat că, prin intermediul chestionarului, se pot obţine şi informaţii 

referitoare la pregătirea elevilor (chestionarea putându-se face atât oral, cât şi în 

scris), cu toate că, în practică, sunt preferate alte metode şi instrumente ce permit 

obţinerea unor informaţii mai relevante (testul, de exemplu, fiind bazate o mare 

varietate de itemi, asigură o apreciere mult mai riguroasă decât chestionarul). 

√ INVESTIGAŢIA (în sensul de cercetare, descoperire) se foloseşte, de 

regulă, ca metodă de învăţare, pentru a-i deprinde pe elevi să gândească şi să 

acţioneze independent, atât individual cât şi în echipă. 

La începutul semestrului, profesorul stabileşte lista de teme pe care elevii 

urmează să le abordeze cu ajutorul investigaţiei, perioada investigaţiei, modul de 

lucru, de prezentare şi de valorificare a rezultatelor. Investigaţia se poate realiza 
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individual sau colectiv. Este de preferat ca rezultatele să fie analizate cu clasa de 

elevi, pentru ca profesorul să poată formula observaţii, aprecieri şi concluzii. 

√ PROIECTUL are, de asemenea, un dublu rol: el poate fi folosit cu 

elevii din clasele mari de liceu şi cu studenţii pentru învăţarea unor teme mai 

complexe, care se pretează la abordări pluridisciplinare, interdisciplinare şi 

transdisciplinare sau ca metodă de evaluare (pe parcursul instruirii sale) 

sumativă. Cu ajutorul lui elevii/studenţii, pot face dovada că au capacitatea de a 

investiga un subiect dat, cu metode şi instrumente diferite, folosind cunoştinţe 

din diverse domenii. Uneori, proiectul este folosit ca probă de evaluare la 

absolvirea unei şcoli profesionale, a unui liceu industrial sau cu profil artistic, 

precum şi la absolvirea unei facultăţi din domeniile tehnicii, artei, arhitecturii 

etc. 

√ PORTOFOLIUL este o metodă de evaluare mai veche, folosită, 

îndeosebi, în învăţământul primar, unde învăţătorii le cereau elevilor să realizeze 

o seamă de lucrări, pe parcursul instruirii, care constituiau un fel de carte de 

vizită a lor. Aceste lucrări, cuprinzând compuneri, rezolvări de probleme, 

diverse produse executate la lucrul manual, ierbare, insectare, colecţii minerale 

şi altele asemenea, erau apreciate şi notate, iar cele mai reuşite erau prezentate în 

cadrul unor expoziţii organizate la sfârşitul anului şcolar. 

Adrian Stoica o include între metodele „complementare” de evaluare, 

alături de observare, de investigaţie şi de proiect, nici ele noi dar mai bine 

definite, evidenţiindu-li-se valenţele formative şi apartenenţa la ceea ce autorul 

numeşte „evaluare autentică”, prin care înţelege „un concept relativ nou” ce „se 

referă la evaluarea performanţelor elevilor prin sarcini de lucru complexe” 

(Stoica, A., 2003). 

În această perspectivă, Adrian Stoica include în portofoliu diverse 

rezultate ale activităţii desfăşurate de elevi pe parcursul instruirii, înregistrate fie 

cu ajutorul metodelor considerate „tradiţionale” (orale, scrise şi practice), fie cu 

ajutorul celor numite „complementare” (observarea, proiectul, investigaţia). 

√ DISERTAŢIA este folosită sub această denumire sau sub denumirea de 

lucrare de absolvire, de licenţă sau de diplomă, la încheierea unei şcoli sau a 

unei facultăţi. 

Disertaţia este o lucrare ştiinţifică mai amplă, susţinută public, în faţa unei 

comisii de examen. Pe parcursul realizării, autorul (elev sau student) beneficiază 

de îndrumarea unui profesor, specialist în domeniul din care a fost aleasă tema 

lucrării. Ea se foloseşte şi ca probă finală în obţinerea titlului de doctor în ştiinţe 

sau, sub formă de discurs, la primirea în Academia Română. 
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Faptul că frecventarea cotidiană a şcolii de către elevi nu este obligatorie, 

iar exigenţele cadrelor didactice sunt mai mici decât în alte ţări, se reflectă în 

scăderea nivelului rezultatelor la examene, mai ales ale celor ilustrând 

capacităţile de gândire ale elevilor. 

„Malnutriţia intelectuală”, cauzată şi de conţinutul programelor şcolare, 

este ilustrată în special de rezultatele şcolare nesatisfăcătoare obţinute la 

disciplinele fundamentale. De exemplu, este de-a dreptul alarmant gradul de 

însuşire de către elevi a limbii naţionale (atât în privinţa modului de exprimare, 

cât şi a capacităţii de înţelegere). 

În continuare sunt abordate patru aspecte ale noţiunii de reuşită şcolară, 

implicit ale sistemului de evaluare: 

* În prezent, această reuşită depinde, în primul rând, de aptitudinile elevului de a 

se exprima operativ în scris, care, la rândul ei, este în funcţie de capacitatea 

fiecăruia de memorizare a datelor. Examenul privilegiază, deci, această 

capacitate, punând accentul mai mult pe cunoştinţe decât pe deprinderi, mai 

curând pe memorizare decât pe priceperea de a sesiza esenţa unei probleme, în 

sfârşit, mai mult pe exprimarea scrisă decât pe alte forme de comunicare. 

* Un alt aspect al reuşitei şcolare care trebuie avut în vedere şi care este mai 

dificil de evaluat, fiind deci mai slab înregistrat la examene, îl constituie 

capacitatea elevului de a utiliza cunoştinţele, de preferat aceleia de a le însuşi, 

aptitudinea lui de a le folosi mai degrabă pe plan practic decât pe plan teoretic. 

* O a treia problemă este aceea a aptitudinilor personale şi sociale: predispoziţia 

elevului de a comunica cu alţii, înclinaţia spre cooperare (în interesul 

colectivului şi al său), spiritul de iniţiativă, încrederea în sine, capacitatea de a 

lucra singur, fără supraveghere. Practic, asemenea calităţi nu intră în 

preocupările comisiilor de examen. 

* Un al patrulea aspect priveşte motivaţia elevului şi autoangajarea, puterea de a 

accepta eşecul fără a-i dramatiza urmările, perseverenţa, convingerea că trebuie 

să înveţe fără a se lăsa descurajat de dificultăţile întâmpinate. Multor elevi intraţi 

în şcoală fără motivaţie, profesorii au reuşit să le cultive interesul pentru 

învăţătură, ca o precondiţie a reuşitei şcolare. În cazurile în care şcoala n-a 

acordat cuvenita importanţă acestui aspect, celelalte trei au fost, în mod automat,  

neglijate. 

Având în vedere că tinerii care sosesc pe piaţa muncii trebuie ca, pe lângă 

un nivel corespunzător de instruire şcolară, să aibă o serie de calităţi în ceea ce 

priveşte comunicarea, creativitatea, autonomia şi luarea deciziilor, autorii 
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propun, printre altele, o reconsiderare a sistemului de evaluare în cadrul 

examenelor, în contextul unei reforme mai ample a învăţământului. 
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Introducere 

Ai grijă de tine când ai grijă de natură! Totul în noi și în jurul nostru pare 

că ne transmite acest mesaj. Deși uităm uneori, natura este casa noastră comună 

și păstrarea ei curată și sănătoasă este esențială pentru conservarea și 

perpetuarea vieții pe Pământ. Un astfel de comportament ecologic este implicit 

prosocial și se fundamentează de la vârste fragede. Dacă în familie, poate nu s-a 

pus suficient accentul asupra acestuia, în școală este imperios necesar să îl 

transmitem.  

De-a lungul timpului s-a evidențiat importanța afectivității în învățare, și 

considerăm că și în învățarea comportamentului ecologic este important să 

învățăm copiii să iubească natura și nu pot iubi ceea ce nu cunosc. În 

învățământul primar, copilul descoperă lumea, aflând mai mult decât ceea ce au 

văzut până atunci, are loc, astfel alfabetizarea științifică. „Alfabetizarea 

științifică se referă la abilitatea și dorința de a utiliza cunoștințele și metodologia 

menită să explice lumea naturală.”[2] 

Prin activități didactice bazate pe observarea, experimentarea și investigare, 

elevii își adresează întrebări și formulează răspunsuri bazate pe dovezi, ajungând 

la concluzii în legătură cu lumea din jur și fenomenele naturale. Această 

deschidere către descoperire și capacitate de a utiliza cunoștințele acumulate duc 

la formarea competențelor în științe.  

Comisia Europeană de la Bruxelles recomanda în 2018 cu privire la 

competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții îmbinarea 

competențelor în domeniul științei cu cele în tehnologie și inginerie pentru 

înțelegerea schimbărilor cauzate de activitatea umană și a responsabilității 

fiecărui cetățean. În același document, competența în domeniile STEM este 

ilustrată ca „o atitudine de analiză critică și curiozitate, o preocupare pentru 

aspectele etice și susținerea atât a siguranței, cât și a durabilității mediului, în 

special referitor la progresele științifice și tehnologice în ceea ce privește 

interesul propriu, familial, al comunității și interesul mondial”. [7] 

Pentru formarea competențelor STEM, elevii trebuie să fie puși în contexte 

de învățare în natură, cât mai apropiate de mediul lor familiar în care să fie 

încurajați să exploreze , să întrebe, să  exprime opinii în legătură cu ceea ce 

învață și să propună soluții pentru rezolvare a unor probleme. În cadrul orelor de 

Științe ale naturii se pot realiza activități de investigare prin care să observe, să 
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experimenteze, să colecteze date despre diferite plante și animale, transformări 

din mediul înconjurător sau fenomene ale naturii. O astfel de învățare holistică, 

legată de cunoștințele anterioare și experiențele copilului, asigură o înțelegere 

mai profundă a conceptelor și este captivantă pentru elevi. Iliana Dumitrescu 

evidențiază importanța valorificării  în contexte reale a cunoștințelor, abilităților 

și valorilor însușite, prin creșterea ponderii activităților cu caracter practic-

aplicativ în cadrul fiecărei discipline școlare,  modul în care cadrul didactic 

proiectează și organizează învățarea și de gradul în care pune accent pe 

dimensiunea aplicativă a cunoașterii au un impact direct asupra formării 

competențelor în domeniul științelor.[4] 

Explorarea şi investigarea lumii înconjurătoare într-un mod adecvat vârstei 

elevilor sunt metode care stau la baza curriculum de ştiinţe ale naturii. Rodovica 

Bindea atrage atenția asupra importanței „exploatării cunoştinţelor empirice 

(denumite „preştiinţifice” sau „subiectivate” în programa şcolară), care 

constituie baza înţelegerii obiective a realităţii înconjurătoare”.[1, p. 3] 

Cunoaşterea ştiinţifică este un proces, elevul nu poate și nu trebuie să 

înmagazineze cunoștințe, el trebuie să le redescopere, să le facă ale sale.  Pentru 

obţinerea cunoştinţelor ştiinţifice, Dulamă propune utilizarea următorului model 

analitic:  

➢ observarea şi măsurarea fenomenelor;  

➢ acumularea şi ordonarea materialului;  

➢ crearea de ipoteze şi modele, prognoze, stabilirea nivelului de 

importanţă;  

➢ testarea ipotezelor modelului prin experimente, teste, încercări;  

➢ confirmarea sau infirmarea ipotezelor;  

➢ publicarea rezultatelor, pentru ca acestea să poată fi validate de alţii;  

➢ modificarea, dezvoltarea sau invalidarea modelului, în funcţie de 

rezultatul testelor şi de opiniile criticilor. [3, p.9] 

Pornind de la explorarea și investigarea lumii înconjurătoare către o 

realitate mai îndepărtată, elevul înțelege principii și legi universale fără o 

acumulare mecanică de cunoștințelor științifice. O astfel de abordare integrată 

de studiu al științelor naturii favorizează multitudinea conexiunilor pe care 

profesorul le poate face în dialog cu elevii, valorificând experiența copiilor. 

Astfel, este dezvoltă capacitatea de a integra informațiile noi în modele 

explicative proprii, elevii aplică cunoștințele dobândite în rezolvarea unor 

probleme simple din viața cotidiană și găsesc soluții la probleme noi.[1] 
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Ilustrând comportamentul exploratoriu/investigaţional al copiilor, în 

concordanță cu impulsul lor neofilic, Teleman  spunea : „definim poziția 

elevului claselor primare ca subiect al activităților instructive de E/I a mediului - 

baza motivațională determinată de trebuința de a căuta și a găsi aspecte noi ale 

mediului exterior și interior, care condiționează comportamentul investigațional 

și ecologic”.[9, p. 47] 

Comportament investigațional – „o caracteristică indispensabilă a 

personalității, care se include în structura reprezentărilor despre profesionalism 

în orice sferă de activitate umană, și, mai mult decât atât, un stil de viață al 

omului contemporan” [Савенков А., 2005, p. 8, apud 9]. Nimic în viața 

copilului nu poate să persiste dacă nu este dorit și căutat. Antoine de Saint-

Exupery descria în mod remarcabil importanța stârnirii curiozității copiilor și a 

dorinței de a cunoaște. „Dacă vrei să construiești un vapor, să nu începi prin a-i 

trimite pe oameni după lemne, cuie, unelte, sfori și alte materiale. Învață-i întâi 

să tânjească după marea îndepărtată, nesfârșită.” (Micul Prinț) [6] 

Specialiștii au postulat asupra comportamentului investigațional al elevilor, 

următoarele: 

➢ „Comportamentul investigațional este determinat de un ansamblu de 

particularități individuale ale personalității elevului, care constituie condițiile 

subiective de adaptare la mediu.” [Поддъяков А., 2002, p. 30, apud 9] 

➢ „Comportamentul investigațional este o formă behaviorică orientată 

spre E/I unui obiect și se fundamentează prin trebuința psihică de activism 

exploratoriu, iar activitatea instructivă de E/I reprezintă un tip de învățare care 

solicită și formează comportamentul investigațional.” [Поддъяков А., 2002, p. 

9, apud 9] 

➢ Poziția de explorator/cercetător se caracterizează prin: 

• activismul elevului în situații de nedeterminare, condiționat de trebuințe 

cognitive altruiste și de tendința către cunoașterea independentă a adevărurilor; 

• capacitatea de a depune eforturi mentale și fizice într-un proces de E/I, 

condiționată de trebuința de activitate intelectuală; 

•preferințe a unor modalități productive de cunoaștere [Шумакова 

Н., 2004, p. 283, apud 9]. 

Deși este o metodă specifică științelor, investigația poate fi cu succes 

folosită și în cadrul orelor de la alte discipline. Investigația stimulează inițiativa 

elevilor pentru luarea deciziilor, oferind un nivel de înțelegere mult mai 

profundă asupra conținuturilor studiate, motivând în același timp elevii în 
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realizarea activităților propuse. Formarea competenţei investigaţionale nu se 

realizează unidisciplinar.  

Cadrul didactic poate aborda o serie de elemente de conținut și metode 

specifice în cadrul altor discipline din alte arii curriculare, utilizând exerciţii de 

dezvoltare a competenţei şi pentru activizarea elevilor. Activităţile 

transdisciplinare stimulează creativitatea și au pronunţate valenţe formative. 

Valorificarea cunoștințelor dobândite în cadrul altor discipline sau prin alte surse 

de informare potențează înţelegerea conținuturilor noi în vederea integrării lor în 

structuri cognitive şi formării noilor capacităţi. Transdisciplinaritatea este 

maniera în care este natural să se realizeze învăţarea în societatea cunoaşterii, 

asigurând formarea competenţelor transferabile la elevi.[8] 

Activităţilor investigaţionale stimulează interesului faţă de cunoaştere şi 

contribuie la formarea-dezvoltarea intelectuală a elevilor. „Cercetarea 

experimentală a unor procese, fenomene, legi vor conduce la formarea anumitor 

atitudini exteriorizate prin comportamente.”[5, p. 57] 

Metode şi materiale 

Una dintre metodele care favorizează formarea competenţei 

investigaţionale este metoda proiectului, care oferă un cadru generos pentru 

dezvoltarea creativității elevilor și a colaborării. Este considerată o metodă prin 

care elevii pot deveni independenți și responsabili în învățare și pot practica 

moduri de comportament social și democratic. Deși este considerat o metodă 

didactică modernă, ideea folosirii proiectelor în aria pedagogiei nu este nouă. 

Metoda a fost promovata în 1918 de J. Dewey prin eseul său, „The Project 

Method” și s-a fundamentat pe principiul învăţării experențiale („learning by 

doing”) ceea ce-i conferea şi motivaţia necesară.[8] 

Interesul pe care-1 manifestă şcoala faţă de metoda proiectelor este 

determinat de: 

1. Formarea la elevi a capacităţii de adaptare la noile condiţii sociale; 

2. Formarea deprinderilor de a lucra cu mai multe surse şi de a le utiliza 

adecvat pentru analiza şi rezolvarea problemelor autentice; 

3. Formarea capacităţilor de comunicare, cooperare; 

4. Utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi comunicative în procesul 

de instruire [I. Deranjschi, pag. 67-68, apud 8]. 

Rezultate şi discuţii 

Profesorul prin măiestria lui trebuie să îi provoace elevului „setea” de 

cunoaștere, să încurajeze elevii pentru a încerca propriile experimente prin 

intermediul cărora să își poată arăta creativitatea prin diferitele experimente pe 
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care le vor crea, pe diferite teme care să prezinte interes pentru ei, astfel vor 

deveni oameni pasionați, dornici să sprijine și să crească viitoarele generații 

fascinate de științe și tehnologii. 

Activitățile proiectului s-au desfășurat în orele de curs, au avut ca scop  

asimilarea facilă a cunoștințelor din mediul științific, oferind oportunitatea 

elevilor de a socializa, de a învăța unii de la ceilalți, ajutându-i astfel ca să 

înțeleagă mai bine fenomenele din mediul înconjurător și nu numai, de a crește 

randamentul școlar prin asimilarea unor informații care dezvoltă competențele 

cheie ale elevilor. 

Elevii au pregătit și au prezentat activitățile din proiect, le-au fost dascăli 

celorlalți colegi, arătându-le diferite experimente învățate în cadrul unității de 

învățare (fiecare elev și-a ales un factor de mediu și modul cum influențează 

acesta dezvoltarea plantelor), lecția inversată este o activitate de a învăța 

independent, dezvoltă dorința de a împărtăși cu ceilalți cele aflate. 

La sfârșitul Unității de Învățare – Caracteristici ale viețuitoarelor. Nevoi de 

bază (apă, aer, hrană), elevii au prezentat activitățile proiectului - Investigatori 

de mediu. 

FIȘĂ - APA 

Materialele 

necesare 

2 ghivece cu farfurie;  

pământ de flori;  

apa; 

semințe din același plic  

2 ghivece cu farfurie;  

pământ de flori;  

apa; 

2 răsaduri de plante tinere 

de aceeași dimensiune 

Etapele 

experimentului 

Se plantează semințele în 

ghivece, numerotându-le. 

Se udă pământul numai la 

ghiveciul nr. 1. 

Se repetă stropirea primului 

ghiveci timp de 2 

săptămâni 

Se plantează răsadul de 

castravete în ghivece, 

numerotându-le. 

Se udă pământul numai la 

ghiveciul nr. 1. 

Se repetă stropirea 

primului ghiveci timp de 4 zile 

Observații După 7 zile apar primele 

„cojițe”, apoi primele 

frunze de la noua plantă.  

La al doilea ghiveci, 

germinarea nu se produce 

în absența apei. 

Răsadul din ghiveciul nr. 

1 se înalță, formând alt rând de 

frunze. 

După 4 zile planta din al 

doilea ghiveci moare, chiar după 

ziua a doua dă semne de ofilire. 
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Concluzii Semințele au nevoie de apă ca să poată germina. 

Răsadul are nevoie de apă pentru a se dezvolta. 

Elevii au înțeles importanța apei pentru plante și au venit cu 

multe exemple interesante pentru a economisi apa și au promis 

că vor ajuta părinții în gospodărie, udând florile, plantele din 

grădină.  

FIȘĂ - LUMINA 

Materialele 

necesare 

2 ghivece cu farfurie;  

pământ de flori;  

apa; 

2 răsaduri de flori de aceeași dimensiune; 

Etapele 

experimentului 

Se plantează răsadul de flori în ghivece. 

Se udă pământul, dar unul din ghivece va sta în dulap, ferit de 

lumină, timp de 6 zile. 

Observații Ghiveciul care a stat în dulap, chiar dacă a avut același sol 

fertil, a fost udat, a sta la aceiași temperatură, dar nu a avut 

lumină - are frunzele îngălbenite, firave 

Concluzii Una dintre condițiile esențiale pentru ca plantele să fie 

sănătoase și să se poată dezvolta corect este lumina, dar 

trebuie să ținem cont de necesitățile plantelor. 

Lumina ajută planta să-și producă substanțele nutritive - 

procesul de fotosinteză. 

FIȘĂ - SOL 

Materialele 

necesare 

3 ghivece cu farfurie;  

pământ negru, lut, nisip;  

apa; 

semințe  

Etapele 

experimentului 

Se plantează semințele în ghivece numerotându-le. 

Se udă pământul ghivece. 

Se așează în același loc cu lumină și căldură 

Observații Zilnic se observă ghivecele și ritmul cum cresc micile 

plăntuțe. 

Concluzii Semințele au nevoie de apă, lumină, căldură, dar și de un 

pământ bun pentru a se dezvolta niște plante sănătoase, adică 

au nevoie de condiții optime. 
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Florile din recipientul cu pământ negru au crescut rapid şi 

viguroase, iar cele din recipientele cu lut şi nisip au crescut 

foarte greu şi nu s-au dezvoltat ca celelalte. 

Plantele cresc mai sănătoase şi viguroase în soluri fertile care 

să le asigure substanțele necesare.  

Fiecare plantă are alte necesități, iar noi trebuie să le 

cunoaștem, dar și proprietățile fiecărui sol pentru. 

Elevii au înțeles cât de prețios este solul, învelișul viu al 

Terrei, că este sursa de hrană și nu este la fel de protejat ca 

ceilalți factori de mediu. 

FIȘĂ – TEMPERATURA 

Materialele 

necesare 

2 ghivece cu farfurie;  

pământ de flori;  

apa; 

2 răsaduri de flori de aceeași dimensiune; 

Etapele 

experimentului 

Se plantează răsadul de flori în ghivece. 

Se udă pământul, dar unul din ghivece va sta în congelator. 

Observații Ghiveciul care a stat în congelator, chiar dacă a avut același 

sol fertil, a fost udat, dar nu a avut căldură – planta este 

degerată,  tulpina se înmoaie. 

Concluzii La temperaturi scăzute plantele îngheață. 

Dacă o perioadă mai îndelungată de timp plantele nu au 

căldura necesară -  mor. 

  

Activitățile realizate au demonstrat nevoile de bază ale plantelor. Plantele 

au nevoie doar de câteva elemente pentru a trăi şi a creşte: lumina soarelui, apa, 

mineralele din sol, temperatura,  aer (dioxidul de carbon). Trebuie să ținem cont 

de necesitățile fiecărei plante, lipsa unui factor de mediu poate perturba 

dezvoltarea, chiar poate produce moartea acesteia. 

Elevii știu că inspirăm oxigen şi expirăm dioxid de carbon. Dioxidul de 

carbon, eliberat de noi, este necesar plantelor în procesul de hrănire. Fără 

oxigenul eliberat de plante prin procesul de hrănire nu ar exista viață pe Pământ. 

Ființele au nevoie de oxigen pentru a obține prin hrană energia pentru toate 

funcțiile vitale. 

Competenţa de investigaţie este o metodă universală de cunoaştere a 

realităţii, iar experimentul este metoda ce stă la baza investigației, duce la 
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dezvoltarea gândirii ştiinţifice la elevi, încurajându-i să observe, să demonstreze, 

prin activitate proprie diverse fenomene și procese ale mediului înconjurător. 

Copilul trebuie pus în fața unor probleme cărora să le găsească rezolvare, 

să privească disciplinele ca un tot, să le îmbine, interdisciplinar cum ar fi 

proiectele STEAM, ducând la dezvoltarea competențelor investigașionale.  

 

 
 

„Apropie-l pe copil de ştiinţă şi lasă-l să răspundă singur,  

să-şi întemeieze ceea ce ştie, nu pe ceea ce i-ai spus tu, ci pe ceea ce a 

înţeles el;  

să nu înveţe ştiinţa, ci să o gândească.  

Să-i menţinem trează curiozitatea, condiţiile de a-l apropia de lumea 

ştiinţei.  

Să-l stârnim pe copil să observe, să cerceteze şi să descopere.”  

(J .J .Rousseau) 
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Noul curriculum – o provocare ? 

Profesor învățământ preșcolar Rozica Jarcău  

Școala sat Lunca Priporului , Nehoiu, Buzău 

 

          Noul curriculum preșcolar 2019 este întradevăr o provocare pentru cadrele 

didactice, atât prin conţinut cât și prin experiența pe care o propune. 

Citit ,, pe diagonală” nu poate fi înțeles și nici rămânând la stadiul de citit 

nu poate fi aplicat. 

          Așadar, ne rămâne varianta apliării lui cu profesionalism și rigurozitatea 

sistemica a metodologiei  pedagogice preșcolare. 

          De fapt, ce ne propune acest curriculum, este de de a ieșii din rutina 

plafonării a invățării mecanice și a –i învața pe copii să fie creativi. 

,, A – i învața pe copii ce sa invețe, înseamnă să – i pregătești pentru 

trecut, a – i învăța cum să învețe, înseamnă să – i pregătești pentru viitor”[ A. 

Chircev] 

          Ca atare, o zi didactica din viața unei educatoare trebuie sa fie plină de 

întrbări, frămâtântări și schițe de activități , pentru a obține finalitatea dorită. 

https://tribunainvatamantului.ro/elemente-de-noutate-in-curriculumul-pentru-clasa-pregatitoare-si-clasa-i/
https://tribunainvatamantului.ro/elemente-de-noutate-in-curriculumul-pentru-clasa-pregatitoare-si-clasa-i/
https://miculprint5a.wordpress.com/tag/citate-micul-print/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2018:189:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.RON&toc=OJ:C:2018:189:TOC
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O astfel de activitate, cu finalitate şi feed- bak atins am desfașurat cu in 

ziua de 8martie 2021, zi cu mare încărcătură emoțională.  

 
  

 

PROIECT DE ACTIVITATE: 

Tema anuală de studiu: ,,CUM ESTE, A FOST SI VA FI AICI, PE 

PĂMÂNT?" 

Tema proiectului tematic: Tema independentă        

Tema săptămânii: „Vraja lunii Martie”                                     

Tema activității : „Cel mai frumos cadou pentru mama mea” 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Tipul activității: Mixt 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE, 

MIJLOACELE DE REALIZARE: 

 

1.Activități de dezvoltare personală: Întâlnirea de dimineaţă (salutul, 

prezența, calendarul naturii, activitatea de grup, mesajul zilei, noutatea zilei ) 

2. Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa I):  

♥ Joc de rol :”O ajut pe mama la cumpărături” 
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♥Artă :”Rochița mamei” (dactilopictură) 

3. Activități pe domenii experienţiale: 

Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului 

 "Cadoul Danielei" de Florica Maria Pop - povestirea educatoarei 

Domeniul Om și Societate – Activitate practică  

"Poșeta pentru mama" - lipire 

4. Jocuri şi activităţi didactice alese (etapa a II-a):  

  Joc distractiv : ”Statui muzicale” 

Dans tematic: ,,Zbor de rândunele" ( Anotimpurile de Vivaldi) 

5. Moment de literație: Povestea ,, Inimioare, Inimioare” de Srina 

Cassvan 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

♥Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familia 

♥Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

♥Activare și manifestare a potențialului creativ 

     ♥Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

     ♥Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui 

(comunicare receptivă) 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

♥Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate  

     ♥Utilizează structuri orale simple 

     ♥Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

     ♥Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și 

practice, în conversații și povestiri creative 

♥Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, că urmare a valorificării 

ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

     ♥ Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de 

auditor 

 

Scopul activității integrate: Dezvoltarea capacității de a asculta cu 

atenție o poveste și de a reda ideile acesteia, precum și consolidarea unor 

abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

 

Obiective operaționale: 

O1 : Să aleagă obiectele vestimentare potrivite pentru a le așeza în coș; 
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O2 : Să aplice tempera pe buline folosind tehnica dactilopicturii; 

O3 : Să identifice personajele din poveste cu ajutorul imaginilor; 

O4: Să răspundă la întrebările adresate, rostind clar și corect cuvintele ; 

O5 : Să rețină cuvintele noi întâlnite în poveste (nerăbdătoare, cochetă, 

neputincioasă); 

O6 : Să realizeze lucrarea practică, cu ajutorul materialelor date; 

O7:  Să își exprime opinia față de lucrarea proprie și/sau față de lucrarea 

celorlalți, motivându-și părerile. 

 

Strategii didactice: 

         ♥metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, 

demonstrația, exercițiu, problematizarea,  jocul; 

         ♥materiale didactice: calendarul naturii, cadou, coșuri de 

cumpărături, jucării, liste de cumpărături, fișe rochițe, tempera, planșete, 

videoproiector, roata colorată, fotografii mame, decorațiuni, flori, lipici, 

recompense etc. 

         ♥forme de organizare: în grupuri mici, frontal, individual; 

          ♥forme şi tehnici de evaluare: observarea comportamentului 

copilului, aprecieri verbale, analiza produselor activității; 

SCENARIUL ZILEI 

 

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

      Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă în care copiii se 

așază în semicerc, în urma îndemnului sugerat de versurile: 

 „- Dimineaţa a sosit, 

 Toţi copiii au venit, 

 În semicerc să ne-așezăm, 

 Cu toţii să ne salutăm!” 

Salutul   se va realiza  astfel : Fiecare copil va fi salutat de educatoare, iar 

ei vor  saluta spunând :“Bună dimineața, doamna educatoare!“ 

              Prezența 

Se va face prezența, copiii așezându-și fluturașul cu poza în locul potrivit. 

      Urmează completarea Calendarului naturii, moment în care se va 

iniția un dialog cu copiii pentru a afla în ce zi a săptămânii, lună și anotimp ne 

aflam, cum este vremea și cum sunt oamenii îmbrăcați. 
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Pentru crearea coeziunii grupului și a bunei dispoziții întreaga grupă va 

executa un moment de înviorare (activitatea de grup): 

 „Dacă vreau să cresc voinic, 

            Fac gimnastica de mic. 

           Merg în pas alergător, 

           Săr apoi într-un picior! 

           Mă opresc, respir ușor, 

           Întind brațele și zbor. 

           Toată lumea e a mea, 

           Când m-așez jos la podea, 

           Ăsta-i doar un inceput, 

           Ia priviți cât am crescut!” 

Împărtăşirea cu ceilalţi  

Copiii vor fi îndemnaţi să facă schimb de impresii despre mamele lor 

completând următoarea propoziţie : « Mama mea este… »  

 

        Mesajul zilei:  

 ♥Te iubesc, mama!♥ 

      Noutatea zilei constă în apariția în sală de grupă a unui cadou pentru 

grupa “Fluturașilor”! La deschiderea acestuia, copiii descoperă flori , dar și 

câteva versuri: 

 Dragi copii și mari și mici, 

Ia, va rog, priviți aici! 

La centre noi vom lucra 

Pe mama o vom ajuta. 

 

Cumpărăturile sa facă, 

După lista îmbelșugată 

Și rochia s-o decoram 

Astfel noi o ajutam! 

 

Și cadoul Danielei a sosit! 

Ce e de descoperit? 

Floricele, floricele, 

Pentru ziua mamei mele. 

 

Poate o felicitare 
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Sa ii spunem o urare, 

Ghiocei sa-i dăruim  

Și mărgele sa lipim. 

 

La mulți ani mămica mea! 

Îți spunem de ziua ta. 

Are loc o scurtă discuţie despre cadoul primit. 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE (etapa I) 

Cu ajutorul educatoarei, copiii vor descoperi materialele puse la dispoziţie 

în cadrul centrelor de interes deschise şi vor afla sarcinile de lucru.  

♥ Joc de rol :”O ajut pe mama la cumpărături” la  acest centru sarcina 

copiilor este de a cumpăra obiectele aflate pe lista de cumpărături și a le așeza în 

coșurile de cumpărături. (O1) 

♥Artă :„Rochița mamei”, copiii au la dispoziție imagini cu o rochiță cu 

buline albe și tempera.Cu ajutorul degețelelor, copiii vor colora bulinele albe. 

(O2) 

Prin tranziția: ”Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap 

/Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și la centre noi pornim”, copiii ajung la centre. 

 Preşcolarii se vor grupa şi se vor aşeza la centrele de activitate, unde se 

vor juca cu materialele puse la dispoziţie. În funcţie de timp şi preferinţele 

copiilor se va realiza rotirea acestora la centrele de activitate. După finalizarea 

sarcinilor de la centre se va face evaluarea, apoi copiii vor părăsi sala de grupă 

pentru desfăşurarea rutinelor .  

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului- Povestirea 

educatoarei  

                    "Cadoul Danielei" de Florica Maria Pop 

Introducerea în activitate : se va reaminti copiilor despre cadoul primit 

de dimineață. 

Prezentarea conținutului povestirii: Se expune povestea clar, accesibil și 

expresiv pentru a putea trezi emoții și pentru a asigura motivația învățării.  

Expresivitatea expunerii se va realiza prin modelarea vocii, schimbarea ritmului 

vorbirii, accentuări și scăderi ale intensităţii vocii, mimică şi gestică. Pe 

parcursului expunerii conţinutului se vor prezenta imagini în format Power Point 

și se vor explica cuvintele şi expresiile noi (nerăbdătoare, cochetă, 

neputincioasă) întâlnite în text. (O5)  
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Fixarea conținutului povestirii se va realiza cu ajutorul jocului „Roata 

colorată”. Acest joc ne ajută să înțelegem mai bine povestea și să fixăm 

cunoștințele prin întrebări și răspunsuri. 

În fața copiilor este așezată o roată colorată. Pe fiecare culoare este lipită 

o imagine care reprezintă elemente din poveste. Copiii vor învârti roata și vor 

primi întrebări legat de elementul din poveste. Ei vor numi și culoarea pe care 

este lipit elementul respectiv. Dacă un copil nu răspunde corect, va fi ajutat de 

către un coleg. (O3) 

Educatoarea le cere copiilor să denumească titlul poveștii și jocul pe care 

l-au desfășurat. (O4) 

 

Domeniul Om și Societate- Activitate practică 

                              "Poseta pentru mama" -  lipire 

Preșcolarii vor realiza o felicitare cu chipul mamei lor. 

Intuirea materialului: Atenţia copiilor va fi îndreptată spre materialele 

primite: carton colorat, fotografia mamei, decoratiuni, flori, mânuță, lipici; 

acestea vor fi denumite de către preșcolari. 

Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru: Se va prezenta  și observa 

modelul educatoarei, apoi se va demonstra tehnica de lucru.  

       Se vor stabili criteriile de apreciere a lucrărilor: să lipească elementele 

primite la măsuțe astfel încât să realizeze tema dată, să păstreze curățenia la 

măsuțe, să finalizeze lucrarea. 

Încălzirea muşchilor mici ai mâinii: Se vor efectua cu preşcolarii câteva 

exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii pe mişcările sugerate de textul 

jocului muzical: ,,Mâna este ca o floare”.  

Joc de degete 

Am o mână ca o floare 

Numără doar 5 petale: 1,2,3,4,5 

Acum eu cu ea mă joc: 

Floare, boboc, floare, boboc (inchidem si deschidem palma...) 

Realizarea lucrărilor de către copii: Pe parcursul desfășurării activităţii 

se urmărește îndeaproape modul de executare a lucrărilor, respectarea criteriilor 

de apreciere,  copiii care întâmpină dificultăţi vor fi îndrumați și  vor fi  apreciați 

cei care lucrează corect. Înainte de expirarea timpului alocat acestei activități 

copiii vor fi anunțați că trebuie să încerce să finalizeze lucrările. (O6) 

Evaluarea activității: După expirarea timpului fiecare copil își va afișa 

lucrarea, astfel fiecare copil, vă putea aprecia lucrările colegilor. (O7) 
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            După finalizarea activităților pe domenii experiențiale copiii vor ieși din 

sala de grupă pe tranziția: ”Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, 

trap, trap /Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și afară noi ieșim!”. 

 

JOCURILE ȘI ACTIVITĂȚILE DIDACTICE ALESE (ETAPA A II-

A) 

 

În continuare, copiii sunt anunţaţi că vor desfăşura jocul distractiv “Statui 

muzicale”.  

Toți copiii dansează în voie pe muzică. În momentul în care muzica se 

oprește copiii îngheață – rămân statui și stau nemișcați. Cine se mișcă va primi o 

poruncă haioasă.  

Copiii vor dansa pe melodia Anotimpurile de Vivaldi 

. 

Apoi, copiii se vor așeza în semicerc, pregătiți fiind, pentru momentul de 

literație și anume "Inimioare,Inimioare".  

Momentul de reflecție: Fiecare copil îşi exprimă părerea despre 

activitatea preferată a zilei, după care educatoarea va face aprecieri verbale 

referitoare la comportamentul copiilor și la activitatea desfășurată. 

 

Bibliografie: 

        ♥M.E.N. “Curriculum pentru educație timpurie (3 – 6/ 7 ani)”, Bucureşti, 

2019; 

        ♥Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu 

care operează curriculumul pentru educație timpurie; 

        ♥Culea Laurenţia, Angela Sesovici, Filofteia Gramă “Activitatea integrată 

în grădiniţă”, EDP Publishing House, Bucureşti, 2008; 

       ♥Silvia Breben, Eugenia Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga “Metode 

interactive de grup”, Ed. Arves, 2002; 
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Egalitate de șanse- incluziunea elevilor cu sindrom down 

Alina Ștefania Lazăr  

Profesor, Liceul Tehnologic Forestier, Rm Vâlcea 

 

Contextul actual, care durează din păcate de peste un an de zile, ne 

constrânge și  totodată ne provoacă să identificăm noi moduri prin care, noi 

dascălii,  să ne atingem obiectivele. 

În istoria modernă,  această situație  curentă este una fără precedent,  

motiv pentru care nu există, deocamdată, un răspuns predefinit sau o soluție 

testată și verificată. După cum se știe, nicio țară nu a fost nevoită să elimine 

complet interacțiunea față în față cu elevii și să realizeze, strict, învățarea la 

distanță permanent.  

Putem  privi această schimbare accelerată, pe care o trăim mai degrabă ca 

o oportunitate, decât ca o povară. În calitate de cadre didactice, avem puterea de 

a inova și de a aduce plusvaloare și transformare în sistemul  educațional. 

Eforturile noastre din prezent sunt o investiție pentru viitor, unul mai bun și mai 

propice pentru elevii noștri. 

În cazul elevilor cu sindromul Down identificăm o serie de dificultăți în 

planul operațiilor gândirii și în modul de aplicare a cunoștințelor în situații noi, 

se observă o putere de concentrare scăzută, dificultăți de ordonare, ritm scăzut al 

achizițiilor școlare, abilitățile motrice reduse, probleme de comunicare și de 

limbaj etc. Acești elevi trebuie să beneficieze constant de sarcini adecvate 

nivelului de înțelegere si potențialului de efort fizic și psihic, instrucțiunile să fie 

scurte, clare, prezentate cu ajutorul unui limbaj simplu, familiar, să fie încurajați 

și motivați constant, să fie antrenați în activități care presupun interacțiunea și 

colaborarea cu ceilalți colegi, evitarea atitudinilor de marginalizare, folosirea 

unui material didactic adecvat și ușor de manipulat. 

Domeniul cognitiv al unui copil cu sindromul Down se caracterizează 

printr-o capacitate scăzută de asimilare a noilor informaţii, stăpâneşte cu sprijin 

principalele operaţii matematice; prezintă o deficienţă mintală uşoară, scris 

dezordonat, disgrafic, lacune în cunoştinţe, nestimulare, lipsa motivaţiei, atenţie 

uşor  fatigabilă, rezolvă  parțial fișe de lucru, cu sprijinul profesorului. Nu 

citește,  nu rezolvă teme pentru acasă singur. Recunoaște fenomenele și 

procesele din natură, din imagini. Are dificultăți în a reține informații, obosind 

uneori. Are unele cunoștințe teoretice. 
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Vocabular sărac, repetitiv, exprimare deficitară, cu multe greşeli 

gramaticale, uşoară întârziere în dezvoltarea limbajului, construcţie telegrafică a 

frazei sunt elemente ce fac parte din  domeniul de comunicare şi limbaj al 

copilului cu sindrom Down. Citeşte cu mare dificultate, face sinteza literelor în 

prima silabă a cuvântului şi apoi îl ghiceşte. Transcrie texte dar cu greşeli, 

uneori indescifrabil.  

În domeniul psihomotor nu sunt probleme semnificative.  

Domeniul socio-afectiv şi autonomie personală este caracterizat de veselie, 

sociabilitate, afectuozitate, drăgălășenie. 

De-a lungul anilor am aplicat câteva strategii, idei de activități care m-au 

ajutat, elevilor cu sindrom Down 

✓ așezarea optimă a elevului în clasă. Acesta se va așeza unde se simte 

confortabil și va avea un coleg cooperant și empatic care îl va ajuta la nevoie 

✓ evitarea agitației care ar putea sa-i distragă atenţia, 

✓ o pagină ca material vizual pentru a-i învăța să asculte, să păstreze liniștea 

și să stea liniștiți, în timp ce alții vorbesc. 

✓ tehnici  pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare, Bingo 

✓ reconstituirea unor obiecte din părțile corespunzătoare, Din bucățele 

✓ conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan 

de remediere, după caz); 

✓ activităţi de durată scurtă  

✓ formularea instrucţiunilor într-un mod clar și concis; 

✓ alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

Printre strategiile de învățare de care eu m-am folosit pot aminti 

➢ învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

➢ tratarea diferențiată; 

➢ metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia 

stelară, Ciorchinele, Turul galeriei etc. - adaptate);  

➢ învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

➢ valorizarea activității în fiecare oră; 

➢ ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, 

pentru motivare. 

Resursele utilizate am încercat să fie cât mai diverse 

 mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material 

concret-intuitiv; 

 mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

 cărți/reviste cu imagini; 
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 fișe cu scheme de fixare; 

 resurse educaționale deschise; 

 planșe tematice afișate permanent în clasă etc. 

Evaluarea a constat în  

• observarea sistematică a comportamentului;  

• evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

• autoevaluarea, dacă e cazul; 

• aprecieri verbale; 

• fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

Este cunoscut rolul extrem de important al părinților în procesul de evoluție al 

copiilor cu sindrom Down. Drept pentru care am realizat activități ce au constat 

în  

✓ consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan 

comun de acțiune și a cunoașterii mai bine a elevului (Părinți la școală-părinți 

acasă)); 

✓ activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de 

sprijin, consilieri școlari (Împreună vom reuși) 

✓ activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Rama familiei, 

excursii, vizite, serbări etc.); 

✓ lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de 

temperament (Suntem diferiți?); 

✓ implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying 

(Stop bullying);  

Printre activitățile  desfășurate de cadrele didactice se regăsesc 

✓ colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de 

remediere, după caz); 

✓ plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

✓ simpozioane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu 

CES (Integrarea copiilor cu CES); 

✓ ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice și Consiliului 

clasei 

✓ activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru-elevul nostru)  

✓ predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

Lucrul în echipă, interasistențe,  dezbateri, mese rotunde,workshop-uri sunt 

strategiile  de învățare folosite, iar ca resurse putem aminti pliante/reviste/afișe 

informative, tehnologii informatizate, listă cu lucrări de specialitate, cadru 



327 

 

normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru 

asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de 

învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-

na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru 

integrarea –elevilor- cu tulburări de învățare; Ordin Nr.1985/2016 privind 

aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 

profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării 

copiilor cu dizabilități și/sau CES.  

 Profilul de învățare al elevilor noștri s-a schimbat, odată cu timpurile actuale. 

Felul în care copiii percep lumea s-a schimbat odată cu  accesul la dispozitive de 

la vârste din ce  în ce mai fragede. Din păcate, tehnologia este folosită de către 

tineri cu precădere pentru comunicare, socializare sau divertisment și mai puțin 

pentru învățare în termeni clasici- toți acești factori ajută la îndeplinirea 

sarcinilor multiple și determină o învățare activă, joacă și recompense imediate, 

o viteză sporită de interacțiune, o preferință a tinerilor pentru imagini. Va fi de 

mare ajutor în dezvoltarea de activități și resurse cât mai potrivite pentru ei  

înțelegerea tuturor acestor așteptări pe care copiii le au, în mod implicit, de la 

mediul online. 

 Cu toate acestea, tehnologia  nu va înlocui educația convențională, 

învățarea online fiind  eficientă ca o completare mai degrabă decât ca alternativă 

la educația clasică, în cazul copiilor,  existând limitări în privința abilităților 

sociale, relaționale sau emoționale ce pot fi dezvoltate în rândul copiilor, în 

special al celor de vârste mici. De aceea, este important să creăm, în jurul 

elevilor, comunități ce pot susține sau compensa perioadele de criză în care 

interacțiunea față în față este limitată, colaborând și cu familia foarte mult în 

această perioadă. 

Este foarte  important ca procesul educațional să continue, având în 

vedere în mod deosebit copiii care se află deja în situații vulnerabile, dar este 

important să reținem că învățarea nu se petrece doar la școală. Copiii  învață și 

prin descoperire ori interacțiune cu ceilalți, indiferent că ne referim la membri ai 

familiei, prieteni sau, mai larg, la comunitate. De aceea trebui să încurajăm 

părinții să fie implicați în procesul educațional și să ne  îndrumăm elevii să 

exploreze și să folosească momentele obișnuite pentru a aprofunda ceea ce 

învață, fie că sunt noțiuni de matematică, geografie, biologie ori fizică. 

Privind situația actuală, cu cât ne vom familiariza mai repede cu astfel de 

metode, cu atât vom fi mai pregătiți să gestionăm cu succes provocările ce vor 

https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
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apărea, probabilitatea ca în viitor să fim nevoiți să implementăm sisteme 

alternative de învățare fiind destul de mare.  

O astfel de tranziție treptată către folosirea tehnologiei poate fi benefică 

pentru momentele ce necesită predare exclusiv online.  

Pedagogia este cheia!  

 

Bibliografie selectivă:  

1.Blended learning in school education – guidelines for the start of the 

academic year 2020/21, European Commision (2020).  

2.Ceobanu, C., Cucoș, C., Istrate, O., Pânișoară I.-O., Educația digitală, Polirom 

(2020).  

3.Persistent Fear and Anxiety Can Affect Young Children’s Learning and 

Development: Working Paper No. 9, National Scientific Council on the 

Developing Child (2010) 

 

 

Incluziunea copiilor etnici în şcolile de masă 

Profesor de Psihopedagogie Specială Roxana-Ioana Manoliu  

Școala Gimnazială Specială Pașcani, Județul Iași 

România 

  

Conform Legii Educaţiei Naționale1 statul asigură cetăţenilor României 

drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învaăţământ 

preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio 

formă de discriminare. Astfel se explică, faptul că toate fiinţele umane au dretul 

de a-şi dezvolta la maxim capacităţile personale şi să aleagă fără îngrădiri impise 

de roluri stricte. Egaliatea de şanse  se bazează pe asigurarea participării depline 

a fiecărei persoane la viaţa socială, economică, fără a se face dicriminare de 

origine etnică, sex, orintare sexuală, dizabilităţi, etc.  

Educaţia este un drept al fiecarui copil, inclusiv a celor etnici, întărit de 

dreptul de a participa la viaţa socială şi de ideea multiculturalismului (acceptarea 

şi valorizarea diferenţelor). 

Copii de etnie rromă întotdeauna au avut obstacole în incluziunea lor în 

şcolile de masă, stând la baza ei anumite condiţii de adaptare şcoalară, atât la 

nivel individual, cât de grup şi factori din sfera bio-psiho-emoţinală a acestora. 
 

1 Legea Educaţiei Naţionale  nr. 1 din ian. 2011, art. 2 (4) 
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Aşadar, şcoala trebuie să-şi extindă scopul şi rolul pentru a putea răspunde unei 

mai mari diversităţi de copii de etnie rromă cu toate problemele pe care le au 

(tulburări de compotament, tuburări socio-afective, dificultăţi de învăţare, etc.), 

pentru a-i ajuta să se integreze şi adapta mai uşor regulilor şi condiţiilor de 

mediu. Invăţământul, în calitatea sa de prestator de servicii, trebuie să-şi 

adapteze normele metodologice în funcţie de cerinţe copiilor etnici şi nu invers. 

Altfel spus,  este necesar să se facă trecerea de la integrare la incluziune.  

Integrarea este asimilarea unui elev în învăţământul de masă, unde acesta 

se adaptează (sau nu) politicilor, practicilor şi curriculum-urilor existente în 

şcoala respectivă, în timp ce şcoala în sine rămâne în mare parte neschimbată.   

Integrarea şcolară este un proces complex si de durata care face referire 

la cuprinderea copiilor (în cazul nostru a copiilor de etnie rromă) în institutii 

şcolare de masă, sau în moduri de organizare cât mai apropiate de acestea. Ideal 

este să privim integrarea şcolară ca un proces continuu de adaptare la condiţiile 

mediului şcolar, caracterizat printr-o neîncetată modificare, mediul schimbându-

se în funcţie de cerinţele integrării copilului. Mai mult, procesul integrării 

şcolare a copiilor de etnie rromă trebuie conceput ca o acţiune socială complexă, 

a cărui esenţă să constituie nu conformarea mecanică, pasivă a elevului la 

condiţiile mediului şcolar şi social, ci corelarea ambilor factori, crearea acelor 

condiţii optime, obiective şi subiective, pentru ca integrarea să însemne nu 

numai adaptare, ci şi angajare, accentul căzând pe acceptarea originară, cea a 

etniei rrome. 

Incluziunea poate fi atinsă doar în cadrul  social, fiind un proces de 

integrare a unui individ în mediul social  familie, grup, clasă, şcoală, comunitate, 

societate1. Deşi, par termini similari, incluziunea diferă de  integrare. A include 

un grup de copii dezavantajaţi (în cazul nostrum copii de etnie rromă) se referă 

la capacitatea unui grup,  unei clase, a unei şcoli de a asimila noi membri, care 

au nevoie de suport pentru a se  adapta, a se integra, a se socialize.   

Spre deosebire de aceasta, incluziunea pune accentul pe necesitatea ca 

sistemul educaţional şi mediul şcolar să-şi schimbe şi să adapteze condiţiile şi 

normele metodologie, pentru a răspunde nevoilor elevilor etnici, cum am amintit 

mai sus, în funcţie de cerinţele educative ale fiecaruia dintre ei (tulburări de 

compotament, tuburări socio-afective, dificultăşi de învăţare, etc.).  

 
1 OECD, Education Policies for Students at Risk and those with Disabilities in  South Eastern 

Europe: Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, FYR of Macedonia,  Moldova, 

Montenegro, Romania and Serbia, OECD, Paris, 2007. 
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Incluziunea copiilor de etnie rrromă se poate realiza dacă există 

colaborarea permanentă şi lucrul în echipă între: elevi, profesori, părinţi, 

consilieri, organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri dezvoltatori, care se pot 

implica în acest proces. Din perspectiva şcolii/educaţiei de masă colaborarea 

reprezintă un element de bază determinant pentru realizarea succesului, acesta 

fiind privit ca autonomie şi independenţă necesară includerii sociale post-şcolare 

sau/şi post-instituţionale. 

Astfel, la incluziunea şcolară de masă a elevilor de etnie rromă, putem 

enumera factorii externi, care au şi o influienţă asupra dezvoltării proceselor 

afective: grupul şcolar, cadrele didactice, şcoala, familia, mass-media, O.N.G.-

urile şi alte unităţi sociale (serviciile de asistenţă social, etc.) 

Grupul şcolar este adresat elevului de etnie rromă, pe care acesta le 

recepționează mai mult sau mai puțin exact, deoarece pot să apară cazuri de 

perceperi deformate, condiționate de mecanisme de aparare și proiecție a eu-lui. 

Evaluările emise de grup îi conferă elevului etnic un anumit statut concretizat 

într-o apreciere de un anumit nivel. Înainte de a-şi însuşi evaluarea şi a o 

interioriza, aprecierile grupului se manifestă în contactele interpersonale. Dar 

pentru că un copil de etnie rromă face parte, în acelaşi timp, din mai multe 

grupuri care se pot afla mai mult sau mai puţin în relaţie de interdependenţă, 

unitatea imaginii de sine se constituie din multiplicarea imaginilor sociale, care 

are o influienţă ridicată asupra incluziunii acestuia în şcoala de masă. De aceea 

este foarte importantă, deşi puţin valorificată, potenţialitatea de comuniune şi 

interacţiune a copiilor etnici cu cei de alte origini (de exemplu copii de origine 

română), alături covârstnici, în asemenea contexte şi moduri de organizare 

şcolară, care pot să le puna mai bine în valoare capacităţile. Clasa eterogenă ca 

mediu al actului de învăţare, în care diversitatea este considerată ceva natural şi 

valorizată pozitiv, facilitează progresul fiecarui copil şi constituie o premisă a 

incluziunii şcolare a copilului de etnie rromă. 

Profesorul consultant/itinerant/de sprijin ocupă un rol important, am 

putea spune ca reprezintă cheia în incluziunea în şcoala de masă a unui elev de 

etnie rromă. Cuprinderea individuală sau în grup mic a copiilor de etnie rromă în 

unităţă şi de învăţământ de masă, în funcţie de potenţialul acestora, trebuie 

realizată prin diferite structuri sau forme de sprijin. Aceste forme de sprijin 

conturează în esenţă modalităţile prin care copii etnici integraţi în clase în şcoala 

de masă, pot beneficia de ajutor din partea unor cadre specializate pentru 

educaţia specifică fiecarui copil, în funcţie de potenţialul pe care îl au, a unor 

servicii de reabilitare/recuperare necesare. Cadrul didactic este o persoana care 
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are experienţă, are înaltă calificare, are deprinderi de specialist, fiind pregatit sa 

ofere în orice moment tipul de intervenţie corectă, pentru a ajuta aceşti copii să 

fi incluşi mai uşor în şcoală. 

Şcoala prin toate componentele sale participă la incluziunea copiilor de 

etnie rromă. Aducerea unor copii etnici în situaţii sau medii sociale şi 

educaţionale noi, care asigură o participare activă şi interactivă în relaţionarea cu 

ceilalti copii şi la viaţa comunităţii locale, constituie o modalitate de integrare 

şcolară şi socială a acestora. Copilul de etnie rromă poate opta pentru orice 

şcoală obişnuită. Inserţia sa individuală sau în grup în şcoală, atunci când se 

poate realiza, trebuie încurajată şi susţinută. La nivelul şcolii, care desfăşoară 

acţiunii, componente ale educaţiei de învăţământul de masă, trebuie să se creeze 

condiţii  astfel încât copilului de etnie rromă să nu se simtă stânjenit de originea 

sa. Mediul şcolar trebuie considerat ca un sistem educaţional care oferă 

flexibilitate şi care aprobă accesul la educaţie pentru toţi copii. 

Astfel, la nivelul organizării sistemului de învăţământ de masă, 

experienţele din România arată că funcţionarea unor clase de copii etnici, în 

şcoli obişnuite, cu o compoziţie fixă şi permanentă, în care copii îşi petrec toate 

orele din programul şcolar şi pe tot parcursul şcolii, contribuie prea puţin la 

promovarea integrării, chiar dacă unele activități social culturale se realizează în 

comun cu ceilalți copii. De asemeni, incluziunea copiilor de etnie rromă în 

şcolile de masă, care prezintă flexibilitate- ca mod de organizare, funcţionare, ca 

structură şi frecvenţă din partea copiilor - poate contribui substanţial la procesul 

real de integrare şcolară şi socială. La nivelul conținutului învățamântului este 

necesar să se elaboreze şi să se aplice programe de elaborare progresive, 

personalizate şi revizuibile periodic. 

Cadrele didactice au nevoie în permanenţă să-şi formeze şi să îşi dezvolte 

deprinderi individuale adecvate de relaţionare şi comunicare cu alţi profesori, 

specialişti, părinţi,etc., să poată juca rolul de consultant, mediator.  

La nivelul anului 1997/1998 diferenţa dintre participarea şcolară în cazul 

populaţiei majoritare şi participarea şcolară în cazul populaţiei de rromi era de 

aproximativ 12% în favoarea  participării şcolare a populaţiei majoritare (pentru 

grupa de vârsta 7-10 ani participarea şcolară în cazul populaţiei majoritare era 

94,4%, iar în cazul populaţiei de rromi era 82,7%). În realitate, participarea 

şcolară a copiilor rromi era mult mai redusă, putând fi aproximată prin scăderea 

nonrăspunsurilor (participarea şcolară a fost aproximată prin realizarea unei 

anchete, 13,1% reprezentând nonrăspunsuri). Astfel, valorea reală a acesteia ar 

putea fi în jurul cifrei de 69,6%. Diferenţe mari se înregistrează în ceea ce 
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priveşte participarea şcolară pentru ciclul gimnazial (11-14 ani), 98% în cazul 

populaţiei majoritare, faţă de 72,4% (67,5% dacă nonrăspunsurile sunt 

interpretate ca şi cazuri de neşcolarizare sau de întrerupere a şcolarizării) în 

cazul populaţiei de rromi. De asemenea, există o proporţie mare a copiilor rămân 

neşcolarizaţi de aproximativ    17,3%, fapt ce semnifică o anumită lipsă de 

adaptare a sistemului de învăţământ în ceea ce priveşte cuprinderea în şcoală a 

copiilor rromi1.  

Familia de etnie rromă este nucleul în care copilul îşi dezvoltă primele 

relaţii afective şi are un rol important în alegerea modalităţii de socializare şi 

integrare socială şi şcolară a copilului etnic. În condiţiile economice şi sociale 

din România, de care dispun majoritatea familiilor etnice, cu un nivel de 

economic şi de educaţie la un nivel destul de scăzut, este o uşurare să ştie că fiul 

sau fiica este intregrat într-un ong sau beneficiază de orice alt serviciu social, 

care îi ajută la incluziunea lor şcolară, parţială sau integrală, chiar dacă aceasta 

presupune anumite constrângeri de ordine şi conduită. 

O.N.G.-urile şi alte unităţi sociale (serviciile de asistenţă socială), prin 

programele care le desfăşoară, pot constitui parteneri în procesul integrativ al 

copiilor de etnie rromă. 

Sectorul educației din şcoala de masă este şi trebuie să rămână sensibil la 

aspiraţiile copiilor etnici. Rămân însă multe probleme nerezolvate în privinţa 

incluziunii lor după o perioadă îndelungată de absenteism. Legislaţia în această 

privinţă pare a fi neinteresată, neexistând încă reglementări precise în privinţă 

orientărilor şcolare şi apoi a orientarii profesionale şi sociale, deoarece se evită 

acum să se mai discute acum despre o "societate de asistenţă", se încearcă a se 

acredita ideea ca orice legislaţie în domeniu ar putea cauza (conform teoriei 

etichetării). Acestă teorie a etichetării a fost dezvoltată de Howard Becker în 

cartea sa din 1963 “Cei din afară: Studii de sociologie deviationistă”, ce afirmă 

că “un comportament problemă este acel comportament care a fost etichetat 

drept problematic; că actul etichetării este cel care creează problema, şi nu 

indivizii”2. Teoria etichetării scoate în evidenţă că etichetele, în mod curent, 

inspiră de la  autoritate; de exemplu, un profesor, un părinte sau o persoană 

importantă, care repetă şi consolidează eticheta până când aceasta devine ferm 

asociată unui individ. Aceasta mai afirmă că atunci când etichetele sunt ataşate 

 
1 M. Surdu, Educaţia şcolară a populaţiei de romi în studiul Indicatori privind comunităţile 

de romi din România, Ed. Expert, Bucureşti, 2002. 
2 Becker H., Outsiders; studies in the sociology of deviance; Glencoe, Ill: Free Press, 1963  
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oamenilor (în cazul nostru etnia rromă “ţigan”), poate fi dificil pentru un 

individ să mai scape de ele; individul poate ajunge să le accepte, le 

interiorizează şi crede că sunt adevărate. 

Se "evită" să se declare că există persoane de etnie rromă, în situaţii 

diverse, fiindcă au nevoie de ajutorul colectivităţii. Desigur ca o politică 

preventivă - globală şi promoţională - ar evita "circuite închise". Însă fenomenul 

există şi de aceea nu este de respins "solidaritatea comunitară", intervenţia 

autorităţilor, care sunt îndreptăţite cu inserţia şcolară şi integrarea lor socială, 

inclusiv integrare socio-profesională. 

Chiar dacă conţinutului învăţământului este perceput, ca fiind dificil, de 

multe ori elevii rromi nu fac faţă programelor şcolare din şcoala de masă, 

datorită lipsei studiului suplimentar şi într-o anumită măsură această consecinţă 

tinde să afecteze nivelul procesului instructiv-educativ, pentru că profesorii îşi 

modelează practicile pedagogice în funcţie de nivelul de pregătire presupus al 

elevilor, chiar dacă aceştia nu prezintă dificultăţi de învăţare, ceea ce are drept 

consecinţă însuşirea la un nivel scăzut al cunoştinţelor minime sau uneori chiar 

abandonarea frecventării cursurilor. 

Pentru a creşte eficienţa activităţii de învăţare, cadrul didactic trebuie să 

manifeste înţelegere, sensibilitate faţă de statutul socio-economic, familiale, 

culturale etc. care-i caracterizează pe elevii rromi şi să aleagă acele metode, 

tehnici, mijloace de învăţare care favorizează învăţarea tuturor fără a leza, jigni, 

umili, discrimina sau marginaliza elevii.  

În concluzie, se poate spune că rapotul dintre climatul educațional și 

dezvoltarea competențelor afectiv-emoționale al elevilor rromi este posibilă în 

cazul în care profesorii sunt preocupați de necesităţile emoțional-afective ale 

acestora și sunt motivaţi să construiască un climat educațional adecvat, pentru 

dezvoltarea lor afectivă şi instructiv-educativă armoniaoasă . Această situaţie 

este ideală în procesul de învăţamânt, cu cât relaţiile dintre profesori sunt lipsite 

de prea multe tensiuni şi deţin o  experienţă mai vastă în acest domeniu. 

Interesul manifestat pentru nevoile emoționale se reflectă şi prin stilul de 

predare şi atitudinea cadrelor didactice dezvoltate în relaţia cu elevii de etnie 

rromă în procesul lor de incluziune şcolară. 
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Metode și tehnici de lucru în învățământul online 

Prof. Ana Adina Luiza Mîndricel,  

Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț 
 

Învățarea online începe să câștige din ce în ce mai mult teren în fața 

învățării clasice.Date fiind cele întâmplate acum,în această perioadă, suntem 

nevoiți să trecem la învățarea online prin diverse platforme. 

          Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis 

pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină 

întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, 

pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că 

tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea 

pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document 

Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document 

electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 

autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi 

elevilor o serie de opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. 

Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura 

academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au 

învățat să facă? 

           Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin 

intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape 

nelimitate. 

Ca utilizare a platformelor se pot enumera  câteva: 
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– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus 

gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui 

elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor 

mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri 

scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru 

a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar 

și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini 

sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot 

primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau 

nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii 

pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. 

 Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 

greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât 

mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 

explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, 

elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, 

construind ei înșiși itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la 

învățământul primar. 

            Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot 

folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze 

filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagine de pe interfața 

device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii î-l vor 

folosi. De aceea, vă încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă același 

lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste 

instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai 

semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar 

creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 

profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens 

pozitiv. 

https://classroom.google.com/u/0/
https://edu.google.com/products/jamboard/?modal_active=none
https://www.google.com/forms/about/
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/www.prezi.com
https://www.animaker.com/
https://screencast-o-matic.com/
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Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în 

cadrul căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții normale 

sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente 

informatice de comunicare la distanță. 

Cursurile online sincrone – cursuri la care elevii și cadrele didactice 

participă în același timp, dar în locații separate. Instruirea sincronă implică o 

strategie de învățare structurată, în care activitățile didactice sunt programate la 

ore anunțate din timp, se adresează unor formații de studiu numite clase virtuale, 

iar elevii beneficiază de interacțiuni în timp real. Aceste cursuri pot fi oferite 

prin videoconferință, conferință web, conferință audio etc. 

Cursurile online asincrone – cursuri în care elevii nu participă la activități 

didactice în același timp cu cadrele didactice, iar conținutul învățării este 

furnizat prin resurse de studiu la care ei au acces. Instruirea are la bază materiale 

dedicate studiului individual, în format tipărit sau digital, implementate pe 

platforme specializate de management al predării, învățării și evaluării de tip e-

learning. 

Instrumentele de lucru sincrone pot face o evaluare a cunoștințelor, a 

lacunelor elevilor sau pot motiva elevul care are o toleranță mică la stresul 

provocat de așteptarea notei. 

Unele din aceste instrumente sunt: 

- Google docs – se pot crea paragrafele unui raport de către elevi diferiți; 

- Miro - tablă interactivă la care elevii se conectează și colaborează în 

diferite formate; 

- Poem generator - aplicație cu specii de poezii distincte pe care elevii le 

creează pe loc; 

- Mentimeter - program pentru colectare de date sau evaluare; 

- Whiteboard - tablă albă pentru crearea de grafice în timpul predării; 

- Facebook Messenger pentru dezbaterea unei teme. 

Dintre mijloacele asincrone, platforme educaționale, aplicații și instrumente 

amintim: 

- Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul 

Educaţiei pentru lucrul online cu elevii. Aceasta oferă posibilitatea atât 

profesorilor, cât şi elevilor, să încarce materiale, să posteze diverse 

anunţuri şi, special pentru profesori, să dea note materialelor lucrate de 

elevi şi încărcate aici. Pentru utilizarea Google Classroom este nevoie de 

conturi Google pentru toţi utilizatorii, precum şi de activarea licenţei 

Google. 
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- Easy classroom – foarte asemănător cu Google classroom; 

- Microsoft Teams este o platformă ce beneficiază de un spaţiu de lucru 

bazat pe chat. Profesorii pot forma rapid clasele, împărtăşi cu elevii 

materialele didactice, posta anunţuri. 

- Eduonline.roedu.net — cea mai mare bibliotecă românească de resurse 

educaționale digitale, ce conține și softurile educaționale din suita AeL, 

dezvoltată în programul SEI, pentru învățământul primar, gimnazial și 

liceal, pentru toate disciplinele de studiu. Cuprinde peste 10.000 de 

activități de învățare, cu evaluări contextuale și formative – doar conținut 

evaluat și validat de experți ai Ministerului Educației. Acoperă în 

proporție de 60% curriculumul românesc. Are elemente multimedia 

interactive și foarte multe jocuri educaționale. Include laboratoare virtuale 

– tot ce se cere în liceu, la chimie, fizică și biologie ca activități de 

laborator. Include și lecții pentru copii cu cerințe educative speciale. 

- DigitalEdu – resurse educaționale digitale — O bază de date cu resursele 

educaționale deschise în format digital create de cadre didactice, 

organizate pe discipline și ani de studiu. Conține linkuri la teste, fișe de 

lucru, jocuri didactice, filme și simulări. 

- WAND.education — permite crearea de la zero a lecțiilor (are nenumărate 

modele și șabloane de lecții) sau preluarea unor lecții create de alți 

profesori. Simplu de folosit în crearea de conținut educațional interactiv. 

Lecția și/ sau testul se pot transmite instantaneu elevilor; aceștia le pot 

vizualiza pe orice tip de platformă, desktop sau mobilă: iOS, Android, 

Mac OS, Widnows, Chromebook. Are funcții de notare, evaluare și 

urmărire a parcursului școlar al elevilor. 

- Quizlet – grupaje de chestionare la elevii răspund și primesc punctaj; 

- Google forms – o diversitate de formulare pentru colectarea de date sau 

teste; 

- Cartoonize – fotografii reale se transformă în desene și pot fi folosite ca 

avatar, portret; 

- Bookcreator – program în care se pot realiza prezentări sau albume; 

- Voki – program unde elevii creează un personaj vorbitor; 

- Canva – aici elevii creează benzi desenate, scheme grafice; 

- Bombay TV – elevii pot introduce subtitrări de actualitate la filme indiene 

clasice; 

- Mozabook – Mozaweb – program de creare lecții; 

- Kahoot – program de chestionare tip concurs; 
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- Popplet – se poate realiza un ciorchine la subiect, de exemplu pentru o 

caracterizare - Jib Jab – program în care se realizează filmulețe amuzante 

pe diferite șabloane; 

- Phone screen generator – un generator de conversatii pe telefon. 

Ambele categorii de instrumente electronice dezvoltă simultan un mănunchi de 

competențe extrem de utile, pentru unii elevi poate în timp mai scurt decât prin 

metodele față în față: competențele transversale, gândirea critică, simțul estetic, 

comunicarea în limba străină, independența în învățare, competențele de 

prezentare a unui discurs public, producerea de texte originale etc. 

Platformele eLearning au o serie de avantaje, precum: 

➢ Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație; 

➢ Centrare pe elev/participant; 

➢ Elevii pot colabora și învăța împreună; 

➢ Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări; 

➢ Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă; 

➢ Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în 

învățământul tradițional; 

➢ Materialele pot fi personalizate; 

➢ Posibilitatea modificării informației difuzate; 

➢ Accesibilitate, comfort, flexibilitate; 

➢ Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri; 

➢ Elevul poate învăța în ritmul lui propriu; 

➢ Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent; 

➢ Costuri reduse de distribuție a materialelor; 

➢ Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă; 

➢ Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional; 

➢ Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea 

numărului de download-uri efectuate de către elevi; 

➢ Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de 

stocare a informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile 

individule; 

➢ Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi. 

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

➢ Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs 

tradițional; 
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➢ Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la 

rețea, de joasă performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și 

anumite grafice; 

➢ Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori 

pentru socializare; 

➢ Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning; 

➢ Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor; 

➢ Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile 

online; 

➢ Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare 

verbală a examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare 

- argumentare - contraargumentare și accentuarea gradului de 

dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia 

au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru 

comunicarea interumană. 

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o 

pregătire prealabilă are efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și 

într-o situație de criză, cum este cea în care ne aflăm, pare a fi o soluție corectă 

pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 
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       Notiunea de deficienta mintala cuprinde toate formele clinice stabilite de-a 

lungul secolelor, înglobând forme si tipuri clinice variate, de diferite grade. 

Termenul a fost introdus ca notiune de gen de catre anglosaxoni si americani la 
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începutul secolului al XX-lea iar in Europa a fost substituit de numerosi alti 

termeni: deficienta intelectuala, slabiciune intelectuala sau de handicap 

intelectual. Școlarii cu handicap mintal investigati, tulburarile de ritm si fluenta 

ale vorbirii, nazonanta si tulburarile vocii, precum si tulburarile de tip alalic 

constituie un capitol important al activitatilor de corectare, desfasurate la 

cabinetele de terapia limbajului, mai ales ca tulburarile respective se asociaza, 

frecvent, afectiunilor sferei motivational-afective si actionar-volitive. Terapia lor 

presupune corelarea permanenta a activitatilor desfasurate la cabinetele de 

terapia limbajului cu tratamentul medical de specialitate si cu diverse activitati 

de terapie complexa dar și împreună cu familia. 

Familia, climatul familial și relațiile dintre membrii familiei sunt în 

măsură să-și pună ampren-ta, uneori decisiv, asupra comportamentului copiilor 

în societate, asupra modului în care-și îndeplinesc îndatoririle ce le revin, asupra 

valorilor pe care le promovează, asupra modului de raportare la realitățile 

sociale în general.  

Factorii care influențează elementele definitorii ale familiei sunt: 

economici, sociali, morali, juridici, ei având o înrâurire deosebită asupra 

constituirii familiei, încheierii căsătoriei, relațiilor dintre soți, relațiilor dintre 

părinți și copii în ansamblul vieții de familie. [5] Complexitatea relațiilor de 

familie este strâns legată de nivelul de dezvoltare al societății, de modul de 

organizare socială, de factorii politici, economici, culturali și sociali. Familia, ca 

produs al societății, s-a dezvoltat paralel cu aceasta și s-a modificat continuu în 

funcție de transformările economice, sociale și morale. Problematica deosebit de 

complexă cu care se confruntă familia în toate ipostazele existenței ei, începând 

de la constituire și parcurgând etapele în care sunt antrenate deopotrivă relațiile 

dintre parteneri și relațiile dintre generații, se reflectă în societate, existând o 

permanentă interdependență între transformarile și manifestările petrecute la 

nivelul societății și cele din cadrul microclimatului familia [9].  

Familia reprezintă primul context de viață, cu semnificație deosebită în 

edificarea personalității copilului, agentul de bază al socializării, al procesului de 

însușire temeinică și liber consimțită a normelor, valorilor și regulilor de 

conduită concordante cu modelul etico-normativ al societății, asigurându-i 

capacitatea de a exercita adecvat rolurile sociale, participarea conștienta la 

urmărirea și la realizarea finalităților fixate; orientarea corectă în câmpul moral; 

capacitatea de a discerne între conduitele acceptate și cele neacceptate, între 

mijloacele legitime și cele ilegitime, între scopurile dezirabile și cele 

indezirabile, capacitatea de a le îmbina în mod judicios în decizii și în acte co-
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respunzătoare celor două tipuri de atitudini fundamentale rezultate din procesul 

de formare socială: conformism și nonconformism. [11] 

După P. Osterrieth, familia îi livrează copilului sentimentul de siguranță, 

care îi permite să se emancipeze și să-și dezvolte personalitatea. Sentimentul de 

siguranță se instaurează și se menține în următoarele condiții: protecția de 

pericolele și agresiunile pe care le poate provoca ambianța (naturală și socială); 

satisfacerea trebuințelor bazale-fiziologice, de securitate, de dragoste și apar-

tenență, de respect și recunoaștere; coerență și stabilitatea cadrului social de 

dezvoltare; sentimentul de a fi acceptat ca membru al familiei, de a fi iubit, de-a 

i se aproba caracteristicile individuale, de a avea posibilitate de acțiune (o 

anumită arie de libertate) și de a dobândi experiență personală. [10]. 

Între factorii educației, familia a fost și este considerată ca factor prioritar 

și primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor educația începe din 

familie, motiv care 1-a determinat pe Loisel să afirme că în familie și pe 

genunchii mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume- omul de 

caracter.  [9]. 

Citatul pune în evidență dimensiunea morală a educației din familie, dar 

într-un anumit fel și într-o anumită măsură familia își aduce contribuția în toate 

sectoarele educației, aici copilul făcându-și ucenicia pentru viață, cea morală 

rămânând însă esențială prin subsțantă pe care i-o imprimă familia.  

Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor, ea fiind 

cea care răspunde de satisfacerea trebuințelor elementare ale copilului și mai 

ales de protecția lui. Acțiunea educativă din familie trebuie și are întotdeauna un 

caracter intențional, urmărind o anumită finalitate-formarea personalității 

copilului pentru integrarea lui în societate. Educația făcută de primii educatori- 

părinții, se răsfrânge asupra tuturor laturilor copilului în funcție de 

particularitățile de vârstă și individuale.  

Cel mai important rol în evoluția moral-civică a copilului îl au exemplele 

bune care pleacă inevitabil din familie. Familia, nucleu de bază al societății 

noastre, are rolul de a asigura dezvoltarea fizică și morală a copilului. De familie 

depinde dirijarea judicioasă a maturizării psihice a copilului, dezvoltarea lui. [6]. 

De felul în care părinții vor educa copilul în sensul unei morale riguroase, 

dar suple și de felul în care vor știi să dirijeze viața afectivă a copilului, va 

depinde formarea personalității acestuia. De la familie copilul învață să iubească 

munca, țara și libertatea și să respecte legile țării. Rolul familiei este foarte 

important în dezvoltarea copilului din următoarele puncte de vedere: fizic, 

intelectual, moral, estetic. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică. Ea asigura 
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hrana și îmbrăcămintea copiilor, îi ferește de pericole, le lasă timp de joacă, le 

creează condiții cât mai bune de odihnă și se îngrijește de sănătatea lor. Un 

regim rațional de viață nu poate avea decât urmări pozi-tive asupra dezvoltării 

sale fizice. Familia îi formează copilului primele deprinderi de igiena personală 

și socială, obișnuindu-l să utilizeze factorii naturali (apa, soarele) pentru 

bunăstarea organismului. În perioada pubertății, schimbările fiziologice produse 

în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a copilului; prin 

îndrumări perseverente și afectuoase, prin modificarea regimului de odihnă, prin 

crearea unor noi deprinderi igienice, familia le va rezolva la timpul porivit. [13]. 

În cadrul familiei copilul își însușește limbajul. Volumul, precizia 

vocabularului și corectitu-dinea exprimarii copilului depind de munca depusă de 

către părinți în această direcție. Familia oferă copilului aproximativ 90% din 

cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiecte 

casnice, etc). Ea se preocupă de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor, 

dezvoltându-le spiritul de observație, memoria și vederea.  

În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: 

respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire, ordinea, 

cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. În realizarea acestor sarcini 

părintele este un exemplu pentru copil.  

Familia trebuie să fie un colectiv sănătos, între aceștia trebuie să fie relații 

de înțelegere, respect, întrajutorare, să trăiască în deplină armonie, să ducă o 

viață cinstită, onestă. Părinții trebuie să fie un bun exemplu, având în vedere cât 

de puternic este spiritul de imitație la copii. În comparație cu familia cu un 

singur copil, familia cu mai mulți copii reprezinta un mediu educativ mai bun. 

Copilul singur la părinți tinde să fie mofturos, egoist, capricios datorită părinților 

care doresc să-i facă toate poftele. În familiile cu mai mulți copii, afecțiunea 

părinților se îndreaptă către toți copiii [4].  

Părinții trebuie să aibă o autoritate asupra copilului. Aceasta autoritate nu 

trebuie obținută cu ajutorul pedepselor sau a violenței și nici printr-un exces de 

bunătate și satisfacerea oricărei dorințe. A educa un copil nu este un lucru atât 

de ușor. Unii părinți având concepții învechite, cred ca ei știu cel mai bine să-și 

educe copilul, neacceptând sfaturi din exterior.  

Familia poate constitui atât un factor pozitiv cât și un factor negativ 

în/pentru educația copilului. Ideal este ca, scopul familiei să fie cel de 

intensificare a influențelor pozitive și de reducere a influențelor negative. 

Aceasta pentru că, familia, ca nici o altă instituție specială, nu poate aduce atâtea 

prejudicii în educația copiilor. Achizițiile din perioada copilăriei se păstrează pe 
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tot parcursul vieții, în cadrul ei punându-se bazele personalității copilului. 

Familia este primul factor care contribuie la structurarea componentelor de bază 

ale personalității copilului. Aceasta datorită bogăției și diversității relațiilor 

interpersonale și a modelelor comportamentale pe care le furnizeză. [10] 

Climatul educativ familial democratic, care asigură în același timp 

dragoste necondiționată și o atenție focalizată, fără a altera autoritatea parentală, 

presupune calm și echilibru, indiferent de situație și un cuplu familial care să 

vină permanent în întâmpinarea nevoilor  copilului, sprijinindu-1 neîncetat.  

Nu pot să nu fie aici amintiți părinții care, chiar fără să-și dea seama, au 

tendința de a impune copiilor propriile exigențe și dorințe, modele. Un astfel de 

copil își va construi o platoșă, un gen de impermeabilitate la dorințele și nevoile 

celorlalți, devenind, nu de puține ori, incapabil de a iniția relații profunde cu 

aceștia. În cele mai multe cazuri membrii mediului socio-cultural în care acest 

tip de persoane încearcă să se integreze, îl izolează.  

Pentru dobândirea capacității de autonomie (evoluând de la dependența 

absolută) și buna integrare socială, copilul are nevoie de un mediu familial, 

stabil, coerent și sigur, de căldura emoțio-nală și încredere, de toleranță și ajutor, 

dar și de o disciplină constructivă, ordonatoare și pozitiv struc-turată [12].  

Individul se adaptează socio-cultural în funcție de propriile capacități, 

arătând disponibilități pentru îndeplinirea rolurilor sociale. Acțiunea vieții 

sociale dă loc unor interacțiuni între individul aflat în dezvoltare și cei ce se află 

în preajma sa și interacțiunea se realizează prin intregul complex al proceselor și 

fenomenelor psihice, alături de toate componentele sistemului personalității. O 

ființă umană bine adaptată și flexibil adaptabilă nu doar va evolua în plan socio-

cultural, integrându-se și manifestându-se, dar procesul va asigura și acel confort 

psihic care va determina noi retroacțiuni și implicări optimizator-dezvoltante.   

Menirea educației este aceea de a înalța pe culmi mai nobile de viață-

omul. [6].Problema edu-cației este abordată astăzi în strânsă legătură cu 

problematica lumii contemporane, lume caracterizată prin importante 

transformări, prin cerințe și aspirații specifice, prin schimbări în toate domeniile.  

Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, 

coerentă, iar implicarea acestui deziderat rezidă în strânsă legătură dintre familie 

și mediul educațional. Acest lucru impune ca părinții să fie parteneri egali în 

educația copilului.  

Participarea efectivă a părinților la necazurile copiilor, la evenimentele 

din viața acestora, le dau liniștea și siguranța. Nu frica, nu teama trebuie să-1 

determine pe copil la acțiune; e bine să li se explice natura greșelilor săvârșite, 
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gravitatea acestora și nu să se apeleze la măsuri unilateral de natură să producă 

blocaje psihice și dezadaptare socială [2]. 

Mediul familial este primul mediu educativ și socializator pe care îl 

cunoaște copilul și a cărui influență îi marchează esențial dezvoltarea ca individ. 

Legătura copilului cu familia este, din aceasta cauză, extrem de puternică și -din 

multe puncte de vedere- de neînlocuit. Familia își aduce contribuția în toate 

sectoarele educației, aici copilul făcându-și ucenicia pentru viață, cea morală 

rămânând însă esențială prin substanța pe care i-o imprimă familia [3]. 

Atmosfera afectivă din familie are o influență hotărâtoare asupra 

dezvoltării psihice în mica copilărie. În primii ani de viață copilul răspunde la tot 

ce se întamplă în jur prin reacții emotive care vor determina direcționarea 

activității și aptitudinilor de mai târziu. Năzuințele copilului se formează în mica 

copilărie prin exemplul celor din jur. În familie copilul învață limbajul și 

comportamentul so-cial, își formează aspirații și idealuri, convingeri și 

aptitudini, sentimente, trăsături de voință și caracter. 

Pentru o bună educație a copilului este necesară conlucrarea familiei cu 

grădinița, iar apoi cu școala. Apreciem că buna cunoaștere a ceea ce copilul 

trebuie să primească și primește concret din partea familiei, conjugate cu o 

muncă metodică pe baze științifice, din grădiniță, în condițiile unei bune 

colaborări permanente dintre familie și grădiniță, al unei îndrumări suficiente a 

familiei reprezintă pârghii de bază în munca de formare a preșcolaralui. [3]. 

Prin pregătirea și educarea copilului pentru viață, facem posibil ca 

orizontul specific de năzuințe să devină cotidian posibil.. Prin investigația 

psihică a copilului său părintele va descoperi imensul lor potențial și apoi de a-1 

valorifica în opera de formare a unei personalități de succes [14]. 

Educația în familie constă dintr-un ansamblu de acțiuni sistematice 

orientate spre formarea și dezvoltarea calităților intelectuale, morale și fizice ale 

copilului, acțiuni care încep să fie realizate odată sau chiar înainte de conceperea 

lui.  

Succesul educativ se poate obține atât timp cât în mediul familial există 

relații pozitive, armonioase, înțelegere. Părinții să echilibreze dimensiunile 

constrângere-libertate, să fie preocupați de cunoașterea fiziologiei și psihologiei 

copilului la diferite vârste, să fie receptivi nevoilor acestuia și să îmbine 

responsabilitătile cu drepturile ce i se cuvin.  

Părinții și copiii sunt parteneri, iar relația educativă este bazată pe 

schimbare și reciprocitate. Astfel, copilul se transformă în actor, nu numai al 

propriei deveniri dar și al construcției continue a rolurilor parentale[19]. 
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Prof. Roxana Mihaela Moisoiu 

Colegiul German „Goethe” 
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 Pornind din antichitate, de la vechii greci și romani, de la educația copiilor 

orientată în spiritul integrării în viața colectivității, prin cunoașterea drepturilor 

și îndatoririlor, și până în zilele noastre, educația este și va fi întotdeauna o 

investiție în viitorul unei societăți  democratice.  

 Apanajul oricărei societăți moderne este formarea unei populații cât mai 

educate. Dezvoltarea culturii, a tehnicii, formarea tinerei generații implică 

efortul susținut al școlii. Școala trebuie să adopte palete educaționale care să 

completeze realizarea și favorizarea succesului educațional.  

 Pentru a concepe educația viitorului trebuie să intuim esența societății de 

mâine.  

 Viața este imprevizibilă dar depinde de fiecare din noi să o transformăm 

într-o călătorie fascinantă. Extrapolând spusele lui Sydney J. Harris „scopul 

școlii este de a transforma oglinzile în ferestre”, putem intui că imprevizibilul 

vieții depinde de ferestrele educației și de claritatea cu care împărtășim gânduri 

și sentimente, într-o lume brăzdată de incertitudini. 

 Fenomenul pandemiei a scos la iveală inadecvențe pe care școala le are în 

condiții speciale. Studiul nu trebuie să fie doar didactică, din contră trebuie să 

reprezinte o experiență mai mult decât formativă pentru toți elevii.  

 Școala este locul în care se experimentează relații pozitive, adică relații 

între colegi, mediate de adulți. În contextul pandemiei aceste tipuri de experiențe 

au lipsit și absența lor naște anxietăți determinând o fragilitate mai mare la copii. 

Prin faptul că o perioadă considerabilă de timp elevii au stat în fața 

calculatorului pentru predarea online, au trăit experiența unui mod de a reacționa 

la starea de excepție care întrerupe fluxul de relații, de viață. Aceasta a născut o 

modalitate de a afirma importanța relațiilor sociale într-un moment în care 

oamenii devin indivizi, blocați în frică, în necunoscut. 

 Școala este un loc de întâlnire. Este importantă și esențială prezența fizică, 

prezența privirilor și vocilor care se împletesc. Aflându-ne în această stare 

excepțională am experimentat noile tehnologii de comunicare online care oferă 

posibilitatea de a ne vedea și asculta reciproc, totul ca o 

încercare rezistentă de a menține în viață cel puțin o urmă de 
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contact real. Suspendarea relațiilor sociale, în momentul de urgență, conturează 

riscul ca întoarcerea la individualism să devină structurală chiar și cu revenirea 

la normalitate.  

Implicarea factorilor decidenți în derularea activităților educative are un rol 

definitoriu. 

 Problemele inerente cu care învățământul se confruntă în perioada 

pandemiei vor lăsa inevitabil urme adânci în viitorul generațiilor de elevi. 

Acestea vor avea, în timp, un impact în toate sferele societății. Vor urma 

generații întregi care vor exclude socializarea, vor fi înclinați spre singurătate, se 

vor îndepărta de comunitatea din care fac parte. Școala, în acest context, are 

rolul primordial în realizarea conexiunilor inter-umane. 

 Școala este, sau ar trebui să fie, o comunitate educatoare, care vizează 

dezvoltarea capacității de analiză și sinteză. Avem nevoie de relații umane, 

emoționale, cognitive, relații care oricât ne-am strădui, nu se pot realiza la 

distanță. 

  Mediul online trebuie văzut doar ca un mijloc de sustenabilitate pe 

perioade scurte, venind în sprijinul dezvoltării competențelor din ce în ce mai 

complexe, oferind totodată disponibilitatea oportunităților de cunoaștere și 

învățare continuă imperios necesară în lumea contemporană. Internetul trebuie 

văzut ca un factor ajutător în procesul predării, și nu un element capabil să 

suplinească activitatea profesorului. Descoperirile individuale ale elevilor 

trebuie să ofere oportunitatea de a se regăsi în această perioadă dificilă. 

Internetul oferă acces global la resurse. Rețelele și instrumentele de comunicare 

permit modalități tot mai sofisticate de a partaja informații. Elevii pot pune la 

cale propriile căi educaționale prin selectarea online a ofertelor care se adresează 

intereselor și nevoilor lor personale. Cantitatea de informații disponibile pe 

Internet poate fi copleșitoare și inegală în fiabilitatea sa. Predarea și utilizarea 

materialelor din paginile web este în acord cu evoluția tehnicilor, însă nu poate 

suplini căldura umană a profesorului.  

 Trebuie să reiterez cu claritate și simplitate, chiar cu tărie, că predarea la 

distanță văduvește actorii implicați în exercițiul educației. Oamenii s-au născut 

și se dezvoltă în comunitate. Absența acesteia, pe o perioadă îndelungată creează 

diferite anomalii ce pot fi depășite cu mare greutate și efort susținut, cu multă 

implicare. Din acest motiv, educația, după această pandemie, trebuie să-și 

schimbe obiectivele.  

 Școala trebuie să fie capabilă să-și învețe elevii relația dintre cunoaștere și 

viață, să implice relațiile inter-umane, mai presus de orice, să transforme 
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instinctele de visare în dorința de cunoaștere. Acel EU trebuie să devină NOI. 

Rolul decisiv al profesorului este să transforme sub bagheta sa, elevul, să știe 

cum să-l determine să-și dorească noul.  

 Perioada distanțării fizice trebuie trecută prin tactul cu care profesorul 

lucrează, adăugând farmecul personal care impune disciplina și oferă capacitatea 

de a da dorință, căci dorința mimetică de cunoaștere se transformă astfel în 

curiozitate intelectuală.  

 Ceea ce profesorul transmite odată cu cunoștințele, este bucuria care îl 

însoțește în același timp cu argumentele ce oferă posibilitatea de a se deschide, 

mai presus de toate, permițând grupului de elevi să folosească spațiul de 

convivialitate, pentru a participa la un ritual datorită căruia se vor simți mai 

uniți.  

 Școala post pandemie trebuie să accepte numeroasele și diferitele dorințe 

care au prins contur în ultimul timp și să încerce să interpreteze acea distanță ca 

un spațiu de întâlnire excepțional, între dorințe și povești, care împreună pot 

reconfigura orizontul viitor al actului educațional.  

 Făuritorul de suflete, profesorul trebuie să clădească în fiecare elev lumina 

călăuzitoare a vieții în colectivitate.  

 Izolarea, distanțarea și excluderea nu au cum să se regăsească în clasa de 

elevi, și nici în societatea în care trăim. Depinde de fiecare din noi să înțelegem 

importanța comunității și  a relațiilor sociale. 

 Școala post pandemie este o oportunitate extraordinară de a regândi școala 

nu numai în spații, ci și în misiunea sa. Aceasta nu mai este doar „educație” 

înțeleasă ca transmiterea liniară a cunoștințelor în clasă pe baza ipotezelor date 

în amonte.  

 Școala este locul în care sunt făurite povești, în care sunt exprimate 

convingeri ce conduc la dezvoltarea gândirii. Sunt expuse cunoștințe disciplinare 

în continuă evoluție. Este nevoie de predare motivantă și activă.   

 Profesorul impune rigoare în asigurarea învățării fiecăruia, grija relației 

educaționale și deținerea emoțională a clasei, utilizarea comunităților, orașelor, 

naturii, locurilor de cultură pentru a învăța mai mult și mai bine. 

 O școală trebuie totuși să fie diferită: mai sigură, mai primitoare, mai 

incluzivă și mai presus de toate, capabilă să facă față crizelor prezente și 

viitoare.  

 O schimbare mult așteptată pe care o are trecerea prin această criză  este 

folosirea spațiilor exterioare sălilor de clasă. Se pot ține ore în natură, acolo 

unde acest lucru este posibil. Școala poate fi scoasă din clădirea rigidă cu care 
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erau obișnuiți elevii. Putem folosi grădini, muzee. Putem alege să facem ieșiri 

educaționale în aer liber. Prin iscusința profesorului, se poate învăța prin joc, în 

timp ce copii se distrează, fără griji. Pot fi realizate activități și ateliere practice. 

Este nevoie doar ca profesorii să aducă înțelepciunea cu care să-i facă pe elevi și 

părinți deopotrivă, să înțeleagă mai bine, ce se întâmplă în lume.  

 Îmi imaginez că deschid larg ușile, că deschid ferestrele și că le extind 

orizontul vieții, tuturor elevilor mei. Transparența și sporirea capacităților 

copiilor de a citi realitatea trebuie să aducă un mod nou de abordare, să creeze 

legături între diferitele cunoștințe didactice și aspectele reale ale vieții. 

 Experiența personală, mă îndeamnă să reiterez faptul că stilul didactic, 

modul în care alegeți să comunicați cu elevii dumneavoastră, este factorul 

primordial al reușitei. Insuflarea dorinței de cunoaștere, dezvoltarea creativității 

vor conduce cu siguranță la un real progres. Chiar dacă acest progres nu este 

imediat, este necesar să faceți primii pași împreună. Nu există o cale să ajungeți 

rapid la destinație. Pe parcurs se poate schimba drumul, dar stabiliți obiective, 

un plan de acțiune pentru a le atinge și întotdeauna alegeți calea cea mai sigură, 

chiar dacă pentru asta este nevoie de ajutor.  

 Istoria umanității arată că în urma marilor tragedii civilizația noastră a fost 

capabilă să pornească spre nou, să conceapă cele mai bune proiecte și viziuni. 

Totul depinde de spiritul nostru liber și cooperarea dintre noi. 

  Distanțarea a impus limite, care în curând vor fi depășite. Nu putem trăi 

distanțați, singuri, cu frică, fără empatie față de ceilalți semeni. Relațiile sociale 

vor reveni, vom învăța să trăim cu virusul acesta și vom depăși toate 

recomandările sau impunerile. Limitarea drepturilor și libertăților va înceta și 

vom reveni la normal. Această normalitate nu mai este, însă, la fel ca înainte. 

Este nevoie de emoție, de empatie față de semenii noștri aflați în situații dificile. 

Este nevoie de trăiri comune. Este nevoie de relații interumane sincere. Este 

nevoie de comunitate. 

 Împreună vom fi mai puternici și vom schimba calitatea viitorului! 

Depinde doar de noi, de lecțiile etice pe care le-am învățat în urma acestor 

tragice evenimente. Impactul semnificativ pe care pandemia a avut-o în viața 

noastră îndeamnă la o reflecție profundă ce planifică și regândește un model de 

dezvoltare a educației pentru a avea o generație capabilă să depășească 

incertitudinile oferite de viitor. 

 În această perioadă elevii au învățat să-și aprecieze mai mult profesorii 

alături de care au descoperit resursele interactive online. Au avut de asemenea o 

îmbunătățire a relației cu părinții. Au descoperit capacitatea de adaptare la un 
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stil de învățare mai ușoară, din confortul locuinței, cu noi metode de învățare dar 

cu un program mai flexibil. Cu siguranță le-au lipsit interacțiunea directă cu 

colegii, cu profesorii, atmosfera din sala de clasă, freamătul din curtea școlii. 

 Există o mare varietate de cursuri online care diferă prin orientare, format 

și metode de instruire. Predarea prin intermediul platformelor a devenit astăzi 

indispensabilă. Zoom-ul a fost utilizat cu succes atunci când activitățile erau 

comune întregii clase. Google Class-rom prin clasa Jigsaw a întărit cooperarea 

dintre elevi. Genially – creatorul de povești alături de Flipsnack  sau Canva au 

însoțit orele în perioada aceasta deosebită. Prin utilizarea acestor tehnici online 

au descoperit că învățarea este mai ușoară și au învățat să fie mai pozitivi, au 

câștigat încredere în ei atunci când au descoperit că fac progrese prin lucrul 

individual. Au devenit mai disciplinați, mai organizați, iar orele le-au stimulat 

creativitatea, libertatea și imaginația. Au fost încântați că au avut posibilitatea de 

partajare a ecranului și astfel au putut să-și vadă toți colegii. Și-au îmbunătățit 

competențele digitale prin folosirea aplicațiilor și platformelor digitale, dar au 

conștientizat faptul că școala poate fi făcută și în acest mod în situații de nevoie. 

Învățarea online, cu siguranță, este o alternativă importantă pentru dezvoltarea 

educației. 

 Abordarea interdisciplinară și realizarea unui liant informațional  impune 

cu precădere valorizarea fiecărui elev ca subiect al învățării, respectarea 

individualității acestuia, pentru a face din fiecare, o persoană curioasă, 

competentă, capabilă să învețe și să acționeze eficient pe toată durata vieții. 

Scopul lecțiilor ar trebui să fie crearea unei culturi generale și favorizarea 

creativității. Elevii mai mari, liceenii și studenții s-au adaptat mult mai repede și 

au descoperit că educația contribuie decisiv, pentru fiecare ființă umană, la 

conștientizarea de sine și la realizarea de sine. Dar toate acestea i-au făcut să 

aprecieze mai mult comunitatea, relațiile cu colegii și menirea școlii. 

  Școala și formarea sunt condiții esențiale pentru gradul de progres social 

și dezvoltare economică realizat de o anumită societate: din acest motiv educația 

este recunoscută ca un drept universal. 

 Dreptul la educație intră în categoria drepturilor fundamentale, și a fost 

recunoscut în mod oficial pentru prima dată în 1948, prin Declarația Universală 

a Drepturilor Omului. Declarația Universală a Drepturilor Omului stipulează la 

art.26 că „orice persoană are  dreptul la învățătură.{..} Învățământul trebuie să 

urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului 

față de drepturile omului și libertățile fundamentale.” 

https://www.flipsnack.com/
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 Există multe instrumente de drept internațional care recunosc și protejează 

acest drept, deoarece acesta joacă un rol fundamental în dezvoltarea 

personalității copilului și protecția acestuia, este strâns legată de îmbunătățirea 

condițiilor de viață ale tinerilor. 

 Ideea de educație pentru cetățenia democratică și de educație pentru 

drepturile omului nu este nouă. Școala este prezentată ca o comunitate în care se 

realizează atât educația, cât și traiul în comun. Ea poate fi văzută ca un polis sau 

o cetate-stat, în care toate problemele  trebuie rezolvate prin implicarea tuturor. 

 „Societatea nu poate trăi dacă nu există printre proprii săi membrii 

omogenitate suficientă; educația perpetuează și întărește această omogenitate, 

fixând a priori în sufletul copilului asemănările esențiale care impune viața 

colectivă. Dar, pe de altă parte, fără oarecare diversitate ar face orice cooperare 

imposibilă: Educația asigură persistența, această diversitate necesară, 

diversificând-o în sine. " E. Durkheim (1888) Societatea poate trăi numai dacă 

există o omogenitate suficientă între membrii săi. Educația păstrează și întărește 

egalitatea fundamentală a copiilor cerută de viața colectivă. Prin ea se 

construiește un fel de conștiință colectivă, care garantează menținerea coeziunii 

sociale într-o societate. De aceea o societate nu poate exista în lipsa educației. 

Educația trebuie să îmbrace noi concepte capabile să supraviețuiască în orice 

situație.  

 Să depășim barierele impuse de pandemie! 

  Alegeți spații în care predomină lumina naturală, chiar dacă utilizați 

tehnologia instrumentelor digitale. Puneți suflet în fiecare clipă și cu siguranță 

elevii voștri vă vor înțelege mai bine. Creați aceea comuniune, care nu înseamnă 

doar bunătate și îngăduință, nu înseamnă doar egalitate sau toleranță. Este mult 

mai mult de atât! Este pasiune, și știu, din păcate nu toți exercită această profesie 

cu adâncă pasiune...Dar odată ce ați ajuns în tărâmul fermecat al pasiunii, vă vor 

respecta demersul didactic pentru că vor înțelege mai bine apropierea dintre ei, 

micșorarea  distanței dintre voi și pasiunea cu care împărtășiți cunoștințele 

voastre.  

Se spune că întotdeauna copii se nasc cu aripi și 

doar profesorul îi învață să zboare. Haideți să 

învățăm împreună să zburăm și să împlinim 

visul etern al elevilor noștri! 

Menirea profesorului este de a dărui o părticică 

din sufletul lui fiecărui elev, pentru că numai 
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așa va exista o educație de valoare. Chiar dacă pare o utopie, avem nevoie de o 

societate unită în care valorile educației să fie recunoscute și încurajate. 

 O astfel de societate va împleti iedera 

transparentă a viselor cu realizările și va fi 

capabilă să depășească orice obstacol. Un 

profesor trăiește prin realizările elevilor lui, căci 

chiar dacă anii trec și aceștia devin la rândul lor 

adulți...pentru un profesor, ei rămân aceiași... 

  Avem nevoie de zborul elevilor noștri așa cum avem nevoie de fiecare 

clipă!  

 Haideți să ne prindem mâinile și să le încurajăm zborul! Nu contează cât 

de sus pot ajunge, important este să zboare...Zborul lor este recunoștința 

noastră.” Un profesor își pune amprenta asupra eternității, el nu poate ști 

niciodată cât de departe ajunge influența lui.” Henry Brooks Adams 
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Rezumat: Menținerea stării de bine în școală influențează pozitiv motivația 

elevilor pentru învățare. Aplicarea strategiei didactice bazată pe cercetare 

generează această stare elevilor și profesorilor. Starea de bine la elevi se 

datorează proiectelor de cercetare realizate în colaborare cu profesorii și se 

manifestă prin: conștientizare, revelație, recunoștință, împlinire, bucurie, 

afirmare, motivație, etc. Veriga ce unește elevul și profesorul în procesul de 

cercetare este sensul învățării și motivația pentru a continua. 



353 

 

Abstract: Maintaining well-being in school positively influences student's 

motivation for learning. The application of research-based teaching strategy 

generates this state for students and teacher. The well-being of students is due to 

research projects carried out in collaboration with teachers and is manifested by: 

awareness, revelation, gratitude, fulfillment, joy, affirmation, motivation, etc. 

The connection between the student and the teacher in the research process is 

the meaning of learning and the motivation to continue. 

Cuvinte-cheie: strategia didactică bazată pe cercetare, proiect de cercetare, 

starea de bine în școală, motivație, continuitate. 

Keywords: research-based teaching strategy, research project, motivation, 

continuity. 

 

Profesorul și elevul sunt cei care muncesc împreună la temele propuse în 

curricula școlară. Împreună interacționează pentru a ajunge la rezultate. Acest 

proces deseori se dovedește a fi unul anevoios, însoțit de stres sau de lipsă de 

interes. În acest studiu vom analiza cum poate influența desfășurarea procesului 

de cercetare în liceu asupra stării de bine a elevilor și a profesorilor. 

Imlementarea proiectelor de cercetare în liceu este similar unui fenomen în 

fizică. Este cunoscut faptul că la 100 de grade fierbe apa, pe care o poți utiliza 

pentru a pregăti alimente, astfel, îți asiguri nevoia de bază – mâncarea. Iar dacă 

la cele 100 se adaugă cel puțin 1 grad, atunci se va obține abur, care ar putea 

alimenta o locomotivă cu abur. Astfel, utilizând un grad mai mult, poți să asiguri 

funcționarea a ceva mai mult, a unui sistem. Așa și profesorul în liceu: dacă 

predă 100 % din programa școlară, obține 100% rezultat, ceea ce însemnă 

reușită la bacalaureat, la olimpadele școlare, medii foarte bune ale elevilor. Dar 

ce înseamnă să ofere cu cel puțin 1% mai mult decât a oferit până acum? În mod 

tradițional, concepem procesul de învățare în școală realizat la cote maxime dacă 

elevul cunoaște tot ce i s-a predat și poate aplica aceste cunoștințe. De obicei, 

acesta și reprezintă idealul educațional. Un ideal care mai rar este atins și dovadă 

este faptul că întreaga comunitate educațională rămâne a fi nemulțumită în 

continuare: elevi nepregătiți, profesori demotivați, etc. Deși, s-au întreprins mai 

multe schimbări de-a lungul timpului precum: aplicarea metodelor activ-

participative, reducerea temelor propuse pentru învățare în curricula, dozarea 

temelor pentru acasă, respectarea inteligențelor multiple, elaborarea standardelor 

de eficiență a învățării, implicarea elevilor în diverse proiecte educaționale și 

comunitare, etc. Toate aceste schimbări țin de conținuturi/teme și produse pentru 

evaluare planificate și anticipate prin proiectul de lungă durată. Profesorul, din 
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timp, la început de an școlar, știe ce trebuie să cunoască și să poată face elevul; 

el aplică metode care să-l ducă pe elev la rezultatul dorit; el ține cont de 

particularitățile individuale ale elevului și caută să găsească o cale pentru a-i 

aduce mesajul planificat din timp.  

Așadar, planificarea și realizarea temelor din curricula, îmbinată cu metode 

și strategii, au ca scop predarea-învățarea-evaluarea conținuturilor propuse 

pentru o treaptă de școlaritate. Acest model de învățare are ca rezultat 

următoarele: elevii „știu ce să facă” în diverse situații de viață, dar „nu ajung să 

facă ceea ce știu”. Una din cauze, ce ține de factorii externi, este că nimeni nu 

poate anticipa schimbările / situațiile din viață. O altă cauză, ce ține de interior, 

este că elevii „nu sunt niciodată pe deplin implicați într-un proces care să-i 

împingă spre o adevărată revelație” [4]. Dar cum poate un profesor să planifice 

acestă „revelație a învățării” și ce presupune acest lucru?  

Conform DEX-ului, „revelație” înseamnă „actul descoperirii a ceva 

necunoscut sau chiar a ceea ce este descoperit, descoperirea unui adevăr 

ascuns”, expresia „a fi o revelație” înseamnă „a depăși așteptările, a surprinde în 

chip neașteptat”. Respectiv, conceptul de revelație a învățării ar însemna 

descoperire de noi cunoștințe, fie existente deja sau cele create în procesul 

studierii independente.  

Ca să poată desfășura un proces instructiv finalizat cu un act al descoperirii 

noului, profesorul poate alege una din 2 căi. Un prim scenariu este să ridice 

standardele, adică să ofere sarcini complexe / complicate, pe care, foarte posibil 

că le vor rezolva doar cei mai capabili elevi. Apare, astfel, riscul că nu toți elevii 

se vor bucura de succes, ba chiar se vor demotiva unii, crezând că „sunt prea 

slabi, că nu merită să se mai chinuie”, iar profesorul va avea convingerea că 

„învățătura nu mai constituie pentru nimeni o atracție” și „își va desfășura 

activitatea pornind de la acest principiu” [1, p.6].  

A doua cale, care ar asigura bucuria descoperirii noului, este să creeze 

elevilor context pentru ca ei înșiși să-și stabilească standardele, adică să ofere 

posibilitatea să găsească drumul lor propriu spre descoperirea adevărului 

științific, ba mai mult, să ofere libertatea de a-și alege ținta în cunoaștere. În 

această ordine de idei, profesorul nu trebuie să se teamă că va pierde controlul 

datorită faptului că nu poate anticipa rezultatele elevilor. Importantă este 

conștientizarea învățării și implicarea elevului în proces. Această cale ar putea fi 

parcursă în procesul de cercetare, în cadrul unui proiect de cercetare, unde se va 

stabili un scop al învățării și va fi atins de elev în mod independent, fiind doar 

ghidat de profesor. 
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De mic, copilul manifestă interes pentru a învăța lucruri noi, fiind o nevoie 

firească. Dar odată cu școlarizarea, are loc o trecere de la învățarea spontană la 

cea instituționalizată, sistematică, disciplinară. Această trecere este însoțită de 

scăderea motivației pentru învățare, profesorul fiind nevoit să alimenteze 

interesul pentru disciplina predată. Acest lucru a fost constatat cu mult timp în 

urmă, iar unii profesori mai rămân prinși de iluzia unei generații dezinteresate. 

Elevul n-a încetat să învețe, doar că el continuă s-o facă în afara școlii. În 

această ordine de idei, cercetătorul Gabriel Albu identifică 2 etape principale ale 

„microuniversului învățării” [1, p.9]: 

a) „etapa urcușului”, când elevul este îndemnat din exterior să învețe, când 

percepe învățarea ca o presiune; 

b) „etapa îndemnului propriu la învățătură”, când elevul conștientizează că 

este capabil de a rezolva independent problemele legate de învățare. 

În prima etapă elevul are nevoie de înțelegere, de ajutor, iar în a doua – de 

orientare, de sfat, de facilitare. Conform opiniei psihologului american M. 

Csikszentmihalyi, perioada de trecere de la o etapă la alta depinde de capacitatea 

de corelare a exigențelor activității de învățare și aptitudinile elevului (apud 

Albu G.), care: 

➢ dacă va oferi sarcini prea dificile pentru aptitudinile elevului, va 

provoca frică, revoltă din partea elevului; 

➢ dacă va oferi sarcini prea simple, va provoca plictiseală. 

Corelarea dintre dificultatea sarcinilor și aptitudinile elevilor va asigura 

succes, profesorul având obligația de a determina nivelul inițial al capacităților 

elevilor și a urmări progresul acestora.    

Dacă vom corela etapele învățării, menționate mai sus, cu particularitățile 

de vârstă vom determina că „urcușul” are loc în gimnaziu, la vârsta de 

aproximativ 11 – 15/16 ani, etapa preadolescenței, când se produc cele mai 

multe schimbări la nivel fiziologic, psihologic și comportamental. Perioada 

schimbării intense nu poate fi compatibilă cu noțiunea de echilibru, stabilitate, 

de aceea în preadolescență elevul are nevoie de înțelegere, de orientare în 

procesul de autocunoaștere. În această perioadă, învățătura se percepe de elev ca 

o presiune, o povară, de aceea influența/susținerea exterioară este absolut 

necesară, iar dacă nu se regăsește în școală, atunci riscă să obțină influență din 

alte anturaje. Starea de bine în școală, pentru această limită de vârstă, ține de 

acceptare, așa cum este elevul, cu toate schimbările prin care trece. Atitudinea 

elevului de gimnaziu față de învățătură va fi determinată mai mult de relația pe 

care o are cu profesorul, pentru că el, la această vârstă, este influențat de opiniile 
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altora. Profesorul, la rândul său, va avea provocarea de a fi interesat de 

aptitudinile elevului, de a-l descoperi treptat și va trebui să utilizeze strategii 

didactice interactive, care să-i mențină interesul. În acestă perioadă doar o parte 

din elevi sunt capabili de autodisciplină și sunt dispuși să învețe singuri, 

deoarece încă le lipsește conștientizarea, privirea generală asupra procesului de 

învățare, nu le este clară legătura dintre elementele sistemului. Ceea ce poate 

face școala sunt activitățile diverse ce oferă contexte de acumulare de noi 

experiențe de învățare, iar starea de bine va fi generată de activitățile din cadrul 

disciplinelor de studii, cele extrașcolare și extracurriculare, care oferă învățare 

experențială, unde elevul învață în timpul implicării sale nemijlocite în 

activitate. 

În aceeași ordine de idei, etapa când elevul este capabil de muncă 

intelectuală independentă, fiind doar ghidat de profesor, coincide cu vârsta 

adolescenței 16 – 18 ani, pentru care este caracteristică capacitatea de combinare 

a operațiilor în diferite moduri [3], când se formează gândirea abstractă, elevul 

fiind capabil de sistematizare. Totodată, la această vârstă, este exprimată nevoia 

de afirmare. Aceste capacități și nevoi, caracteristice adolescenților, trebuie 

respectate atunci când se aleg strategiile didactice, fiind o garanție a strării de 

bine în liceu. Riscurile, și în acest caz, țin de extremele revoltă – plictiseală, la 

fel ca în treapta gimnazială. O soluție, în acest sens, este strategia didactică 

bazată pe cercetare [2].  

În primul rând, cercetare înseamnă totalitatea elementelor necesare pentru a 

cunoaște ceva nou, în mod independent, aplicând metode de cercetare precum: 

analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, comparația, combinarea, aprecierea. 

Deci, activitatea de cercetare corespunde caracteristicilor vârstei elevului de 

liceu, fiind nu doar potrivită, ci și necesară, deoarece la această vârstă este 

posibilă alegerea și aplicarea acestor metode. 

În al doilea rând, strategia didactică bazată pe cercetare se realizează în 3 

etape: realizarea proiectelor de cercetare (studiu științific și produs elaborat în 

baza cunoștințelor obținute în procesul de cercetare), conferința științifico-

practică a elevilor (unde se prezintă proiectele de cercetare) și publicarea 

rezultatelor cercetării. Fiind complexă, strategia este aplicată într-o perioadă 

lungă de timp (semestru sau an) și oferă atât posibilitatea desfășurării unui 

proces de cercetare autentic, cât și valorificarea acesteia în cadrul evenimentelor 

științifice organizate. Ultimele două etape oferă posibilitatea împărtășirii și 

recunoașterii publice a rezultatelor muncii elevului, astfel, se satisface nevoia de 

afirmare a adolescentului. În școala ce crează astfel de contexte, starea de bine 
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va fi mereu exprimată în termeni de libertatea cunoașterii științifice și a 

exprimării, încurajarea noutății științifice, autenticitate și creativitate.   

Starea de bine în școală este un termen frecvent utilizat, fiind un standard 

de calitate a educației. În procesul de cercetare, în opinia noastră, starea de bine 

se referă la atitudinea pozitivă a elevului față de propria învățare, la revelația 

învățării, la autonomia în procesul de învățare. Vom analiza, în continuare, 

aspectele ce conturează starea de bine a elevului în cadrul procesul de cercetare 

realizat în liceu în baza strategiei didactice bazată pe cercetare. Dat fiind faptul 

că strategia presupune 3 etape, vom determina indicatorii stării de bine în 

conformitate cu acestea. 

În prima etapă, se realizează proiectul de cercetare, care prevede realizarea 

studiului / articolului științific și produsul elaborat în baza cunoștințelor obținute 

și prezentate în acest studiu. Starea de bine la această etapă se formează din: 

➢ libertatea de a alege tema / problema cercetată; 

➢ libertatea de a accesa orice sursă de informare pentru a se 

documenta la tema cercetată, cât și libertatea de a combina 

informația disponibilă; 

➢ scopul formulat în cadrul cercetării va da sens întregului proces de 

cercetare; 

➢ obiectivele formulate vor solicita disciplină asumată; 

➢ decizia proprie referitor la metodele de cercetare; 

➢ autonomie în realizarea propriului plan de învățare prin cercetare 

(deși planul se stabilește în colaborare cu profesorul);  

➢ conștientizarea faptului că poate să învețe independent; 

➢ revelația cunoașterii ce apare odată cu descoperirea noului pentru 

sine; 

➢ recunoștința pentru informația existentă deja, deoarece elevul va 

prezenta ideile altor cercetători care au abordat aspecte ale temei 

studiate, indicând sursa;  

➢ procesul de utilizare a cunoașterii științifice în practică prin 

realizarea unui produs concret va provoca creativitatea; 

➢ autenticitatea produsului elaborat în urma realizării cercetării, 

doarece elevul va utiliza cunoștințele dobândite independent pentru a 

le prezenta în mod creativ; 

➢ împlinirea ce vine din faptul că ceea ce a realizat va fi util pe viitor 

pentru sine și pentru alții;  

➢ bucuria că „a ajuns să facă ceea ce știe”. 
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Astfel, pe parcursul elaborării studiului / articolului științific, elevul va 

încerca astfel de stări de spirit precum: autonomie, conștientizare, revelație, 

recunoștință, împlinire, bucurie; elevii își vor asuma responsabilitate pentru 

libertate, autenticitate, creativitate, disciplină, decizie. Toate împreună vor crea 

starea de bine a elevului în procesul de cercetare.  

A doua etapă prevede organizarea și realizarea unei activități 

extracurriculare sub formă de Conferință științifico-practică, unde se vor 

prezenta rezultatele cercetărilor, iar participarea elevilor în cadrul unei astfel de 

activități va genera starea de bine din: 

➢ satisfacția de a prezenta propriile rezultate; 

➢ afirmare în fața unei comunități prin prezentarea publică a 

rezultatelor cercetării; 

➢ depășirea fricii de a vorbi în public.  

A treia etapă ține de valorificarea cercetării prin publicarea materialelor 

conferinței, care va contribui la starea de bine a elevului prin: 

➢ obținerea statutului de tânăr cercetător, odată cu publicarea unui 

articol științific; 

➢ recunoașterea valorii muncii elevului; 

➢ motivarea elevului pentru alte cercetări. 

Deci, starea de bine a elevului va fi completată de satisfacție, afirmare, 

statut, recunoaștere și motivație.  

Așa cum procesul de cercetare presupune colaborarea dintre elev și 

profesor, starea de bine a elevului va avea impact asupra stării de bine a 

profesorului, manifestându-se prin: 

▪ rezultatele elevilor; 

▪ descoperirea potențialului elevului; 

▪ motivarea elevilor pentru învățare; 

▪ perspective noi de abordare a temelor incluse în curricula; 

▪ dezvoltare profesională; 

▪ certitudinea că elevii învață și învățarea are sens; 

▪ motivația profesorului pentru a rămâne în sistemul educațional. 

Deci, starea de bine în școală va fi generată de colaborarea dintre profesor 

și elev în cadrul procesului de cercetare și a valorificării rezultatelor cercetării. 

Iar veriga ce unește elevul și profesorul este sensul învățării și motivația pentru a 

continua.  

În concluzie, putem afirma că anume dorința elevului de a continua să 

învețe și a profesorului de a continua să lucreze, și toate acestea doar dacă au un 
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sens, constituie acel „ceva mai mult”, acel grad de temperatură care „transformă 

apa în abur” și „pune în mișcare locomotiva”. Ceea ce înseamnă că procesul de 

învățare nu sfârșește odată cu obținerea rezultatelor, dar are continuitate. Iar 

motivația de a continua constituie scopul suprem al cercetării în liceu, este 

curajul de a avea mai mult decât o notă, este mai mult decât a preda. 
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Activități logopedice pentru copii cu CES 

Alina Pintilii,  

masteranda an. I ,sem. II, UPS „I.Creangă ” din Chişinău 

 

Introducere 

❖ În funcție de diagnosticul copilului, intervenția terapeutică trebuie 

adaptată nevoilor și necesităților acestuia, astfel că, uneori este nevoie să 

se formeze o echipă pentru a-l ajuta să se dezvolte la capacitatea lui 

maximă. 

❖ Echipa poate fi formată din: logoped, specialiști (audiolog, psihiatru, 

stomatolog etc.), cadrele didactice, sau alți logopați când terapia necesită 

grupul de lucru. 

 

Specialiștii 

Specialiștii sunt absolut necesari atunci când: 

❖ avem nevoie de informații precise pentru o bună diagnoză; 

https://www.yourempoweredlife.ro/sistemul-5M


360 

 

❖ logopatul are nevoie de o intervenție chirurgicală (fren, implant cohlear 

etc.); 

❖ pe parcursul terapiei atunci când logopatul este și pacient. 

 

Cadrele didactice 

Comunicarea cu cadrele didactice (educatoare, profesor) în scopul 

cunoașterii de către aceștia a dificultăților cu care se confruntă copilul. 

Aceștia pot la rândul lor : 

❖ să încurajeze copilul pentru fiecare pas făcut înainte, dezvoltând 

încrederea în sine; 

❖ să integreze copilul în colectivul clasei evitând discriminarea acestuia. 

 

Plan de intervenție personalizat 

❖ Intervenția se realizează atât asupra copilului cât și asupra părinților 

care vor fi consiliați în privința metodelor pe care trebuie să le adopte 

în educația copilului, fișelor de lucru după care se desfășoară ședințele 

de terapie logopedică pe care trebuie să le susțină și acasă.  

❖ Fiecărui copil i se va face un plan terapeutic personalizat în urma testării, 

acesta îl va cunoaște și părinții. 

❖ Este bine de știut că fiecare copil are ritmul său în dezvoltare, dar cu un 

ajutor terapeutic de specilitate, urcușul pe treptele care urmează se va 

realiza mult mai ușor. 

Logopedia poate îmbunătăți comunicarea globală a pacientului 

Prin logopedie se  îmbunătățește capacitatea pacienților de a forma 

relații și funcții în viața de zi cu zi. 

Obiectivele specifice ale logopediei includ: 

❖ Învățarea articulării corecte a cuvintelor; 

❖ Învațarea comunicării  verbale cât  și nonverbale; 

❖ Înțelegerea comunicării verbale și  nonverbale, înțelegerea intențiilor altor 

persoane  într-o gamă de setări; 

❖ Inițierea  comunicării, fără a aștepta intervenția din partea altor persoane; 

❖ Cunoașterea adecvată a timpului și locului pentru a comunica ceva; de 

exemplu, atunci când  spune: “bună dimineața” 

❖ Dezvoltarea abilităților conversaționale; 

❖ Abilitatea de a schimba idei; 

❖ Comunicarea în moduri diferite cu scopul  dezvoltării relaților sociale; 

❖ Învață autoreglarea. 
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Terapia tulburărilor de limbaj cuprinde activităţi care impun o dezvoltare 

armonioasă a mai multor planuri: 

Exerciţii generale (imitarea mersului, mişcări ale braţelor şi gâtului  şi 

rotirea acestora, imitarea aplaudatului, exerciţii pentru întărirea musculaturii 

toracice şi abdominale, etc). 

❖ Gimnastica și miogimnastica corpului și a organelor care participă la 

realizarea pronunției; 

❖ Educarea respirației și a echilibrului dintre expir și inspir; 

❖ Educarea auzului fonematic; 

❖ Educarea personalității,înlăturarea negativismului față de vorbire și a unor 

tulburări comportamentale. 

Activitate: Gimnastica articulatorie 

(Repetă după mine) 

❖ Lopățica - Limba iese în formă de lopățică, fiind relaxată și poziționată pe 

buza de jos. 

❖ Spălăm dinții - Limba șterge dinții pe deasupra și pe dedesupt. 

❖ Dulceața – Limba șterge buzele de jur împrejur, în direcția acelor 

ceasornicului și apoi în direcția inversă. 

❖ Ceasul – Limba se mișcă de la dreapta la stânga, imitând tic-tacul 

ceasului. 

❖ Cănuța – Limba iese din gură lată, vârful limbii fiind ridicat un pic în sus, 

imitânduse cănuța. 

❖ Limba iese din căsuță – Limba iese din căsuță, se uita la dreapta, apoi la 

stânga, se uită în sus și în jos. Vine lupul! Limba repede se ascunde în 

căsuță. Se repetă acțiunea la dreapta, la stânga, în sus și în jos. Lupul a 

plecat. Limba începe să cânte LA-LA-LA, LA-LA-LA, LA-LA-LA. Apoi 

începe să se joace cu buza de jos. 

Educarea respiraţiei 

În general, tulburările de limbaj se însoţesc de labilitatea ritmului 

respirator, cât şi de deficienţe ale tipului de respiraţie. Exerciţii de respiraţie se 

vor centra pe două coordonate: 
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❖ Dezvoltarea respiraţiei nonverbale prin exerciţii pentru expiratie: suflă 

nasul, stinge lumânarea, umflă balonul, etc, exerciţii pentru inspiraţie: 

miroase florile, câinele la vânătoare, inspiraţie diferenţială. 

❖ Dezvoltarea respiraţiei de tip verbal: exerciţii de pronunţie a vocalelor, 

prelung,  rară, exerciţii de pronunţie într-o expirație, a unei consoane, 

exerciţii ritmice de respiraţie însoţite de mişcare şi cântec ( de ex: în timp 

ce merge copilul numără sau cântă). 

Exerciţii de respiraţie cer un spaţiu aerisit şi se efectuează în faţă 

oglinzii, la început împreună cu logopedul şi apoi tot mai mult independent. 

Aceste exerciţii sunt eficiente la începutul orelor de terapie, dar şi în 

momentele când intervine oboseala. 

Dezvoltarea auzului fonematic  

Copilul învață mai întâi sunete. Emiterea și diferențierea lor reprezintă 

baza învățării limbajului. 

Dezvoltarea auzului fonematic înseamnă educarea abilității copilului 

de a percepe clar sunetele (fonemele) din care sunt formate cuvintele, acest 

lucru conducândul la articularea corectă a acestora. Această activitate implică 

ascultare, atenție auditivă, memorare, imitare, comparare, diferențiere. 

Exercițiile care dezvoltă auzul fonematic se fac sub formă de joc și 

trebuie adecvate vârstei și posibilităților copilului: 

❖ cunoașterea, imitarea diferitelor zgomote din natură şi pronunţarea de 

onomatopee: vântul: vâjjjjjjjj-șșșșșș;  clopoțelul: cling-cling; ceasul: tic-

tac; la doctor: aaaa; 

❖ recunoașterea și imitarea diferitor  animale/insecte:-pisica: miau-miau, 

piss-piss; vaca: muuu; ursul: mor-mor; lupul: auuu; şarpele: s-s-s; 

❖ paronime pronunţate în serii: pă-pe-pi-po-pu; ba-be-bi-bo-bu; 

❖ diferenţierea consoanelor surde de cele sonore: papa-baba; 

❖ transformarea cuvintelor prin înlocuiri de sunetet; 

❖ analiza fonetică: indicarea primului sunet/ ultimul sunet al cuvatului; 

❖ pronunţarea ritmică; 

Dezvoltarea vocabularului: 

Se va urmări în primul rând înțelegerea cuvintelor și apoi utilizarea lor. 

Pentru a înțelege sensul cuvintelor e necesar ca acestea să fie pronunțate în 

prezența obiectelor/imaginilor/acțiunilor concrete. Copilul învață un cuvânt după 
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ce: ascultă cuvântul, vede obiectul/imaginea/acțiunea pe care îl/o denumește, 

manipulează obiectul, folosește adecvat obiectul/imită acțiunea. 

❖ Ordinea învățării cuvintelor este: înțelegere, identificare, denumire. 

 

Activitate: învațăm culorile 

„Alege culorile potrivite” este un joc interactiv care se adresează copiilor 

și are ca obiective:  

❖ învățarea receptivă a culorilor roșu, verde, albastru, galben (copilul va 

identifica și grupa obiectele după culoare);  

❖ învățarea expresivă a culorilor (copilul va denumi culorile);  

❖ Copilul denumește imaginile, glisează și fixează fiecare imagine în grupul 

corect (roșu, verde, albastru, galben).  

❖ Ca și sarcini suplimentare se pot alcătui propoziții cu elementele 

respective din imagini.  

La finalul jocului copilul trimite răspunsurile pentru evaluarea potrivirilor. 

Jocul poate fi jucat pe orice dispozitiv (calculator, tabletă, telefon).  

Jocul poate fi accesat gratuit aici: 

https://wordwall.net/ro/resource/2510981/logopedie-culorile 

 

SFATURI PENTRU PĂRINȚI 

❖ Un program zilnic echilibrat, cu un regim de viață ordonat, cu respectarea 

orelor de somn, evitarea trezirilor bruște și a stărilor de agitație sunt foarte 

importante.  

❖ Evitarea alimentelor excitante: ciocolata, cacao, condimente. 

❖ Înainte de culcare se recomandă o cană de lapte călduț sau ceai calmant. 

❖ Este necesară călirea organismului prin practicarea unor sporturi care nu 

presupun și încordare. 

❖ Atunci când vă adresați copilului vorbiți calm, utilizând un limbaj simplu, 

cu pauze între propoziții, fraze. 

❖ Enunțurile exprimate să fie cât mai scurte. 

❖ Nu-l întrerupeți niciodată pe copil. 

❖ Ascultați ce zice copilul și nu cum zice copilul. Simulați că nu sunteți 

atent la modul cum vorbește . 

❖ În conversație, așteptați răspunsul copilului, acordându-i timp suficient 

pentru a răspunde. 

❖ Dezvoltați sentimentul de încredere al copilului. 

❖ Folosiți recompense în zilele lui “bune”. 

https://wordwall.net/ro/resource/2510981/logopedie-culorile?fbclid=IwAR0vN1hhfYWu7cHk1PjLVNeUN640Fi_0j8U8djO67RgzsHTRZzwU1F7LSps
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❖ Nu-l răsfăța,știe foarte bine cât și ce i se cuvine însă încearcă….totuși. 

❖ Fii ferm, asta îl ajută să se așeze la locul lui; 

❖ Nu folosiți forța, asta îl poate face să înțeleagă că doar forța contează și o 

să facă la fel; 

❖ Fii consecvent, asta îl ajută să înțeleagă că nu poate scăpa nepedepsit, iar 

data viitoare o să fie atent la comportamentul lui; 

❖ Nu face promisiuni, pe care nu poți să le respecți, asta îl poate face să 

piardă încrederea în tine; 

❖ Să nu răspunzi provocărilor atunci când, spune sau face lucruri rele, 

încercă atunci să capete multe victorii; 

❖ Lasă-l să facă lucruri pe care le poate face singur; 

❖ Nu-i încuraja relele obiceiuri, altfel o să le continue, 

❖ Să nu-l corectezi în public, fă-o între patru ochi o să fie mult mai sensibil, 

❖ Indispozițiile nu trebuie băgate în seamă, astfel o să profite de faptul că i 

se acodă prea multă atenție, iar acestea nu dispar, 

❖ Învață-l că poate face greșeli fără să simtă că nu e bun de nimic, 

❖ Nu-l cicali, o să încerce să se protejeze ignorându-vă, 

❖ Pedeapsa să  nu fie prea grea pentru el, se poate speria și s-ar putea să 

spună minciuni, 

❖ Nu-l respinge când pune întrebări, poate căuta în altă parte informații, 

❖ Nu te teme că timpul petrecut împreuna e prea scurt, contează cum îl 

petreceți, 

❖ Poartă-te cu copilul tău ca și cu un prieten, învață mai bine de la un model 

decât de la un critic, 

❖ Nu uita că nu poate crește fără încurajări și încredere ! 

 

Limbajul nedezvoltat pană la începerea școlii poate avea repercursiuni 

negative asupra copilului : 

❖ sunetele nu pot fi diferențiate în cadrul cuvintelor, 

❖ sunetele din punct de vedere fonetic și grafic nu pot fi surprinse, 

❖ semnificația cuvintelor nu este  cunoscută, 

❖ cuvintele cu un grad mai mare de abstractizare nu sunt folosite, 

❖ capacitatea redusă de formulare a propoziților, 

❖ singularul și pluralul nu sunt folosite corect, 

❖ verbele și substantivele sunt folosite în mod excesiv, 

❖ apariția unor cuvinte parazitare, a repetărilor. 
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❖ toate tulburările de limbaj după ce au fost evaluate,  trebuie rezolvate prin 

terapie corespunzatoare. 
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ADHD has been known as a behavioral disorder since the beginning of 

the last century. In 1902, George Still identified in clinical practice a number of 

children who were aggressive, defiant, difficult to discipline, excessively 

emotionally unstable, and with deficient voluntary inhibition. In addition to 

these characteristics, the children also had problems with attention and 

hyperactivity. In 1937, the term was introduced minimal brain damage, but 

because in many cases a certain brain damage could not be determined, the 

syndrome was renamed in the 1960s "minimal brain dysfunction". 

ADHD syndrome is presented in the second version of the American 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) of 1968, under 

the terminology "hyperkinetic reaction of the child or adolescent." In the 1970s, 

specialists focused on attention and impulsivity issues. In the 1980s, DSM III 

was first mentioned for attention deficit disorder, including two subgroups: 

attention deficit hyperactivity disorder. The revised version, DSM III-R, re-

emphasized hyperactivity. Later, in the 1980s, the official name of this disorder 

in DSM was attention deficit disorder with or without hyperactivity. 

The second revision of the International Classification of Diseases (ICD), 

carried out by the World Health Organization (1992), considers "" as a 

diagnostic category hyperkinetic disorders. 

In 1994, DSM-IV used the name Attention Deficit / Hyperactivity 

Disorder. At the same time, the diagnosis no longer focused only on behavior, 

but on the full range of symptoms, including inattention, impulsivity, and 

hyperactivity. 

In the fourth version of the DSM, from 1994, the two dimensions are 

retained with three clinical sub-types, depending on the nature of the 

predominant symptoms: the mixed type, the predominant inattention type and 

the predominant hyperactivity-impulsivity type. Specialist studies confirm the 

existence of three categories in this syndrome: "inattention", "inattention and 

hyperactivity" and "hyperactivity-impulsivity without attention deficit". The 
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Anglo-Saxon model is organicist, starting from the idea of neurological 

dysfunctions (Minimal Cerebral Dysfunction) to reach the name in DSM IV: 

ADHD (Attention Deficit with or without Hyperactivity Disorder). Anglo-Saxon 

doctors place the problem in the neurological field and prescribe drug 

treatments. 

The French classification of Child and Adolescent Mental Disorders 

(2000), retains the diagnosis of "hyperkinetic disorder" included in a broader 

category of conduct and behavioral disorders. The francophone model focuses 

on disorders ranging from motor weakness, psychomotor instability to 

constitutional and socio-affective hyperactivity. Most French doctors consider 

that in the case of an agitated child it is, most often, an emotional disorder in the 

relationship with the parents and recommend psychotherapy. 

The definition proposed in DSM-IV (2003) regroups all symptoms under 

the expression of attention deficit hyperactivity disorder, while most French 

child psychiatrists prefer to retain the trans-nosographic character of 

hyperactivity, considered as a "symptomatic expression of a personality disorder 

worth taking under psychotherapeutic supervision ”(Mille, 2001, p. 200). 

According to DSM-V (2013), the defining characteristic of hyperactivity 

disorder and attention deficit is a persistent pattern of inattention and / or 

hyperactivity-impulsivity. Inattention is manifested at the level of behavior and 

activities of the person through: instability of attention, difficulty concentrating, 

disorganization, abandonment of pregnancy. These dysfunctions are not due to a 

lack of understanding or an oppositional attitude. 

In the opinion of most researchers (Thomas, Willems, 1997; Dopfner et 

al., 2005), hyperactivity can be considered a disorder when the child fails, 

emotionally, cognitively and socially, to comply with environmental 

requirements. These problems occur as a result of the lack of self-control, which 

has four aspects: a) inattention and diminished effort or effort; b) inability to 

stifle impulsive reactions (impulsivity); c) the inability to adapt one's level of 

activity to the imposed requirements; d) the tendency to immediately wait for 

approval, gratitude. 

Impulsivity refers to the tendency of children to act suddenly, without 

thinking about the consequences of the acts. A child may frequently interrupt 

others, take their toys, or appear constantly impatient and frustrated. Impulsivity 

leads to improvised, irascible actions that appear suddenly. Impulsivity can also 

be manifested in the person's perceptual or cognitive "hasty-impulsive" style. 
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The concept of hyperactivity appears in all current classifications, in all 

child psychiatry textbooks. In addition to a clear consensus of the international 

scientific community on the recognition of hyperactivity, questions remain, 

especially in France, about the validity of the diagnosis and the necessary 

therapeutic measures. The problem that specialists have to solve is not whether a 

hyperkinetic child, who moves too much, should be treated or not, but why he is 

so agitated. 

Regarding the etiology of the disorder, some infections or complications 

that occurred at birth were initially incriminated, causing minor, sometimes 

undetectable, lesions in the brain. Subsequently, it was found that although 

certain traumas to the brain may explain some cases of attention disorders, it is 

only a small number of cases, so this theory was rejected.  

Another theory has suggested dietary causes, namely that refined sugar 

and some food additives would make children inattentive and hyperactive. Other 

factors were also cited, such as smoking, alcohol and some toxins. 

Research has shown that when women smoke cigarettes, alcohol or other 

drugs during pregnancy, the development of the fetus' brain can be affected. For 

example, heavy alcohol consumption during pregnancy has been linked to fetal 

alcohol syndrome (FAS), which leads to low birth weight, cognitive impairment 

and some physical defects. Many children with FAS have the same 

hyperactivity, inattention, and impulsivity as children with ADHD (Hastings, 

Fortier, Utendale, Simard, Robary, 2009). 

Other studies have shown that ADHD tends to occur in the family, so it is 

possible to there are genetic influences. Children with ADHD usually have at 

least one close relative with the same disorder; between monozygotic twins a 

concordance of 51% was found, and among dizygotic twins of 31%, estimating 

a hereditary transmission of this trait between 30% and 50%. From a 

neuroanatomical point of view, various hypotheses have been launched 

regarding the brain structures and neurotransmitters underlying ADHD, for 

example, a dysfunction in the diencephalon, a functional cortical hyperactivity, a 

deficit in the inhibitory capacity of the brain. Towards the end of the 1980s, new 

tools and techniques were developed to study brain activity, demonstrating the 

existence of a connection between a person's ability to stay focused and the level 

of brain activity. The exact cause of ADHD is not always known. To explain 

this syndrome, researchers hypothesize that certain information transmission 

mechanisms involving neurotransmitters, such as dopamine, norepinephrine, and 

epinephrine, are dysfunctional (Wilens, Biederman, Brown, 2002). 
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Current knowledge seems to attribute the cause of ADHD to hereditary 

factors, although a precise genetic factor is currently unknown. However, 

statistics show that hereditary factors have contributed greatly to most children 

with ADHD, and a considerable number of children with ADHD have a family 

member who is also affected. 

In addition, certain factors can cause symptoms similar to those of ADHD 

(for example, a conflicted family situation, a separation, an incompatibility of 

character with a teacher or conflicts with friends, a hearing impairment - all of 

which can explain a problem of Careful). Consequently, social factors or 

environmental tensions taken as independent variables cannot be considered as 

causes of ADHD but can precipitate or aggravate the situation, or even 

contribute to its persistence. Many of the psychosocial etiologies presumed to be 

at the origin of ADHD attribute the origin of the child's hyperactive behavior to 

a faulty parental control of various environmental stimuli. 

It is also postulated that ADHD is the result of excessive stimulation by 

parents, themselves suffering from psychological problems. 

Studies show that 3 - 5 % of school-age children have manifestations 

specific to the diagnostic criteria of ADHD. More boys than girls are diagnosed. 

It is noted that attention deficit disorder with or without hyperactivity often goes 

unnoticed in girls. If most boys are of the mixed type, the symptoms are 

generally quite marked for the diagnosis to be imposed, on the contrary, in girls 

it is most often a problem of attention, without hyperactive behaviors. 

In general, ADHD begins before the age of 7, with problems affecting 

three areas of life and mental activity: inattention, hyperactivity and impulsivity. 

Clinicians define inattention in the form of the existence of a narrow, unstable 

attentional field, inappropriate for age. It is often difficult for a child to focus on 

a single activity. The child's psychomotor instability still raises the question of 

his origin. Instability can be primary, an expression of an organic pathology, of 

an overactive disorder with attention deficit, respectively of a developmental 

disorder, or it can be secondary to a mental disorder (depression of the child or 

parents), respectively to learning difficulties. The heterogeneity and 

evolutionary aspects of ADHD make it quite complicated to establish a definite 

diagnosis. Ideally, the clinician should construct a history as complex as 

possible, with data obtained from as many sources as possible, and note 

important factors such as the persistence of symptoms and the extent to which 

they are sources of the child's behavioral problems, and then examine him. with 

valid neuropsychological evidence. 
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Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a commonly 

diagnosed neurodevelopmental disorder in pediatric patients, but its etiology, 

adulthood, and differential diagnosis continue to be particularly controversial in 

the literature. Like other disorders in child and adolescent psychiatry, the 

terminology of ADHD has undergone numerous revisions over the years, as 

reissues of diagnostic manuals but also new scientific discoveries. 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, also known as hyperkinetic 

disorder, is considered to be one of the most prevalent childhood disorders, 

affecting 3-10% of primary school children in Europe and the United States. 
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Tradiţiile populare constituie una din componentele educaţiei eficiente 

minorilor în familie. Ele oferă un vast şi divers material pentru a îmbogăţi şi 

înfrumuseţa viaţa copiilor, contribuind pe această cale la dezvoltarea 

sentimentelor morale, convingerilor, priceperilor, deprinderilor şi, în ultimă 

instanţă, a comportării civilizate. 

De aceea, pentru educaţia morală în baza ideilor şi a tradiţiilor populare o 

importanţă deosebită are gradul de informare al părinţilor, nivelul de posedare a 

cunoştinţelor de pedagogie populară. 

În procesul socializării copilului, când are loc însuşirea relaţiilor morale 

acceptate de generaţiile în vârstă, tradiţiile şi obiceiurile sunt reglatorii 

importanţi ai comportării. 

Influenţa educativă a tradiţiilor familiale poate fi aplicată prin îmbogăţirea 

şi diversificarea măsurilor de influenţă educativă asupra copilului, formării 

priceperilor şi deprinderilor de comportare morală. 

Organizarea raţională a traiului copilului, îndeplinirea de către el a 

cerinţelor elementare ale mediului social, manifestate în tradiţii şi obiceiuri, 

educă la copil spirit de organizare, disciplină, acurateţe, punctualitate şi 

conştiinciozitate - calităţi indispensabile, fără de care nu se poate dezvolta cu 

succes lumea spirituală a discipolului. Părinţii trebuie să conştientizeze itinerarul 

pe care îl parcurge copilul de la faza de asimilare incipientă a obiceiurilor 

populare, iar apoi a tradiţiilor etnice în ansamblu.  

Pe an ce trece, discipolul se include tot mai mult în sistemul complex al 

relaţiilor sociale. Acestei conexiuni îi corespunde completarea deprinderilor 

simple cu cele de un grad mai complex, mai dificil. 

Obiceiurile şi tradiţiile, lăsând în umbră legătura dintre acţiunile-calităţi 

afirmate şi formate, altoiesc treptat anumite trăsături ale conştiinţei spirituale. 

În această particularitate a obiceiurilor se "ascunde" o mare forţă educativă. 

Oamenii aflîndu-se în cadrul acestor obiceiuri se educă în corespundere cu 

cerinţele indicate fără a le sesiza, în mod simplu şi firesc. Copilul format în atare 

mod însuşeşte practica faptelor morale înainte de a începe să înţeleagă 

conţinutul acestei noţiuni. În atare anturaj nu se observă, nu se sesizează că ei 
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sunt educaţi de cineva. Astfel dispare starea de alarmă creată de educaţia 

verbală, situaţia cind personalitatea manifestă sau revoltă. De aceea, nivelul 

culturii morale al părinţilor, cunoaşterea ideilor etice au o semnificaţie 

importantă în educaţia discipolului [3, p 68]. 

Evidenţa principiilor morale familiale în activitatea de educaţie este 

interpretată ca una din condiţiile specifice în formarea conştiinţei la copil. 

Poporul, urmărind evoluţia şi dezvoltarea familiei, a acumulat cunoştinţe 

empirice despre copii, despre părinţi, despre educaţie. Pedagogia populară 

veritabilă s-a constituit în baza unei experienţe de educaţie transmisă din 

generaţie în generaţie. Această experienţă transmisă din generaţie în generaţie 

s-a transformat în obiceiuri şi tradiţii, intr-o cultură educaţională bine 

conturată!  

Tradiţiile familiale prevăd comportarea pozitivă a copiilor ca o repetare 

firească şi benevolă a exemplului generaţiilor vârstnice. Persoanele în vârstă şi 

părinţii, posedând ideile populare şi tradiţiile educaţiei, în convorbiri, aduc 

exemple din viaţă pentru a argumenta o zicătoare sau proverb, care se folosesc 

pentru a lămuri situaţii concrete de viaţă ca generalizare a factorilor, 

întâmplărilor, fenomenelor pedagogice. 

Aplicarea lor conferă gândului exprimat înţelepciune, caracter lapidar. Insă 

în viaţa cotidiană disponibilitatea timpului pentru a avea convorbiri cu copiii, 

detalizarea acestor convorbiri generalizează reacţia verbală a adulţilor (replici, 

comentarii, sfaturi), care influenţează asupra conştiinţei copiilor, prin care se 

reflectă normele morale ale propriului popor. Prin reacţia la comportamentul 

celor educaţi se corectează relaţiile care se formează, sublinieaza Nicolae 

Silistraru [1, p. 346]. 

În condiţiile rurale, dirigintele şi părinţii elevilor pregătindu-se pentru 

convorbiri, conferinţe au posibilitatea de a selecta fapte autentice din viaţa 

înconjurătoare. 

În sat, totul e ca în palmă, de aceea fiecare fapt are o mare semnificaţie 

educativă. Este necesar de a avea o acţiune loială faţă de profesor, apreciindu-1 

cât se poate mai obiectiv. Fapta morală însufleţeşte, înalţă, pe când cea negativă, 

critică, te face să meditezi. 

Pedagogia populară confirmă, că pentru educaţia morală în familie este 

important ca părinţii să fie un exemplu demn de urmat. 

Înţelepciunea populară a concentrat această realitate în maxima "Surcica nu 

sare departe de la trunchi." 

Pedagogia trebuie să ia în considerare faptul că copiii, prin tendinţa de a 
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semăna cu părinţii, preiau şi trăsături negative. De aceea profesorul trebuie să 

ştie atmosfera generală a familiei, adică calităţile morale ale părinţilor. Uneori 

asupra părinţilor se poate influenţa prin copii. O atare interacţiune tangenţială va 

fi benefică pentru înlăturarea lacunelor atât ale elevilor, cât şi ale părinţilor. 

Prin intermediul compunerilor, anchetarea elevilor şi părinţilor, profesorul 

poate releva gradul moralităţii din familie, şi, în consecinţă, poate proiecta 

influenţa educativă posibilă asupra părinţilor. 

Premisele educaţiei elevilor în baza tradiţiilor populare le constituie starea 

anumită a profesorului din şcoală şi atitudinea faţă de el, atitudinea de respect 

faţă de tradiţiile din familie, în special, în localităţile rurale. 

Influenţa educativă a tradiţiilor în mare măsură este determinată de 

autoritatea profesorului, de exemplul personal. 

Locul şi rolul profesorului în condiţiile şcolii rurale se deosebesc întrucâtva 

de cele ale profesorului şcolii urbane. 

Pentru elevii şcolii urbane profesorul este un exemplu de comportare atât în 

cadrul şcolii, cât şi în societate, acolo unde îl văd ei în viaţa cotidiană. 

Însă în afara şcolii profesorul se întâlneşte cu discipolii săi mai rar. ,,Pe 

când în mediul rural e viceversa, profesorul e în centrul atenţiei. Toată viaţa lui 

decurge în faţa elevilor şcolii, întreaga sa comportare, faptele, cuvintele, 

gesturile, atitudinea faţă de vecini, prieteni, maniera lui de a se îmbrăca, a vorbi, 

toate acestea se află în câmpul de vedere al discipolilor” [2, p.34]. 

Copiii vor înceta a mai crede unui profesor ipocrit, făţarnic, mincinos. 

Profesorul va înceta a fi  profesor. 

Ce calităţi apreciază mai mult elevii preadolescenţi la profesorii lor. În 

acest scop s-au efectuat compuneri în clasele a VI a şi a VII-a ale şcolii medii 

din comuna Ustia raionul Criuleni cu tema "Profesorul drag". Au scris această 

compunere 168 de elevi. Datele analizei compunerii demonstrează că elevii pun 

pe primul loc aşa calităţi, trăsături, cum sunt: bunătatea, receptivitatea, 

onestitatea şi adevărul. O semnificaţie nu mai puţin importantă se acordă stării 

emoţionale a profesorului. El trebuie să fie optimist, să menţină buna dispoziţie 

a întregii clase, apoi urmează bunătatea sufletească, respectul faţă de elevi etc. 

Drept trăsături negative ale profesorilor, elevii au considerat brutalitatea, 

indiferenţa. Pentru studierea problemei despre, cunoaşterea tradiţiilor populare 

au fost chestionaţi elevii claselor a Vl-a - VII-a a diferitor şcoli (Criuleni, 

Dubăsari, Ialoveni) ale municipiului Chişinău. Sondarea elevilor s-a efectuat în 

anii 2020-2021. În această activitate au fost antrenaţi studenţii facultăţilor de 
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Litere, Universitatea de Stat din Tiraspol din Chişinău şi profesorii din diferite 

şcoli.  

În timpul chestionării elevilor s-au propus următorii itemi (anchete şi 

lucrări scrise): 

- Ce tradiţii populare cunoaşteţi ? 

- Influenţează asupra opiniei voastre tradiţiile populare ce servesc la 

formarea caracterului uman? 

Datele acestui sondaj sunt generalizate în tabelul de mai jos: 

Cunoasterea 

tradiţiilor 

Au o închipuire amplă despre tradiţiile 

populare  

Cunosc unele tradiţii populare  

Nu cunosc tradiţii populare Determină corect 

ceea ce e progresist e şi ceea ce e vechi 

49 

 

163 

 

3 

23% 

 

76% 

 

1% 

 

Aprecierea 

tradiţiilor 

Confundă tradiţiile religioase cu cele populare 

Nu au meditat 

Au o atitudine sceptică 

49 

118 

48 

23% 

55% 

22% 

Conform 

influenţei 

Influenţează 

Fără răspuns sau răspuns evaziv 

33 

182 

15% 

85% 

 

Rezultatele analizei răspunsurilor la primul item ne-au permis a diviza 

elevii anchetaţi în 3 grupe: 

1. Cei ce au o închipuire amplă despre tradiţiile populare. În acest grup nu s-

a inclus nici un elev. 

2. Patruzeci şi nouă de preadolescenţi au putut numi numai unele tradiţii 

populare. Cele mai frecvente răspunsuri ale elevilor enumerau tradiţii ca: 

ospitalitate, curaj, bărbăţie, cît şi respectul faţă de adulţi. Este necesar să 

subliniem că în această categorie s-au pomenit, în principiu, elevilor şcolilor 

săteşti. 

3. 163 de elevi aveau o închipuire vagă despre tradiţiile populare, având în 

vedere sărbători tradiţionale contemporane sau obiceiuri sau ritualuri creştine. 

Astfel, din 215 de elevi a claselor gimnaziale numai 49 au confirmat cunoştinţe 

despre tradiţiile populare, ceea ce constituie 23,1% din numărul total al elevilor 

chestionaţi. 

4. 3 elevi au reuşit să determine corect tradiţii şi obiceiuri progresiste şi 

reacţionare. 

Analiza răspunsurilor la întrebarea despre aprecierea tradiţiilor ne-au permis 

de a depista următoarele: 
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1. 49 de elevi n-au fost în stare să aprecieze just tradiţiile populare. Aproape 

toţi elevii acestui grup consideră tradiţiile creştine drept populare. 

2.118 elevi au răspuns că niciodată nu s-au gândit la aceste întrebări. 

3. La această etapă a cercetării a fost depistat încă un grup de elevi, pe care îi 

caracterizează atitudinea sceptică faţă de tradiţiile populare. 

Acest grup l-au constituit 48 de elevi. Ei consideră că în condiţiile actuale 

ale vieţii contemporane nici nu poate fi vorba despre tradiţii populare, 

calificându-le drept ceva anacronic. Toate aceste concluzii ne-au demonstrat că: 

• Nu toţi elevii sunt informaţi despre tradiţiile populare, nefiind în stare a 

le da o apreciere justă. 

• Adeseori obiceiurile şi ritualurile religioase sunt percepute de elevi ca 

populare, naţionale. 

• O parte considerabilă de elevi nu au închipuire despre tradiţii, deşi se 

pronunţă că ar vrea să le cunoască. 

S-a constatat faptul că majoritatea din cei chestinaţi (182 din 215) au ezitat 

să răspundă la aceste întrebări. 

Numai 33 de elevi au considerat posibil să recunoască că tradiţiile 

populare probabil, influenţează şi pot influenţa asupra generaţiei în creştere. O 

parte din elevii chestionaţi au conchis că la formarea trăsăturilor de caracter, 

indiscutabil, au influenţat tradiţiile populare. 

Concluzionăm: 

• Majoritatea elevilor chestionaţi, cu unele excepţii, nu cunosc tradiţiile 

etnice ale neamului. 

• Numai 14% pot să dea o apreciere justă tradiţiilor poporului, majoritatea, 

având închipuire despre tradiţiile populare, nu pot avea o atitudine 

diferenţiată în aprecierea tradiţiilor şi obiceiurilor populare şi religioase. 

• O parte din elevii chestionaţi care nu ştiau nimic despre tradiţiile populare 

şi-au exprimat dorinţa de a le cunoaşte, interesându-se unde ar putea citi 

despre ele. 

Analiza rezultatelor oferă posibilitatea de a descoperi cauzele unor atare 

fenomene. 

Una din cauze constă în lipsa literaturii de popularizare a obiceiurilor şi 

tradiţiilor. 

A doua cauză constă în faptul că în şcoală nu se studiază funcţia 

tradiţiilor populare. 

A treia cauză am căutat s-o elucidăm pornind de la următoarele motive: 



376 

 

elevii au demonstrat necunoaşterea tradiţiilor naţionale, dar majoritatea 

cunoştinţelor ei le obţin în şcoală. Rezultă că şcoala nu oferă cunoştinţe în acest 

domeniu. De aceea a şi ăpărut întrebarea: cunosc, posedă profesorii, educatorii, 

diriginţii aceste tradiţii şi obiceiuri?  

Astfel a apărut următoarea etapă de cercetare: evidenţierea gradului de 

cunoştinţe şi aprecierea posibilităţilor educative ale tradiţiilor de către cadrele 

didactice. 

În acest scop noi am efectuat un sondaj printre profesorii şi conducătorii 

şcolilor, analog cu cel precedent. 

Au fost anchetaţi 150 de profesori ai şcolilor rurale din raioanele Criuleni, 

Dubăsari, Ialoveni. 

 Rezultatele au fost următoarele: 

Criteriul de cunoaştere a tradiţiilor populare. Cunoştinţe mai mult sau mai 

puţin ample ale tradiţiilor populare au demonstrat 18 profesori (6 din şcolile 

orăşeneşti şi 12 din şcolile săteşti) ceea ce a constituit 12% din numărul total de 

profesori chestionaţi. Aceştia erau, de regulă, profesorii în etate. Ei au numit 7-9 

tradiţii ale neamului. 

Ca tradiţii de bază această categorie de profesori au numit ospitalitatea, 

respectul faţă de cei mai în vârstă, ajutorul reciproc, compasiunea, dragostea 

faţă de copii, tradiţiile eroice setea de libertate etc. 

Cunoaşterea unor tradiţii naţionale au demonstrat 37 de persoane (25%) din 

numărul profesorilor anchetaţi. 

În principiu, s-au numit aşa tradiţii ca ospitalitatea, respectul faţă de cei 

vârstnici, ajutor în cazuri extremale. Mai mult de jumătate din cei chestionaţi au 

recunoscut că nu cunosc tradiţiile populare româneşti. Această categorie au 

constituit-o profesorii din mediul orăşenesc. 

 Criteriul de apreciere a tradiţiilor populare. Din numărul profesorilor 

care recunosc bine tradiţiile, majoritatea (12 din 18) au apreciat just tradiţiile 

progresiste, condamnîndu-le pe cele negative, 82 din 150 de persoane 

chestionaate nu pot deosebi cert tradiţiile populare de cele creştine. Astfel, din 

numărul profesorilor şcolilor orăşeneşti, 9 şi-au exprimat incertitudinea referitor 

la întrebările despre tradiţiile populare. 

S-a opinat şi astfel: "Sunt profesoară din oraş, în clasă am copii reprezentanţi 

a 5 naţionalităţi, tradiţiile cui să le ştiu?". (Probabil, ale tuturor). 

Majoritatea pedagogilor şcolilor orăşeneşti şi o parte din tinerii profesori ai 

şcolilor rurale n- au meditat asupra acestei întrebări. 
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Criteriul de influenţă a tradiţiilor populare. Pentru noi a fost interesant să 

relevăm părerea profesorilor despre tradiţiile populare în educarea copiilor şi 

viziunea lor asupra problemei de a le utiliza în arsenalul educativ. în acest scop 

au fost adresate un şir de întrebări profesorilor. Analiza răspunsurilor a 

demonstrat că o mare parte din profesori, nerecunoscând tradiţiile, afirmă cu 

certitudine influenţa lor pozitivă asupra constiinţei morale a personalităţii. 

Negarea categorică a influenţei educative a tradiţiilor a fost constatată în 

răspunsurile a 7 profesori. 

Mulţi profesori contestă influenţa tradiţiilor asupra educaţiei, însă le 

folosesc în educaţia şi activitatea practică 19 din 150 de profesori anchetaţi. 

37 din profesori n-au reuşit să includă în propriul arsenal mijloacele 

educaţiei morale în baza tradiţiilor şi a obiceiurilor. 

O parte dintre profesori n-au răspuns ia această întrebare, sau au dat un 

răspuns incert. 

Analiza materialului obţinut în urma anchetării profesorilor ne-a permis să 

facem următoarele concluzii: profesorii şcolilor din Moldova cunosc insuficient 

tradiţiile şi obiceiurile, nu pot aprecia just tradiţiile naţionale, deşi ar putea 

influenţa pozitiv asupra conştiinţei morale a generaţiei în creştere, folosindu-le 

raţional. 

Se poate constata, că una dintre cauzele necunoaşterii de că tre elevi a 

tradiţiilor populare constă în faptul că profesorii nu dispun de cunoştinţele 

respective. 

Este cert că realizarea cu succes a problemelor de educaţie a elevilor constă 

în unitatea cerinţelor familiei şi şcolii. Noi ne-am convins de faptul că influenţa 

şcolii asupra formării morale a elevului în spiritul respectului faţă de tradiţiile 

poporului, continuitatea lor, experienţa de muncă, este precară. 

Astfel a apărut o nouă sarcină: elucidarea acestei chestiuni în cadrul 

familiei. In acest scop am întreprins studierea opiniei diferitor categorii ale 

populaţiei despre tradiţiile populaţiei. 

Noi am studiat materialele obţinute ca rezultat al sondajului de opinii şi pe 

calea convorbirilor individuale cu un grup de 150 de părinţi ai elevilor judeţului 

Chişinău din care au fost selectate răspunsurile părinţilor muncitori - 50, 

părinţilor muncitori agricoli - 50, părinţi intelectuali 50. 

Acestor grupuri chestionate le-au fost propuse aceleaşi întrebări: 

cunoaşterea, aprecierea şi relevarea tradiţiilor populare. 

I. Cunoaşterea tradiţiilor populare 
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Numărul părinţilor care cunosc tradiţiile populare este mai mare decât cel al 

profesorilor care au o oarecare închipuire despre ele, fiindcă răspunsurile la 

întrebările primului compartiment (cunoaşterea tradiţiilor) în această grupă sunt 

abundente: muncitorii agricoli în vârstă au numit 29-30 de tradiţii. Dintre 

acestea se pot enumera cumpătarea în discuţie, jurământul, cuvântul-faptă, 

respectul faţă de femeie etc. 

Din categoria de părinţi-muncitori agricoli nu s-au înregistrat cazuri de 

necunoaştere a tradiţiilor populare, pe când muncitorii au demonstrat un grad de 

informare foarte scurt, cifra constituind 78% din numărul celor anchetaţi. 

Această circumstanţă am pus-o pe seama faptului că muncitorii erau din 

mediul orăşenesc unde, după cum era şi de presupus, interesul faţă de tradiţiile 

etnice este scăzut comparativ cu a persoanelor din localităţile rurale. 

II.         Aprecierea tradiţiilor populare 

O altă stare de lucruri s-a observat în procesul analizei materialelor obţinute 

la întrebările despre aprecierea tradiţii lor. Profesorii, spre exemplu, au o 

atitudine mult mai critică faţă de tradiţii decât muncitorii şi muncitorii agricoli. 

Reprezentanţii intelectualităţii (în exclusivitate profesori) dau o apreciere mai 

justă tradiţiilor. 

        III.  Influenţa tradiţiilor populare 

La acest grup de întrebări au fost obţinute date interesante, în opinia 

noastră. Majoritatea persoanelor anchetate, indiferent de starea socială, sunt de 

aceeaşi părere: 66 persoane sau 44% din cei anchetaţi consideră că tradiţiile 

populare influenţează indiscutabil asupra educaţiei copiilor şi tineretului, 

sesizând şi ei această influenţă. Chiar şi persoanele, care nu cunosc tradiţiile 

populare presupun că ele influenţează asupra educaţiei copiilor şi tineretului, 

sesizând şi ei această influenţă. Astfel, patronul unei organizaţii de construcţii 

din or. Chişinău a confirmat că fraţii I. Plămădeală şi V. Plămădeală, sosiţi dintr-

o localitate din sudul republicii, se deosebesc de muncitorii-locuitori permanenţi 

ai oraşului prin vorba cumpătată, sentimentul de respect profund faţă de 

vârstnici, rude etc. Aceste calităţi sunt determinate de influenţa tradiţiilor 

populare. Printre altele, aceste calităţi se referă şi la reprezentanţii altor etnii. 

Opinia publică a satului, comportarea strict reglementată exprimă respectiv 

şi un stil aparte de conduită. Numai 17,3% din persoanele anchetate folosesc 

tradiţiile populare în activităţile educative, restul nu le practică din simplul 

motiv că nu le cunosc şi n-au meditat asupra posibilităţii de utilizare a lor. 

Un grad înalt de informare în problema tradiţiilor populare au manifestat 

locuitorii satelor, cunoaşterea acestora fiind în dependenţă de vârsta lor. 
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În atare mod, cercetarea ne-a permis să facem următoarele concluzii: 

În tradiţiile populare progresiste se conturează un ideal moral durabil, care 

poate influenţa benefic asupra formării ţinutei morale a elevului. 

Tradiţiile morale influenţează asupra sentimentelor, conştiinţei şi determină 

modul de comportament în formarea personalităţii. 

Totalitatea Tradiţiilor populare ca mijloc de educaţie, formează sistemul 

social şi psihopedagogic care este legat organic cu întreaga activitate educativă, 

fiind direcţionată spre rezolvarea sarcinilor educative importante având asupra 

elevului o influenţă emoţională permanentă. 

Cu toate că în domeniul etnopedagogiei s-au făcut un şir de cercetări, s-au 

editat lucrări, însă multe aspecte dc influenţă a tradiţiilor şi obiceiurilor asupra 

generaţiei în creştere nu sunt cercetate. Există diferite atitudini pentru 

determinarea tradiţiilor populare locului şi rolului lor în sistemul educaţional, 

însă nu toţi cercetătorii au o opinie unică despre posibilitatea folosirii tradiţiilor 

populare progresiste în formarea moralităţii personalităţii. 

Cercetările de sondaj ale diferitor grupuri ale populaţiei au demonstrat că 

majoritatea persoanelor chestionate cunosc tradiţiile populare sau nu le pot 

deosebi pe cele progresiste de cele negative. 

O cunoaştere bună a tradiţiilor populare au demonstrat părinţii elevilor 

şcolilor rurale. Elevii acestor şcoli au arătat o cointeresare deosebită, fapt ce 

trebuie luat cu toată certitudinea în considerare. 

Ca rezultat al analizei materialului despre aprecierea tradiţiilor s-a relevat 

faptul că părinţii, în special locuitorii satelor, folosesc pe larg tradiţiile populare 

în educaţia copiilor, însă profesorii au o atitudine mai critică faţă de tradiţii, 

fiind în stare să le caracterizeze şi să le sistematizeze. 

În general, cercetarea a evidenţiat folosirea insuficientă a întregii bogăţii a 

moralităţii, care se conţine în tradiţii, în activitatea educativa a şcolii, familiei. 

Acest proces nu poarta un caracfer accidental el depinde de multe condiţii 

nereglementabile, componenţa familiei, relaţiile reciproce dintre membrii ei, 

modul de comunicare etc. 

Aşadar, analiza literaturii, reperele şi datele oferite de cercetare au permis 

conturarea concluziei despre posibilităţile educative ale tradiţiilor populare în 

influenţa lor asupra educaţiei sentimentelor şi a reglării comportamentale. 

Un loc important în rândul tradiţiilor populare îl ocupă cele ce 

reglamentează legăturile şi relaţiile reciproce dintre oameni. 
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Astfel s-a relevat că esenţa influenţei educative a tradiţiilor asupra tinerei 

generaţii constă în faptul că în ele se conţine idealul moral care poate contribui 

la formarea noţiunilor, conceptelor morale. 

Idealul moral determină modul de organizare a vieţii copiilor, ca păstrători şi 

purtători ai tradiţiilor poporului, fiindcă tradiţiile presupun influenţa asupra 

simţurilor transformându-le în motive de comportare, formându-le priceperile şi 

deprinderile respective [4, p.67]. 

Cercetarea diferitelor categorii sociale a demonstrat, că pentru toate 

persoanele chestionate atitudinea faţă de tradiţii are un caracter general. Cu toate 

acestea, cunoaşterea tradiţiilor se manifestă diferenţiat, depinzând de vârsta 

persoanelor, categoria socială, factorii demografici etc. 

Astfel, majoritatea elevilor anchetaţi (76 %) nu-şi cunosc tradiţiile populare, 

dar o parte din elevi este sigură de influenţa lor pozitivă (15%), s-a manifestat 

interes faţă de tradiţiile populare (23%). 

Profesorii şi părinţii erau iniţiaţi în domeniul tradiţiilor (respectiv 25% şi 

45%), sunt siguri în influenţa pozitivă de educaţie a copiilor (43% şi 44%), iar o 

parte din cei aneteaţufolosesc în activitatea lor tradiţiile populare (profesori -13 

%, părinţi - 17,3 %). 

În această parte a investigaţiei au fost determinate premisele de folosire a 

tradiţiilor populare din Republica Moldova în educaţia morală. 

În acest context, particularităţile de viaţă şi de trai ale populaţiei din 

Republica Moldova, ale cărei tradiţii au intrat în experienţa de comportare ca 

tradiţii ale relaţiilor, cerinţei faţă de moralitate constituie pilonul etnic al 

personalităţii [1, p.335]. 
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