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Secţia Tendinţe şi orientări pedagogice în educaţia modernă 

 

Rolul și obiectivele educației permanente 

Prof. Mariana Bozeanu  

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria-România 

 

Societatea contemporană a devenit, în măsură hotărâtoare, o societate bazată pe 

cunoaștere, datorită progresului rapid al științei, tehnologiei și culturii. În aceste 

condiții, necesitatea învățării permanente este iminentă, educația devenind astfel un 

proces continuu, care poate să fie și trebuie perfecționat , la orice nivel și sub orice 

raport, concepută și desfășurată integral, atât vertical, cât și orizontal. Din această 

perspectivă, continuitatea procesului educațional presupune instrucția și educația nu 

numai în școală, ci și în afara ei,  într-un „continuum” al învățării, pe toată durata 

vieții. 

Educația permanentă, în sensul unui concept integrator global, trebuie să aibă la 

bază patru piloni, patru tipuri cheie de competențe, care ilustrează obiective foarte 

generale: 

-a învăța să cunoști – să ai anumite cunoștințe despre o mulțime de subiecte 

diferite – cunoștinte generale suficient de cuprinzătoare - dar și să cunoști mai mult 

despre câteva subiecte (discipline); stăpânirea instrumentelor cunoașterii, a învăța 

să înveți, să acumulezi   cunoștinte permanent sunt deziderate extrem de importante 

în acest context; 

-a învăța să faci – să ai o gamă largă de abilități personale necesare în viață, 

cum ar fi abilitatea de a comunica cu ceilalți, ca parte a unei echipe, precum și 

abilitățile practice; 

-a învăța să trăiești împreună cu alții – înțelegerea celuilalt, a celorlalți; 

educația are sarcina de a reliefa diversitatea rasei umane, de a facilita, mai ales,  

conștientizarea    similitudinilor dintre indivizi si interdependența crescândă dintre 

oameni; recunoașterea că toți oamenii au drepturi și responsabilități;  a lucra 

împreuna cu ceilalți pentru rezolvarea dezacordurilor într-o manieră constructivă, 

pentru rezolvarea de probleme, găsirea de soluții . 

 -a învăța să fii – dezvoltarea calităților interioare ale ființei umane, a dobândi 

abilitatea de a a-ți trăi viața corespunzător cu ceea crezi că este adevărat și bine; din 

aceasta perspectivă, educația nu ar trebui să neglijeze nicio latură a potențialului 
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uman: memoria, rațiunea, simțul estetic, calitățile fizice, capacitatea de a comunica 

etc. 

Caracteristicile fundamentale ale educației permanente sunt următoarele:  

-continuitatea demersului educațional;  

-abordarea personalității în totalitatea dimensiunilor sale (fizice, intelectuale, 

afective, voliționale, morale, estetice etc.);  

-caracterul integrativ și unificator al tuturor componentelor și laturilor 

procesului educațional;  

-realizarea educației permanente ca un proces general de devenire unitară și de 

îmbogățire a tuturor resurselor personalității și de dezvoltarea individuală, care să 

permită individului să poată face față cu succes tuturor exigențelor și necesităților 

din ce în ce mai complexe ale vieții moderne;  

-realizarea sa în sisteme educaționale instituționalizate, ca învățare formală, și 

prin activități ale organizațiilor societății civile, ca învățare nonformală și ca o 

componentă naturală a vieții de zi cu zi, ca învățare informală. 

Principiile educației permanente fundamentează organizarea globală a 

sistemului de învățământ,  care angajează toate ciclurile vieții, de la faza pregătirii - 

care promovează asimilarea valorilor școlare și extrașcolare-la faza activă - care 

implică profesionalizarea în regim de mobilitate socială - până la faza retragerii - 

care permite personalității asumarea de noi roluri prin continuarea învățării. La 

nivel de politică a educației, pot fi evidențiate următoarele principii: 

-principiul asigurării continuității în activitatea de formare-dezvoltare a 

personalității umane; 

-principiul adaptării programelor școlare și postșcolare la cerințele unei 

societăți în continuă transformare; 

-principiul pregătirii personalității, la toate nivelurile sistemului de învățământ, 

în vederea adaptării optime la condiții de schimbare rapidă; 

-principiul mobilizării și al valorificării tuturor mijloacelor de informare 

disponibile în limite instituționale și noninstituționale; 

-principiul corelării funcționale între obiectivele-conținuturile-formele 

activității de educație/ instruire.  

Sistemul obiectivelor educației permanente include: 

-realizarea fiecărei activități educaționale, în parte, și a ansamblului activităților 

educaționale, în concordanță cu necesitățile individuale și cu exigențele sociale, în 

cadrul general al dezvoltării sociale, în prezent și în perspectivă; 
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-cultivarea sistematică, la nivelul tuturor membrilor societății, a înțelegerii 

necesității și importanței propriei lor dezvoltări continue, în condițiile deschiderii 

conștiente și participării lor autentice la toate componentele proceselor 

educaționale, în care sunt antrenați și la care aderă; 

-corelativ, acestui obiectiv i se asociază și acela care vizează asigurarea însușirii 

de către toți membrii societății a cunoștințelor necesare formării priceperilor, 

competențelor și comportamentelor pe baza cărora fiecare să-și dezvolte propria 

personalitate și, prin aceasta, să poată participa activ la viața socială în toată 

diversitatea și varietatea domeniilor sale. 

Având în vedere faptul că, atât în viața individuală, cât și în viața socială, 

participarea la activitatea consacrată producerii bunurilor și valorilor materiale și 

spirituale reprezintă baza existenței și dezvoltării oricărui sistem social, unul dintre 

obiectivele educației permanente îl constituie sprijinirea populației în formarea, 

perfecționarea  și reconversia profesională , din ce în ce mai accentuată și mai 

accelerată în ultimii ani, de caracteristicile noi ale dezvoltării economico-sociale și 

culturale, actuale și viitoare. Abordarea corectă a acestui obiectiv trebuie să fie 

făcută conform  principiului că omul este singurul în măsură  să determine 

schimbări, să creeze valori noi, să producă dezvoltarea pe toate planurile. 

Educaţia permanentă prezintă următoarele beneficii: 

 -consolidarea stimei de sine a persoanei care participă la procesul instructiv;  

-furnizarea cunoştinţelor suplimentare;  

-îmbunătăţirea unor abilităţi punctuale;  

-factor de integrare socială; 

-sprijinirea procesul de reorientare profesională a adulţilor; 

 -posibilitatea cunoașterii, într-un interval scurt de timp, a unui set de informaţii 

structurate, astfel încât să poată fi asimilate cu uşurinţă şi să fie puse în practică 

rapid, după finalizarea programului de formare. 

Pe lângă contribuția pe care o aduce la sporirea eficacității profesionale, ca 

urmare a formării, reciclării și reconversiunii, și, pe această bază, la sprijinirea 

populației pentru a se putea adapta rapid și convenabil la mobilitatea profesională 

crescândă și la promovarea profesională, educația permanentă contribuie major la 

pregătirea membrilor societății pentru participarea lor activă la viața socială, 

politică și civică , la înțelegerea marilor probleme ale colectivității naționale și 

internaționale. În acest sens, este necesară asigurarea accesului tuturor la 

cunoștințele  și la mijloacele care permit aprofundarea și asimilarea problematicii                       
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socio-politice și cultural-științifice globale. Sub acest raport, idealul democratic al 

obținerii participării colectivităților sociale la dezbaterea,  analiza și soluționarea 

problemelor cu care ele se confruntă și la dirijarea conștientă și colectivă a 

proceselor sociale, economice, politice nu trebuie să rămână doar o aspirație nobilă, 

din cauza faptului că membrii colectivităților respective nu sunt în posesia 

elementelor de cunoaștere, a convingerilor și deprinderilor necesare antrenării lor în 

diferite tipuri de activități. Astfel, un loc aparte îl ocupă eforturile ce se impun în 

vederea dobândirii de către fiecare individ a conștiinței critice asupra propriei 

situații și a colectivității sociale din care face parte,  precum și a echipării sale cu 

toate mijloacele necesare dezvoltării sale, ca membru al comunității sale. 

Seria obiectivelor educației permanente nu poate omite, ci, dimpotrivă, 

presupune, între altele, și : 

-considerarea remedierii insuficiențelor și lacunelor înregistrate în formarea 

personală din învățământul de tip școlar anterior; 

-favorizarea înțelegerii  între diferitele grupuri și categorii sociale și 

profesionale; sprijinirea populației în utilizarea cât mai bună și mai reconfortantă a 

timpului liber, care devine o coordonată permanentă a societăților și civilizațiilor 

contemporane; 

-formarea deprinderilor practice în domeniile vieții individuale, familiale și 

sociale ca îngrijirea sănătății, educația copiilor, alimentația sănătoasă, consumul 

etc. 

Nu în ultimul rând, un alt obiectiv important al educației permanente este 

reprezentat de sprijinirea fiecărui membru al societății nu numai „să învețe cum să 

învețe”, nici numai „să fie în măsură să devină”, ci și să ajungă  a fi „stăpânul și 

autorul propriului său destin”, dovedind, potrivit cerințelor actuale, nu numai 

capacitate de adaptare continuă la schimbare, deschidere la nou, capacitate și 

dorință de perfecționare continuă,  ci și capacitate de creație și inovație, în efortul 

de autodezvoltare. 

Natura specifică, obiectivele și configurațiile de ansamblu ale societății 

cognitive reclamă în mod firesc evaluarea permanentă și actualizarea obiectivelor 

fundamentale, conținutului, metodelor și tehnicilor de acțiune, ca și a 

infrastructurilor materiale, organizaționale și manageriale ale sistemului educației 

permanente. Acest aspect generează cerințe mereu noi și deschide alte orizonturi și 

câmpuri de acțiune în direcția perfecționării continue și inovării sistemului și a 
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practicii educației permanente, pentru ca aceasta  să răspundă în mod adecvat 

exigențelor aflate într-o continuă expansiune și dinamică tot mai alertă. 

În acest sens, se impune elaborarea de strategii coerente și comprehensive de 

învățare permanentă, care vizează  următoarele  domenii prioritare:  

-garantarea accesului universal și continuu la învățarea de calitate, pe parcursul 

întregii vieți, al tuturor membrilor societății; 

- promovarea educației și a învățării permanente în vederea dobândirii și 

reînnoirii cunoștințelor și capacităților necesare pentru o participare susținută în 

noua societate cognitivă; 

- promovarea educației și a învățării, întemeiate prioritar pe necesitățile, 

cerințele și aspirațiile individuale și colective; dezvoltarea efectivă a metodelor și 

tehnicilor de predare-învățare și modalităților celor mai potrivite de organizare a 

proceselor educaționale;  

-adaptarea ofertei de formare, de educație și de calificare, astfel încât oamenii 

să-și poată proiecta și planifica singuri modalitățile de combinare a învățării cu 

munca și cu celelalte componente ale vieții fiecărui membru al societății; 

- asigurarea unor standarde de calitate superioară în materie de educație și 

calificare, care să garanteze, pe de o parte, concordanța necesară între cunoștințele, 

abilitățile și competențele obținute, iar pe de altă parte, capacitatea de adaptare  a 

oamenilor la exigențele proceselor de continuă schimbare și transformare a 

acestora, determinate de evoluțiile și mobilitatea socială, profesională și 

ocupațională viitoare. 

În perspectivă europeană, sunt de menționat câteva programe de cooperare, de 

care au beneficiat și pot beneficia în continuare și adulții din România: 

- Programele și proiectele PHARE (acessibile românilor în faza de preaderare); 

- Programe și proiecte TEMPUS (idem, cu referire la cooperarea 

interuniversitară); 

- Proiectele educaționale (PE) de cooperare europeană, care sunt instrumente de 

punere în aplicare a politicilor educaționale și constituie un ansamblu coerent de 

proiecte și acțiuni, organizate după un calendar. Obiectivul general al PE este 

formarea conștiintei europene, care acordă o importanță deosebită dimensiunii 

culturale și educaționale. 

Exemple de proiecte educaționale europene: 

SOCRATES- program foarte complex, cu mai multe componente;  
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Obiective de participare: dezvoltarea competențelor lingvistice și de 

comunicare, a celor profesionale, dezvoltarea competențelor de utilizare a noilor 

tehnologii etc. Au fost implicate până în prezent sute de mii de studenți, elevi și 

profesori . 

ERASMUS - tradiție și continuitate în învățământul superior european (din 1995 

este secțiune la SOCRATES); 

COMENIUS - secțiune la SOCRATES – focalizat mai ales pe învățământul 

preuniversitar; 

GRUNDTVIG – program specific pentru adulți (educație permanentă); 

Are patru subcomponente: 

- promovarea proiectelor de cooperare; 

- facilitarea parteneriatelor pentru învățare; 

- organizarea unor proiecte de mobilități; 

- crearea unor rețele tematice. 

MINERVA -pentru IDD Și TIC. 

Realizarea acestor obiective impune creșterea evidentă a nivelului investițiilor 

în resursele umane, cea mai eficientă modalitate de dezvoltare și de valorificare  la 

maximum a potențialului de care dispune orice sistem social, a singurei valori 

producătoare de noi valori.  

Pe această bază se poate contura idealul educațional al timpului nostru și al 

perioadei în care trăim, respectiv, tipul formației umane , capabil să știe, să facă, să 

vrea, să fie și, mai ales, să devină, potrivit noilor configurații și necesități  ale 

societății viitorului. Astfel, generațiile de astăzi și cele viitoare  vor fi capabile, pe 

de o parte, să se adapteze la noile  lor condiții de viață și la noile sarcini pe care vor 

fi obligate să și le asume, iar pe de altă parte, să își poată dezvolta personalitatea și 

să-și îmbogățească viața personală, pe baza căreia să se poată regăsi și să-și 

satisfacă toate necesitățile de autorealizare, în condițiile civilizației moderne, atât 

ca factori promotori  ai acesteia, cât și ca ființe umane, capabile să se bucure de 

plenitudinea vieții și a valorilor personale. 
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Aportul basmului in cultivarea calităților morale 

la elevii mici 

Tamara Munteanu,  

Catedra Pedagogie și metodica învățământului primar UST 

 

Rezumat: Articolul reflectă importanta studierii basmului în treapta primară 

și valoarea acestuia în cultivarea calităților morale ale elevului. Specia propune 

cititorului o multitudine de aspecte ale vieții din care se poate învăța și ilustrează 

diverse modele de comportament moral, permițând-i învățătorului să proiecteze 

lecții pentru a motiva elevii să se implice în procesul devenirii lor, în acord cu 

adevăratele valori. 

Abstract: The article reflects the importance of studying the fairy tale in the 

primary stage and its value in cultivating the moral qualities of the student. The 

literary species offers the reader a multitude of aspects of life from which one can 

learn and can illustrate various patterns of moral behavior, allowing the teacher to 

design lessons in order to motivate students to get involved in the process of 

development, in accordance with true values. 

 

De-a lungul secolelor, în flecare regiune, oraş sau sat, s-a format propria 

reprezentare despre basm, motivele și personajele lui. Fără basme copilăria oricărui 

om este de neconceput. În baza moralei lor a fost educată nu o singură generație. 

Literatura pentru copii este parte integrantă a literaturii naționale și universale. 

Aceasta începe cu literatura populară, cu basmul și poveștile, continuă cu legenda, 

snoava, apoi cu creațiile lirice, cu povestiri și romane cu tematică variată. Dar 

basmul ocupă un loc aparte, fiind revelația cea mai profundă a sentimentului 

popular. 

Numele speciei, provenind din vechiul slav basni, care avea sensul de 

„scornire”, „născocire”, îi subliniază, ca şi formulele de deschidere şi de închidere, 

caracterul de ficţiune. Deşi basmul are o mare vechime în literatura lumii, datând 

încă din Antichitate, specia a fost redescoperită şi intens cultivată începând cu 

epoca romană, atunci realizându-se şi primele culegeri sistematice de basme 

populare. Povesti populare au cules renumiţii filologi germani Fraţii Grimm, 

scriitorul francez Ch. Perrault, cunoscuţii folclorişti români P. Ispiresu şi I. Slavici 

[6, p.18]. 
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Basmul este o specie a epicii populare sau culte (de regulă în proză) cu 

răspândire universală, construit pe o schemă opoziţională Bine-Rău, în care sunt 

relatate întâmplări mai cu seamă fantastice ale unor personaje imaginare (feţi-

frumoşi, zâne, animale năzdrăvane, balauri, zmei, vrăjitoare etc.). Acesta este 

caracterizat, în ansamblu, prin fabulaţie senină, prin finalul nupţial sau glorificator 

al vitejiei și al binelui.  

Totodată, basmul trebuie delimitat de poveste (care este mai realistă), de 

legendă (care urmăreşte explicarea unor fenomene naturale sau istorice), de snoavă 

(care este o scurtă naraţiune anecdotică). Basmul porneşte de la realitate, însă se 

îndepărtează de aceasta, trecând în supranatural şi propunând o altă lume, care 

funcţionează cu reguli apropiate celei omenești. În funcție de natura personajelor, 

organizarea şi desfăşurarea acţiunii şi caracteristicile naraţiunii, basmele pot fi 

fantastice (dominate de elementul miraculos), nuvelistice (mai apropiate de 

elementele realităţii) şi animaliere (dezvoltate din vechile legende totemice). 

Astfel, valoarea basmelor constă în:  

• Lipsa didacticismului. Aluzia la faptul cum să procedezi într-o situaţie sau 

alta de viață, în basm nimeni nu-l învaţă pe copil cum ,,să trăiască corect”. 

Evenimentele derivă în mod firesc şi logic unele din altele. Prin urmare, copilul 

percepe și însuşeşte legăturile dintre cauză şi efect, existente în lumea aceasta, 

urmărind şirul narativ linear al basmului. 

• Caracterul nedeterminat al locului acţiunii și al eroului principal. Locul 

determinat al acţiunii îl îndepărtează pe copil de evenimentele care au loc în basm, 

fiindu-i greu să se transfere într-un loc concret, mai ales dacă n-a fost acolo 

niciodată. Cititorului îi este mai uşor să se teleporteze imaginar ,,peste nouă mări și 

nouă ţări” decât într-o localitate concretă.  

• O comoară de înţelepciune. Datorită multitudinii de sensuri, unul şi acelaşi 

basm poate să-l ajute pe copil în perioade diferite ale vieţii să-şi rezolve 

problemele. Poveştii îi este specific divizarea clară a binelui şi răului. O 

caracteristică a basmului adevărat este sfârșitul fericit: astfel, copilul se simte 

psihologic protejat, fiindcă, orice s-ar întâmpla în poveste, totul se termină cu bine. 

Iar eroul, care trece prin toate încercările, îşi manifestă cele mai frumoase calităţi 

şi, neapărat, este răsplătit. Anume în aceasta constă legea vieţii: ce atitudine ai tu 

faţă de lume, aceeaşi atitudine are şi ea faţă de tine.  
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• Aureola tainei şi magicului. Basmul, precum şi viaţa, este multilateral, 

interesant. Importanţa, fascinaţia, atractivitatea – toate acestea, în ansamblu, fac din 

poveste un mijloc efectiv de psihoprofilaxie [2, p. 28-29].  

Există un scenariu epic al basmului, fixat prin tradiţie, al cărui caracter 

stereotip este marcat şi de utilizarea multor formule iniţiale, mediane şi finale, care 

compun un adevărat lexic poetic al basmului (figura 1). 

 
Figura 1. Scenariul epic al basmului [4, p. 47] 

Motivele specifice basmului sunt: împăratul fără urmaşi, superioritatea 

mezinului, probele, călătoria, drumul cu obstacole, ajutorul dat de natură şi de 

divinitate, lupta, impostorul, apa vie şi apa moartă, calul năzdrăvan, vicleşugul, 

demascarea, nunta etc. Personajele basmului sunt polarizate etic, fiind situate fie de 

partea binelui, fie de cea a răului. Multe dintre ele posedă însuşiri excepţionale şi 

sunt ajutate în îndeplinirea misiunii de forţe supranaturale, fiind construite pe baza 

idealizării însuşirilor omeneşti, devenind astfel modele de viaţă (curaj, nobleţe 

sufletească, frumuseţe, bunătate, blândeţe, putere fizică, inteligenţă etc.) [4, p.48]. 

Mesajul fundamental al basmului este victoria binelui asupra răului. Făt-

Frumos reprezintă idealul forţei, inteligenţei, tinereţii umane, al prieteniei şi frăţiei; 
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eroii care simbolizează vitejia, isteţimea şi înţelepciunea sunt prezentaţi în antiteză 

cu cei care întruchipează răul - aceasta contribuind la realizarea unei atmosfere 

pline de optimism, oferind modele de o deosebită ţinută morală. Basmul este o 

pledoarie pentru valorile etern umane - pentru bine şi frumos. De aceea se 

adresează tuturor vârstelor, dar mai ales copilăriei [7, p.48]. 

Basmul deţine mai multe avantaje în dezvoltarea morală a copilului, precum 

[8, p.25]:  

✓ el află care sunt consecinţele metehnelor şi calităţilor umane, ale faptelor 

bune şi rele;  

✓ antitezele atotprezente în basme îl ajută să facă diferenţa între bine şi rău, 

între minciună şi adevăr, între laşitate şi curaj;  

✓ îl învaţă care sunt calităţile pozitive şi care sunt defectele cele mai des 

întâlnite la oameni;  

✓ trăind alături de personajul preferat, copilul învaţă multe lucruri despre 

lumea din jur;  

✓ începe să funcţioneze imaginaţia celui mic, care este nevoit să construiască în 

minte peisaje, chipuri, situaţii;  

✓ stimulează intelectul copilului care se străduieşte să reţină cât mai multe 

detalii ale poveştii, să memoreze cuvintele pentru a fi capabil sa le reproducă; 

✓ au rol benefic asupra afectivității unui copil: frica, bucuria, iubirea sunt trăite 

la intensitate maximă, fără ca el să fie pus în situaţii periculoase sau dificile. 

Dacă facem o sinteză a ideilor esenţiale pe care le conţine basmul, vom 

observa că una din ideile principale e cea despre muncă. Omul nu-şi imaginează 

viaţa în afara muncii. Hărnicia este o trăsătură definitorie a fiinţei umane. Întregul 

conţinut al basmului ne convinge că munca este o dimensiune vitală ce plasează 

omul în sfera superioară a existenţei [1, p.26]. În basm educatorul popular pledează 

pentru muncă, pentru un trai modest, decent ce aduce bucurie şi belşug, fericire şi 

este împotriva unui trai în afara muncii, considerat nedemn, ce aduce nesiguranţă, 

teamă. Faptele omului sunt oglinda sufletului său. Dacă omul dăruieşte bine celor 

din jurul său, este vrednic, cumsecade, el este apreciat, şi, respectiv, trândăvia, 

neomenia, răutatea iscă în sufletul oamenilor disagrearea faţă de posesorii acestor 

calităţi.  

Având în vedere importanţa educaţiei morale, basmul este o sursă de 

formare a reprezentărilor şi noţiunilor morale. Prin intermediul basmelor, elevii 

învaţă să-şi iubească ţara, cu natura ei, să preţuiască poporul pentru vitejia lui. Din 
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basme, elevii cunosc începuturile luptei dintre cei asupriţi şi asupritori, dintre săraci 

şi bogaţi, dintre cei răi şi buni. Miraculosul devine un instrument al modelării 

morale al copilului. Contactul cu aceste lumi imaginare stimulează curiozitatea, 

cultivând astfel capacitatea copilului de a se bucura pentru că răutatea dezvăluie o 

parte necunoscută a lucrurilor şi a fiinţelor. Urmărirea unui basm îi aduce copilului 

satisfacţia unui efort de atenţie şi de structurare, el luând parte mintal la rezolvarea 

unor dileme şi e încântat să fie martorul desfășurării lor concrete [5]. 

Ascultarea sau lectura basmelor stimulează diferite procese intelectuale şi 

afective ale copiilor: atenţia, memoria, spiritul de observaţie, imaginaţia, operaţiile 

gândirii, limbajul. Prin natura lor, basmele stârnesc puternice trăiri emoţionale şi 

estetice, stau la temelia sentimentelor şi convingerilor morale, determină atitudini 

de conduită etică, aducându-şi contribuţia la formarea trăsăturilor de caracter [3, 

p.48]. 

Astfel, cu certitudine putem menționa că basmul contribuie la dezvoltarea 

armonioasă a copilului. Vârsta școlară mică este o fază incipientă în care copilul 

deosebește binele de rău, frumosul de urât, adevărul de minciună etc. Copilul vede 

realitatea în culorile accesibile lui, culori ce denotă curiozitate, mister, vrajă, 

unicele ce sunt în stare să copleșească ființa lui. [2, p.141]. Basmele au o deosebită 

însemnătate educativă, ajutându-i pe aceṣtia să înțeleagă complexitatea aspectelor 

vieții. 
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Summary: The article addresses the issue of training and development of 

research competence in nursing in students in vocational health education. There is 

presents both the results of the national and international normative base regarding 

the formation of research competence, as well as the successes obtained in the 

development of research competence in scientific and practical nursing for future 

nurses. 

Keywords: research competence, scientific and practical nursing, nurses, dual 

education. 

Cadrul de politici pentru domeniul sănătății și bunăstării din Regiunea 

Europeană a OMS relevă rolul cheie al asistențelor medicali/nurselor în eforturile 

societății moderne de a soluționa provocările sistemului sănătății și a asigura 

continuitatea asistenței medicale acordate populației [12]. 

Asistenții medicali formează în mod colectiv cea mai vastă componentă a 

cadrelor medicale și vin în contact direct cu multe persoane de diverse vârste în 

toate domeniile de servicii medicale. Pentru a valorifica potențialul deplin al acestei 

resurse importante, în condițiile de schimbare permanentă a necesităților de servicii 

și a cerințelor din partea populației, este important de a adapta cunoștințele, 

competențele și modelele de prestare ale serviciilor oferite de asistenții medicali la 

exigențele societății moderne [12]. 

Astăzi progresele în învățământul medical profesional înseamnă nu doar 

dezvoltarea științei, studierea metodelor moderne de diagnostic, tratament și 

http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/550554
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îngrijiri medicale, dar și capacitatea de a realiza cercetări în domeniul nursing-ului 

stiințific/practic cu valorificarea optimă a resurselor cognitive și noncognitive în 

contextul promovării inovației în educație. 

Inovația în educație „constituie un produs pedagogic superior”, realizat 

creativ, prin valorificarea la maximum a potenţialului elevilor dotați și implicarea 

lor activă în propria evoluţie profesională [2]. Simultan, afirmăm relevanţa 

satisfacţiei cadrelor didactice, vizând dezvoltarea competenței de cercetare la elevii 

din învățământul medical profesional, misiunii instituţiei de învăţământ/colegiului 

de medicină [1], care prevede „formarea specialiștilor competenți pentru domeniul 

medicinii, capabili să manifeste profesionalism, calități etico-morale și 

perseverență în asigurarea calității serviciilor medicale prestate populației țării” 

[10]. 

În această ordine de idei, concepţia modernă de instruire a specialiştilor 

medicali cu studii postsecundare din Republica Moldova, inclusiv prin 

învățământul dual, prevede promovarea activităţilor de cercetare în nursing-ul 

ştiinţific/practic în rândurile tineretului studios. Cercetarea ştiinţifică, fiind o 

,,…activitate de cercetare, dezvoltare, inovare...,  se realizează în scopul producerii 

de cunoaştere şi al formării profesionale a specialiştilor de înaltă calificare” [8]. 

Planul de învățământ pentru Programul de formare profesională 91210. 

Medicina calificarea Asistent medical, inclusiv pentru sistemul de învățământ dual, 

stipulează „promovarea autoinstruirii şi educaţiei profesionale continue cu 

aplicarea elementelor de cercetare în nursing” ca o competență profesională 

generală [4,5]. 

Cadrul competențelor, prezentat în Ghidul EFN (Federația Europeană a 

Asociațiilor Nurselor) pentru implementarea Articolului 31 al Directivei 

2005/36/EU privind recunoașterea calificărilor profesionale, modificat prin 

Directiva 2013/55/EU, stipulează următoarele competențe specifice pentru 

asistenții medicali: 

CA. 1: Cultura, etica și valori 

CA. 2: Promovarea sănătății și prevenția, orientare și predare 

CA. 3: Luarea deciziilor 

CA. 4: Comunicarea și lucrul în echipă 

CA. 5: Cercetare, dezvoltare și leadership 

CA. 6: Îngrijire nursing [6]. 
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Reieșind din recomandările Ghidului EFN, formarea și dezvoltarea 

competenței de „cercetare, dezvoltare și leadership” asigură la asistenții medicali 

responsabilitatea de învățarea pe parcursul întregii vieți [6]. Formarea și 

dezvoltarea la elevii a competenței de cercetare în domeniul nursing-ului 

științific/practic și consolidarea echipei de tineri cercetători în învățământul 

medical profesional a devenit o exigență, ultima fiind prevăzută de legislația 

europenă în domeniul formării inițiale a asistenților medicali [6]. 

Construirea unei culturi de cercetare are la bază motivaţia profesională a 

elevilor pentru inovație în formarea profesională proprie. Motivaţia şi satisfacţia 

elevilor determină un interes sporit a tinerilor cercetători pentru activități 

individuale sau colective de investigații în domenil nursing-ului specializat. În acest 

context, devine clară constatarea „că reuşita educaţională a elevilor”, iar în final, 

profesionalismul viitorilor specialiști medicali, „depinde, într-o foarte mare măsură, 

de propria motivaţie și de gradul de satisfacţie”, obținute inclusiv și prin activitatea 

în cercetarea în nursing-ul științific/practic [2]. 

Experiența de implementare a cercetării în domeniul nursing-ul 

științific/practic în Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” a 

asigurat:  

• identificarea, stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini intelectuale 

deosebite şi interes sporit pentru un anumit domeniu de cercetare în nursing-ul 

ştiinţific/practic; 

• formarea la elevii cu aptitudini intelectuale deosebite a competenţelor cu 

caracter de integrare prin activităţi de creaţie ştiinţifică; 

• studierea literaturei de specialitate conform domeniului de cercetare; 

• utilizarea metodelor simple de investigaţie ştiinţifică;  

• perfecţionarea capacitatilor de munca intelectuală. 

Conform Standardului de calificare pentru învățământul profesional medical, 

nivelul 4 CNC RM [7,9], absolvenții Programului de formare profesională 91210. 

Medicină, calificarea Asistent medical, care își realizează studiile inclusiv prin 

învățământul dual, fiind înzestrați cu calități intelectuale deosebite, sunt capabili să 

promoveze „autoinstruirea şi educaţia profesională continuă, cu aplicarea 

elementelor de cercetare în nursing” [4,5,11].  
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Elevii Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, 

implicați în activitatea de cercetare în domeniul nursing-ului științific/practic, au 

dat dovadă de abilități: 

• de destingere a rolului cercetării în domeniul nursing-ului științific/practic 

și de aplicare a rezultatelor acestuia în practica profesională de asistent medical; 

• de aplicare a rezultatelor cercetărilor din domeniul nursing-ului 

științific/practic în procesul de extindere a cunoștințelor și de fortificare a 

deprinderilor/abilităților practice; 

• de dezvoltare a gândirii clinice în scopul sporirei performanței personale și 

profesionale;  

• de integrare a rezultatelor cercetării în nursing-ul științific/practic în 

îmbunătățirea calității îngrijirilor medicale și în elaborarea politicilor în domeniu 

nursing-ului general și specializat.  

Competenţa de cercetare în domeniul în nursing-ului științific/practic, 

formată la elevi în cadrul activităţilor de cercetare, s-a bazat pe competenţe-chieie 

stabilite pentru sistemul de învăţământ din Republica Moldova [8,13] şi a fost 

valorificată în cadrul şedinţelor publice a cercurilor științifico-practice, 

conferinţelor naționale/internaționale şi în activitatea practică profesională, 

promovând strategiile şi programele medicale naţionale. 

Activitatea de cercetare în nursing-ul științific/practic a fost bazată pe: 

participarea elevilor în examinarea pacienţilor din instituţiile medicale 

(experimentul medical), realizarea lucrărilor de diplomă, publicarea articolelor în 

revistele naționale („Nursing”) și internaționale („Медицинская сестра”), 

participarea elevilor cu rapoarte pe marginea cerectărilor realizate în cadrul: 

şedinţelor publice a cercurilor științifico-practice pe discipline, lucrărilor 

conferinţelor/congreselor naţionale și internaționale (România), seminarelor 

republicane şi meselor rotunde. 

Elaborarea şi susţinerea lucrărilor de diplomă a reprezintat un instrument 

important în dezvoltarea şi evaluarea competenţelor de cercetare în nursing-ul 

științific/practic ale elevilor cu potențial intelectual deosebit. Diverse probleme 

medicale și medico-sociale au servit drept subiect de studiu, investigat de tinerii 

cercetători. Tematica cercetărilor, care au servit drept bază pentru realizarea 

lucrărilor de diplomă, a vizat: 
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• evaluarea și îngrijirea bolnavilor cu hipertensiune arterială în practica asistentului 

medical;  

• managementul bolnavilor vârstnici cu boala artroică în practica asistentului 

medical; 

• eficacitatea utilizării ozonului în tratamentul complex al bolnavilor cu pancreatită 

cronică în raport cu nevoile perturbate; 

• managementul bolnavilor cu guşă toxică difuză prin prisma nursing-ului specific; 

• managementul bolnavilor cu diabet zaharat prin prisma acordării serviciilor de 

îngrijiri la nivel de asistență medicală primară; 

• evaluarea și îngrijirea bolnavilor cu pielonefrită cronică în practica asistentului 

medical;  

• managementul pacienţilor cu boala ulceroasă în practica specialistului medical cu 

studii medii de specialitate;  

• managementul bolnavilor cu urticarie cronică recidivantă în practica specialistului 

medical cu studii medii de specialitate; 

• eficientizarea formei medicamentoase de administrare a uleiului din seminţe de 

struguri în tratamentul bolnavilor cu boala ulceroasă; 

• managementul bolnavilor cu insuficienţă renală cronică în practica specialistului 

medical cu studii medii de specialitate. 

Promovarea activității de cercetare ştiinţifică în rândurile tineretului studios a 

fost marcată și prin crearea, în comun cu Asociația Nursing din Moldova, al 

Departamentului de cercetare în nursing. Activitatea Departamentului a permis 

elevilor din cinci colegii de medicină din țară să prezinte, în cadrul ședințelor 

Asociației Nursing, rapoarte pe marginea cercetărilor realizate, să-și publice 

rezultatele obținute în revista Nursing, să participe cu comunicări în lucrările 

conferințelor naționale anuale a Asociației Nursing din Moldova. 

Activitatea de cercetare, promovată în Centrul de excelență în medicină și 

farmacie „Raisa Pacalo”,  a contribuit la formarea unui colectiv de cercetători tineri 

cu competențe de cercetare în domeniul nursing-ului știnițific și practic. Conţinutul 

ştiinţific a cercetărilor realizate, creativitatea în prezentarea a rapoartelor şi a 

posterelor, concluziile şi caracterul aplicativ al rezultatelor ceretărilor au fost 

deosebit de importante pentru dezvoltare profesională a tinerilor cercetători. 

Sincronizarea procesului de formare a specialiștilor medicali cu studii 

postsecundare la rigorile învăţământului profesional tehnic european impune o 
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nouă viziune în organizarea procesului de instruire [3], inclusiv prin formarea și 

dezvoltarea competenței de cercetare în nursing-ul științific și practice. 

Argumentarea şi reflectarea critică a cercetărilor, realizate în baza conceptelor cu 

referire la nursingu-ul științific și practic, vor asigura poziţionarea fermă a 

asistentului medical în contextul profesiilor din domeniul sănătăţii.   
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Metode şi tehnici de dezvoltare a creativităţii 

prin activităţile integrate 

Aliniţa Georgeta Nicuţ  

Profesor Învăţământ  Primar,   

Şcoala Gimnazială „Sf. Andrei”, Bucureşti 

Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o 

modalitate inovatoare de proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi 

organizarea didactică a conţinuturilor din diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel 

încât să se asigure că elevul achiziţionează o imagine coerentă, unitară despre 

lumea reală.  

„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între 

teme sau competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. 

Aceste teme sau competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi 

îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori şi atitudini.”1 

(Bocoş, M., Chiş, V., 2012) 

Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la 

abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea 

modalităţilor de evaluare a performanţelor individuale, mai ales în situaţia învăţării 

prin cooperare, acomodarea corectă a proiectelor şi abordarea pe teme într-o 

schemă orară coerentă. O asemenea organizare a conţinuturilor şcolare, de abordare 

integrată, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit însă şi propriile dificultăţi şi limite. 

Acestea ar fi imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice 

specializate, dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea discipline 

integrate de învăţământ, lipsa de tradiţie pedagogică a integrării, dar şi opoziţia 

latentă sau activă a educatorilor faţă de tendinţele integratoare.  

Particularități ale învățării integrate: 

• interacţiunea obiectelor de studiu;  

• centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor;  

• relaţii între concepte, fenomene şi procese din domenii diferite;  

• corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană; 

 

1 Bocoş, M., Chiş, V., 2012, Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, particularizări 

pentru învăţământul primar, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 
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• unităţile tematice, conceptele sau problemele ca principii organizatoare 

ale curriculumului; 

• flexibilitatea în gestionarea timpului şcolar şi în gruparea elevilor;  

• rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forţă motrice a 

integrării, datorită relevanţei sale practice.  

Prin metoda predării integrate copiii pot să participe, să se implice mai mult, 

efectiv şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea 

conţinuturilor cu ajutorul experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. 

Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, care sprijină 

dezvoltarea concomitentă a unor domenii.  

Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-

i stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un 

scenariu cât mai interesant al zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru 

fiecare activitate comună se gândeşte atent repartizarea sarcinilor activităţilor 

zilnice la fiecare sector de activitate.   

Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariu elaborat de 

învăţătoare ce începe cu întâlnirea de grup (întâlnirea de dimineață), iniţiată în 

fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un 

personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită 

sau imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie. 

Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre 

care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea 

acestora încurajează copiii să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime 

ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. Copiii îşi asumă responsabilităţi şi 

roluri în micro-grupul din care fac parte, participând la jocuri de rol interesante, 

iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. La completarea scenariului ne 

pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialişti etc. Tematica 

acestora este aleasă încât prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu 

lumea înconjurătoare. În atenţia echipei de cadre didactice se află în permanent, 

întreaga paletă de activităţi (la alegere, proiecte, jocuri şi activităţi extracurriculare) 

şi modalităţi de organizare a acestora. 

Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ explicitat într-

un proiect didactic unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul 

integrat al abordărilor, interacţiunea dintre discipline, sprijinirea cognitivă şi 

metacognitivă a elevilor. 
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Prin abordarea integrată a activităţilor, învățătoarea organizează învăţarea ca 

un regizor, un moderator, ajutându-i pe copii să înţeleagă, să accepte şi să stimuleze 

opinii personale, emoţii, sentimente, să fie parteneri în învăţare. Desfăşurând 

activităţi integrate, copilul are posibilitatea de a-şi exprima păreri personale, de a 

coopera cu ceilalţi în elaborarea de idei noi, în rezolvarea sarcinilor, în 

argumentare, devenind mai activ şi câştigând mai multă încredere în sine.  

Abordarea realităţii, în cadrul activităţilor integrate, se face printr-un demers 

global, graniţele dintre categoriile şi tipurile de activităţi didactice dispar, se 

contopesc într-un scenariu unitar şi de cele mai multe ori ciclic, în care tema se lasă 

investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe; evident, conţinuturile au un subiect 

comun, care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora şi atingerii 

obiectivelor comportamentale avute în vedere.  

Activităţile integrate sunt oportune în acest sens, prin ele aducându-se un 

plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predare învăţare, punând 

accent deosebit pe joc ca metodă de bază a acestui proces. Activitatea integrată se 

dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu 

viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică.  

Folosirea unor astfel de activităţi aduce beneficii reale şcolarilor, aceştia 

trebuind să înveţe într-o manieră aparte, integrată, fiecare etapă fiind legată de cea 

precedentă. Copiii parcurg uşor, mai mult sub formă de joc conţinuturile propuse 

(ex: Având, la clasa a IV-a, ca temă „Români cu care ne mândrim”, mi-am propus, 

pe lângă verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre personalități 

cultural - artistice și istorice şi dezvoltarea creativităţii acestora. Într-un mediu 

educaţional atent amenajat, stimulativ, menit să îi transpună în atât de mult 

îndrăgita şi fascinanta lume a imaginarului, am regizat un singur joc, cu mai multe 

variante. Astfel, am pregătit sub formă de surpriză din „turnurile” realizate in ora 

de educație tehnologică un castel al eroilor neamului ce nu trebuie uitați,  din care 

bagheta magică a scos pe rând cele mai de preț comori naționale ( Eminescu, 

Creangă, Brâncuși, Enescu, Mihai Viteazul, Vlad Tepeș). După ce le-au 

recunoscut, au spus in ce domeniu al culturii s-au afirmat, ce alte personalități mai 

cunosc, ce opere au creat, ce personaje pozitive şi negative îşi mai amintesc din 

operele lor- variantele pot fi stabilite în funcţie de obiectivele pe care dorim să le 

realizăm. Copiii au fost invitaţi în continuare să se joace „de-a poveştile”: le-am 

pregătit recuzita necesară - costume, mărgele, brăţări, cercei, măşti, etc - , dându-

le posibilitatea să se costumeze în ce personaj doresc, spunându-le să se gândească 
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la o scurtă poveste despre personajul imaginat, la o mică ghicitoare sau la un mic 

rol pe care să îl interpreteze pe scena improvizată dinainte. Am audiat cântece 

patriotice, fragment din „Rapsodia română”, „Sara pe deal”, „Mai am un singur 

dor” etc. Le-am sugerat să redea prin culoare sau in versuri/rime/compuneri: o 

scenă, un personaj imaginar sau din operele cunoscute, dintr-o poveste inventată 

de ei sau cunoscută, apoi lucrările realizate de ei le-am aşezat într-un „album”. 

Organizând şi desfăşurând astfel de activităţi am reuşit să dezvolt la şcolari 

independenţa în acţiune şi gândirea creatoare: fiecare a fost solicitat să contribuie 

individual sau la grupul din care făcea parte, după puterile sale, deoarece 

potenţialul creativ diferă de la individ la individ.  

Receptivitatea şi curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa 

spontană către nou, pasiunea pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva 

constructiv, creativ, pot fi alimentate și împlinite efectiv pot fi puse adecvat in 

valoare prin solicitări și antrenamente corespunzătoare care astfel pot oferi multiple 

elemente pozitive în stimularea și cultivarea potenţialului creativ propriu vârstei 

şcolare. Astfel, prin jocul didactic „Dacă aş fi …”, am urmărit atât să îi determin pe 

copii să se transpună în lumea imaginară şi să empatizeze cu un anume personaj din 

poveste sau creeat de ei înşişi, cât şi să exprime verbal „dacă ar fi ....... ce ar face?”. 

Am obţinut, cum era de aşteptat, răspunsuri diferite, de la copil la copil, în funcţie 

de imaginaţia şi de puterea de empatizare a fiecăruia, cât şi de propria creativitate: 

ex. „dacă nu aş fi copil, mi-ar plăcea să fiu o floare de trandafir şi să îi înţep cu 

spinii pe cei care vor să îmi rupă tulpina”  sau „dacă nu aş fi copil, mi-ar plăcea să 

fiu căţel şi să îi muşc pe cei care vor să mă lovească” sau „aş vrea să fiu o pasăre şi 

să zbor deasupra oamenilor şi clădirilor” sau „ aş vrea să fiu o floare frumoasă şi să 

mă admire toţi oamenii şi copiii” sau „ aş vrea să fiu fată de împărat să am multe 

jucării” etc. Pentru a evita tendinţa de imitaţie a copiilor, mi-am propus să desfăşor 

acest joc individual sau am cerut copiilor să deseneze ceea ce vor să fie şi ulterior 

să exprime verbal.  

Dintre activităţile menite să dezvolte creativitatea copiilor şi pe care le-am 

desfăşurat am putea enumera: „Ce titlu se potriveşte?” - joc interactiv prin care 

copiii sunt puşi în situaţia de a găsi titlul potrivit unui cântec, unei poveşti, unei 

poezii, unui tablou; „A fost odată” - poveste creată de copii, cu început dat, după 

cuburile Rory, schimbarea finalului povestirii, să continue dincolo de finalul 

povestirii, să introducă personaje noi, imaginare; „A doua mea casă” - mobilizarea 

copiilor în ornarea sălii de clasă; „Norişor misterios” - picturi sau desene din 
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imaginaţie; „Magicianul” - lucrări practice cu materiale din natură, pe care copiii să 

le transforme în diferite obiecte, fără a folosi modelul dat sau alte surse de 

inspiraţie, (spre exemplu coaja de nucă devine o ţestoasă, cartoful un porcuşor, 

varza mică şi un cartofior o lebadă, cofraje de ouă au devenit oameni de zăpadă 

etc.).  

Produsele elevilor exprimă, printre altele, nevoile, dorinţele, trăirile lor 

afective care au stat la baza combinărilor creative, dar şi specificul şi nivelul de 

dezvoltare al potenţialului creativ. Pentru aceasta este nevoie de acţiuni continue şi 

organizate de stimulare şi acţiune, de multă răbdare din partea tuturor factorilor 

educaţionali. Nu toate activităţile integrate permit activarea şi îmbogăţirea 

potenţialului creativ, ci numai acele activităţi în care se utilizează metode 

performante ca problematizarea, descoperirea, explorarea. 
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Metoda  modelării în cercetările pedagogice 
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Rezumat. Sursa fundamentală pentru obținerea datelor/informațiilor 

științifice referitor la funcționalitatea  fenomenelor educaționale o reprezintă 

metoda modelării ideale. 

     Construirea modelului ideal în cercetările pedagogice este subordonat 

scopului și obiectivelor de investigație. Fazele/etapele modelării sunt următoarele: 

tranziția de la original la model; cercetarea modelului pedagogic; transferul pe 

original al rezultatelor obținute pe model; verificarea și validarea experimentală a 

modelului elaborat. În lucrare se reflectă principiile elaborării modelelor de 

cercetare a fenomenelor educaționale, tipurile și particularitățile funcționale a 

modelelor pedagogice. Modelele pedagogice  în calitate de constructe logico-
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structurale trebuie să reflecte  esența fenomenelor pedagogice și să fie perceptibile 

din punct de vedere la teoretic și praxiologic.        

Cuvinte-cheie: model, modelare, modelarea în cercetările pedagogice, 

etapele modelării, principiile și regulile elaborării modelelor în științele educației.   

MODELING METHOD IN PEDAGOGICAL RESEARCH 

 Summary. The fundamental source for obtaining scientific data / 

information regarding the functionality of educational phenomena is the ideal 

modelling method. The construction of the ideal model in pedagogical research is 

subordinated to the purpose and objectives of the investigation.  

    The phases / stages of modeling are the following: the transition from 

original model; research of the pedagogical model; transfer of the original of the 

results obtained on the model; verification and experimental validation of the 

developed model. The paper reflects the principles of elaboration of research 

models of educational phenomena, types and functional particularities of 

pedagogical models.  

Pedagogical models as logical-structural constructs must reflect the essence 

of pedagogical phenomena and be perceptible from a theoretical and praxiological 

point of view. 

Keywords: model, modeling, modeling in pedagogical research, modeling 

stages, principles and rules of modelling in education sciences. 

Etapa inițială în cercetarea științifică constă în obținerea datelor adecvate 

referitor la obiectul de cercetare, în obținerea informației privitor la însușirile și 

relațiile caracteristice fenomenului supus investigației.  

Faptele științifice reprezintă un sistem de date/informații ale realității 

educaționale percepute și fixate de către pedagogul-cercetător. Particularitățile 

esențiale a faptelor/datelor/informațiilor obținute în cadrul cunoașterii științifice 

sunt: caracterul lor veridic/autentic: probabilitatea de a fi verificare și validate 

experimental. 

Faptele științifice reprezintă baza empirică a științelor. În baza 

faptelor/adevărului științific cercetătorul are posibilitatea de a pătrunde în esența 

fenomenelor educaționale. Savantul fiziolog I. P. Pavlov afirma, că  

faptele/adevărul științific reprezintă „aerul” savantului. Faptele științifice reprezintă 

realitatea existentă, obiectivă/reală. Pentru obținerea faptelor științifice pedagogul 

cercetător face apel la următoarele metode teoretice generale de cercetare: analiza 

și sinteza; inducția și deducția; compararea și clasificarea; generalizarea și 
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sistematizarea; abstractizarea și concretizarea; formalizarea și modelarea; analogia 

ș. a.[5;8] Metodele nominalizate în cadrul adaptării și readaptării se transformă și 

concresc în metode de cercetare a fenomenelor educaționale. O metodă 

fundamentală de cercetare a fenomenelor educaționale o reprezintă modelarea 

pedagogică. Rezultatul/produsul modelării îl reprezintă  modelul pedagogic. În 

științele educației se aplică metoda modelării ideale. 

Modelarea ideală reprezintă o metodă teoretică de cercetare care se bazează 

pe cunoașterea nemijlocită a realității prin observarea directă a fenomenelor 

educaționale. În cadrul modelării simbolice se folosesc diverse scheme, grafice, 

formule. Modelarea este o metodă importantă folosită în științele socioumane 

pentru obținerea unor noi cunoștințe de ordin teoretic și practic. În desfășurarea 

procesului modelării se disting trei faze: a) trecerea de la original la model; b) 

cercetarea modelului; c) transferul/tranziția pe original al rezultatelor obținute pe 

model. Modelul elaborat poate acoperi complet sau mai puțin complet originalul. 

Metoda modelării posedă anumite limite care se datorează următorilor factori: 

• Neglijarea/ignorarea parțială a unor concepte considerate ca secundare, a 

unor relații, componente/elemente a fenomenului educațional. 

• La baza construirii modelului nu s-a ținut cont de unele concepte 

fundamentale din științele educației, psihologie, filosofie, sociologie. Apariția unor 

condiții educaționale sau de alt ordin sociopractic imprevizibile/spontane. 

• Subiectivismul  pedagogului-cercetător în analiza realităților educaționale 

sau tratarea sub interes personal a unor idei, teorii, paradigme științifice. 

Cristea S. demonstrează, că cercetarea pedagogică este asigurată de trei tipuri 

de modele investigaționale: conceptual, procedural și empiric. Modelul  conceptual 

de cercetare pedagogică fixează sistemul de noțiuni, categorii, legități. Modelul 

procedural de cercetare pedagogic include ansamblul de metode, tehnici, 

instrumente, reguli, algoritmi etc. necesare pentru identificarea, selectarea, 

prelucrarea și valorificarea informației. Modelul empiric de cercetare pedagogică 

reprezintă sistemul indicilor calitativi și cantitativi ai fenomenului  investigat[2, 

p.417].  

Aceste idei conceptuale, elaborate de profesorul universitar S. Cristea sunt 

foarte valorice prin faptul, că delimitează strict componenta investigațională 

teoretică de cea aplicativă/sociopractică a pedagogiei (pedagogia în calitate de 

știință a educației și pedagogia în calitate de activitate sociopractică care este 

orientată spre formarea personalității și societății sub toate aspectele sale).  
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În cadrul modelării investigațiilor pedagogice cercetătorul integrează în 

structura modelului componentele/elementele/categoriile de bază ale pedagogiei ca 

știință a educației: a)legitățile și principiile cunoașterii științifice; metodologia de 

investigație în pedagogie; indicii de cercetare și de determinare a eficacității 

cercetărilor pedagogice; produsul/rezultatul probabil; mecanismele de evidențiere a 

tendințelor de dezvoltare a științelor educației și b) legitățile și principiile de 

funcționare ale educației;  finalitățile, metodologia și conținuturile de educație; 

indicii eficacității educației; mecanismele de proiectare, de schimbare și dezvoltare 

a educației personalității și societății.   

În științele psihopedagogice se aplică modelele ideale de următoarele tipuri: 

teoretice; teoretico-practice; praxiologice. Modelul pedagogic reprezintă o imagine 

convențională al fenomenului educațional supus cercetării. În continuate oferim 

două exemple de modele teoretice.  

Exemplul 1. 

 

Activitatea de în                                     

 

                                                                                             

      

 

Figura 1. Relațiile dintre componentele activității de învățare[4p.18] 

   Prin acest model sunt redate relațiile dintre activitatea – 

atitudinile/motivele – obiectivele – acțiunile și produsul învățării. 

 

 

 

Exemplul 2. 

Formarea atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică 
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cognitive afective. comportamentale. 

 

 

Legitățile de formare a atitudinilor de învățare 

Interdependența dintre acțiunile cognitive, afective și comportamentale a 

atitudinilor; caracterul temporal și dinamic al atitudinilor; interdependența dintre 

procesul orientat și spontan de formare a atitudinilor;  legătura reciprocă dintre 

procesul de educație a atitudinilor  și procesul de dezvoltare a personalității; 

interdependența dintre procesul de formare a atitudinilor în plan 

extern/pedagogic și plan intern/psihologic.   

 

Modelul în calitate de  imagine, de expresie mintală a realității educaționale 

permite cercetătorului s-ă cunoască și a identifice caracteristicile fundamentale a 

obiectului de cercetare: proprietățile, componentele/elementele structurale, relațiile 

dintre acestea, parametrii structurali și funcționali. 

Modelul este o reprezentare simplificată a realității obiective, care se 

subordonează scopului și obiectivelor cercetării. El reprezintă o construcție mintală, 

imaginativă a procesului educațional care reflectă trăsăturile esențiale ale obiectului 

supus investigației.  

Modelarea în calitate de proces cognitiv reprezintă reproducerea anumitor 

însușiri și relații a obiectului cercetat într-un model care urmărește scopul de a fi 

cercetat scrupulos/amănunțit. Modelele pot fi materiale și ideale. În științele umane, 

socioumale și sociale se elaborează modelele ideale. 

Modelele ideale constituie un sistem de construcții mintale, scheme teoretice 

care reproduc în formă ideală însușirile și relațiile fenomenului pedagogic 

investigat. Modelele ideale se fixează sub formă de semne, grafice, desene, figuri, 

formule și alte mijloace cognitive. Particularitatea/caracteristica fundamentală a 

modelului constă în asemănarea cu originalul în acele însușiri, relații care necesită 

să fie cercetate/examinate[8].  

Condițiile/circumstanțele organizării procesului educațional servesc ca bază 

pentru transferul cunoștințelor obținute din examinarea modelului către original. 

Forma de bază a unui astfel de transfer îl reprezintă analogia. Analogia  reprezintă 

un proces cognitiv de asemănare, potrivire între două sau mai multe obiecte, 

situații, fenomene. 
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Modelul este o imagine convențională a fenomenului educațional supus 

investigației. În cadrul modelării pedagogul-cercetător se fundamentează pe 

principiul sistemic. Construirea unui model reprezintă un proces de analiză 

sistemică a obiectului de cercetare prin care este elaborată o reprezentare 

conceptuală, abstractă a fenomenului educațional. Construirea modelului îl 

reprezintă procesul prin care cercetătorul elaborează un model adecvat unui 

fenomen educațional. Fazele sau etapele construirii modelului sunt următoarele: a) 

stabilirea factorilor/ elementelor sau componentelor care compun 

sistemul/fenomenul supus examinării; b) elaborarea modelului care cuprinde în 

structura sa toate componentele/elementele elucidate și determinarea 

relațiilor/raporturilor între aceste elemente/componente; c) folosirea/utilizarea 

modelului elaborat pentru îmbunătățirea/fortificarea/optimizarea procesului 

educațional; d) verificarea și validarea experimentală a modelului elaborat. 

Modelul idealizează și simplifică realitatea educațională. Prin modelare 

pedagogul-cercetător percepe, înțelege și pătrunde mai profund în realitatea 

fenomenelor educaționale. Primul pas în studiul fenomenelor educaționale îl 

reprezintă elaborarea unui model real și  funcțional. Modelele pedagogice au 

menirea de a satisface următoarele cerințe/exigențe de bază: a) să servească ca bază 

în înțelegerea și conștientizarea configurației sistemului (fenomenului educațional) 

examinat, să reflecte toate elementele sau componentele fundamentale ale 

sistemului/obiectului de cercetare și să reprezinte în mod riguros interacțiunile 

dintre ele. După necesități configurația sistemului să fie ușor modificată prin 

ajustarea unor noi parametri/factori; b) să permită modificări în regim dinamic a 

modelul elaborat; c) să servească drept mijloc/factor pentru determinarea efectelor 

unor serii de intrări/modificări și să prevadă comportamentele interne, urmările, 

efectele în mod ipotetic și real[1]. 

În elaborarea modelelor ideale este necesar de reieșit din natura  fenomenului 

de studiu. Fenomenul educațional trebuie să fie reprodus în conștiință reieșind de 

pe pozițiile adevărului științific. Schimbările ce se realizează în obiectul de 

cercetare să fie reflectate/reproduse în planul mintal/conștiinței în mod 

real/obiectiv, imaginile ideale să corespundă realității existente, fenomenului 

investigat. Prin alte cuvinte, în cadrul cunoașterii științifice a realității educaționale 

este necesar de respectat următoarele cerințe/reguli: explicarea 

obiectivă/corectă/adecvată a obiectului de cercetare; stabilirea corectă a 
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elementelor/componentelor; elucidarea relațiilor și însușirilor caracteristice 

obiectului de cercetare. 

Menționăm faptul, că pedagogul-cercetător în mod orientat și conștient 

realizează creativ unele schimbări în modelul ideal, care ulterior vor fi  

implementate în cadrul procesului educațional. Transformările modelului ideal 

permanent sunt orientate, direcționate spre realizarea scopului și obiectivelor 

cercetării și sunt în mare măsură dependente de motivele/trebuințele sociale și 

personale ale cercetătorului. Construcția modelelor se fundamentează pe un sistem 

concret de concepte teoretice și de relații fundamentale care există între 

elementele/componentele fenomenului educațional supus examinării. Deci, baza 

modelului ideal o constituie paradigmele, legitățile, conceptele și axiomele 

existente la momentul actual în științele educației. În construcția modelelor ideale 

pedagogul-cercetătorul se fundamentează concomitent și pe un set de concepte  de 

ordin psihologic, filosofic, sociologic, etic, estetic ș.a.  

Pedagogul-cercetător în mod mintal/în planul conștiinței modifică din punct 

de vedere imaginativ modelul primar (îl simplifică sau îl complică, modelează noi 

însușiri și relații, îl completează cu noi concepte, legități, principii, strategii etc.) în 

conformitate cu obiectivele preventiv elaborate, pentru ca ulterior fiind aplicat în 

activitatea educațională să devină productiv, să sporească/îmbunătățească/fortifice 

realitatea educațională, ținându-se cont de realele/condițiile și posibilitățile 

sociopracticului. Deci, modelul ideal în calitate de construct mintal, elaborat de 

către cercetător, necesită să se raporteze la posibilitățile realilor. 

Pedagogul-cercetător modifică/schimbă creativ și permanent  modelul ideal, 

construit inițial, în raport cu realitatea științifică și cu practica educațională ( M1- 

M2 – M3 – M final). În cadrul realizării studiilor teoretice și experimentului 

pedagogic se acumulează un set de noi cunoștințe/date teoretice și informații 

factologice care își găsesc reflectare în modelul construit inițial. Modelul ideal 

pedagogic permanent se raportează la teoriile, conceptele științifice, pe de o parte, 

și la realitatea educațională în dinamică/schimbare permanentă, pe de altă parte. 

Deci, modelul ideal pedagogic reprezintă un construct deschis, în continuă 

schimbare și dezvoltare, aplicabil și-n alte situații/circumstanțe educaționale. Între 

cadrul conceptual și cadrul normativ al modelului permanent există relații/raporturi 

de dependență/cauzalitate reciprocă. Modelul ideal trebuie să reflecte în mod 

obiectiv realitatea educațională: elementele/componentele fenomenului investigat; 
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relațiile/raporturile dintre elementele lui  constitutive; funcțiile și probabilitatea 

schimbării/modificării dinamice, rezonabile și benefice. 

Modelele pedagogice ideale sunt de trei tipuri: teoretice; 

aplicative/praxiologice și teoretico-aplicative. Fiecare model ideal reprezintă un 

sistem complex, constituit din mai multe subsisteme: subsistemul de legități și 

concepte; subsistemul de principii și reguli; subsistemul de metode și procedee; 

subsistemul de condiții, conținuturi și forme educaționale. În cadrul implementării 

modelului ideal în practica educațională, pedagogul-cercetător modifică 

pozitiv/rezonabil/benefic unele subsisteme sau unele componente ale lor pentru a 

oferi eficacitate procesului și rezultatului/produsului educațional. 

Modelarea reprezintă o metodă de cunoaștere aplicabilă în cunoașterea 

teoretică și empirică a fenomenelor educaționale. Construirea modelelor de 

cercetare sunt fundamentate pe scopul și obiectivele de cercetare. Modelul nici 

odată nu este întocmai identic cu originalul, fiindcă în cadrul modelării pedagogul-

cercetător se bazează pe factorii esențiali a fenomenului pedagogic, se delimitează 

de factorii secundari și efectele spontaneității. În baza modelului elaborat, 

cercetătorul realizează unele schimbări/modificări/intervenții în fenomenul 

educațional. Configurația modelului depinde de scopul și obiectivele 

investigaționale.  În baza unui obiect de cercetare pot fi construite mai multe 

modele. Cauzele sunt următoarele: a) schimbarea intenționată a unor 

baze/fundamente conceptuale, a unor elemente constitutive teoretice a modelului; 

b) schimbarea, suplinirea sau reducerea unor  componente/elemente a cadrului 

praxiologic din model (principii și reguli, conținuturi și metode, condiții și forme 

educaționale). 

Construirea modelelor pedagogice este subordonată următoarelor 

reguli/exigențe: determinarea componenților structurali ai modelului; stabilirea 

relațiilor fundamentale între componentele/elementele modelului;  determinarea 

efectului cauzalității (Cum schimbarea unui component/element influențează 

schimbarea întregului sistem și a produsului preconizat?); înțelegerea și 

conștientizarea funcționalității modelului (În ce măsură funcționalitatea și 

transferul proprietăților/însușirilor de pe model este adecvat cu realitatea 

educațională și cu  parametrii motivelor/trebuințelor cercetătorului?). 

  Concluzie. Modelul este o reprezentare conceptuală/științifică a unui 

fenomen pedagogic care reproduce artificial procesul educațional original, real 

existent. În baza modelului cercetătorul-pedagog examinează/cunoaște proprietățile 
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fenomenul pedagogic propriu-zis în original. Modelul reprezintă o descriere 

schematică a unui obiect/fenomen pedagogic, a unei/unor teorii care explică 

proprietățile fenomenului educațional [7]. 

Componenta conceptuală și procedurală a modelului pedagogic se axează pe 

următoarele principii: a) unitatea teoriei și practicii educaționale; b) rolul hotărâtor 

al cunoștințelor teoretice în elaborarea modelelor de cercetare; c) reciprocitatea 

conceptelor/ideilor pedagogice cu cele din alte științe – psihologice, filosofice, 

sociologice și a altor științe; d) principiul creativ, caracteristic în  construirea, 

cercetarea, aplicarea și modificarea permanentă a modelului; e) principiul 

cauzalității[6] și prognostic în stabilirea acțiunilor și efectelor educaționale; j) 

principiul prognozării finalităților și corelațiilor acțiunilor   educaționale; i) 

caracterul deschis, nestandardizat al modelelor ideale, ceea ce le oferă amplasarea 

în structura lor a noi idei descoperite în științele educației; l) caracterul integral al 

modelelor ideale. Modelele în calitate de constructe logico-structurale trebuie să 

reflecte  esența fenomenelor pedagogice și să satisfacă înțelegerea și chibzuirea la 

nivel teoretic conceptele pedagogice și la nivel aplicativ/organizatoric procesul 

educațional.  
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Rolul activităților extrașcolare în procesul instructiv- educativ 

Ioana Georgiana Popescu 

Profesor pentru învățământul primar 

Roșiori de Vede, Județul Teleorman, România 

 

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extrașcolară, adică 

cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, 

depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de 

sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 

personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe 

copii sub aspect fizic şi socio-afectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. 

Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu 

cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. 

În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, 

contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin 

intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale 

copiilor. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul. În acest 

scop am organizat și desfășurat activitatea extrașcolară cu tema ,, Pădurea Vedea -

mediu de viață,,. Materialul poate fifolosit cu elevii clasei a IV-a sau cu cei din 

învățământul gimnazial  pentru că îi ajută pe elevi să înțeleagă mai bine noțiunea de 

,,mediu de viață,, care sete o noțiune oarecum abstractă, cu un grad înalt de 

generalitate.  

Copiii au învățat partea teoretică, apoi am mers în pădurea Vedea și am 

realizat un filmuleț . 

Conținut științific 

 I.Mituri și legende 

 ,,Pe-un picior de plai/ 

           Pe-o gură de rai... 
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Așa începe binecunoscuta baladă ,, Miorița,, .Deși aceasta nu a fost scrisă pe 

meleaguri teleormănene nu putem nega faptul că Pădurea Vedeapoate fi 

considerată un colț de rai.  

Dar cel mai bine o descrie Zaharia Stancu în romanul său ,,Pădurea nebună,, 

 Acești copaci sunt urmașii acelora care în urmă cu mai bine de 2000 de ani 

făceau parte din vestiții Codrii ai Vlăsiei, pădure ce acoperea partea de sud a țării 

coborând din zona subcarpatică și întinzându-se până la Dunăre. Tătarii au numit-o 

Deli Orman ceea ce în traducere înseamnă ,, Pădurea nebună,,. Mai tîrziu 

toponimul a devenit numele regiunii de sud a țării cunoscută astăzi drept Județul 

Teleorman. 

 Astăzi alături de colega mea, Liliana Stîngă, profesor de biologie și de elevii 

claselor a IV-a A și a VIII-a A de la Școala Gimnazială ,, Zaharia Stancu,, vom 

discuta despre Pădurea Vedea din punct de vedere științific ca mediu de viață. 

II. Trecutul istoric 

 Dovezile istorice atestă faptul că această zonă a fost populată încă din 

cele mai vechi timpuri. Strămoșii din preistorie,apoi dacii sau geții, cuceritorii și 

coloniștii romani, triburile migratoare și mai târziu populația romanică ne-au lăsat 

urme ale existenței lor atât în zona construită a actualului  oraș cît și în păduri, pe 

câmpuri , în zonele limitrofe. 

III. Poziție geografică 

 Ca și poziție geografică  Pădurea Vedea, este situață în partea de Sud a 

tării, în partea de Vest a județului Teleorman, în lunca râului Vedea pe malul căruia 

se extinde pănă în orașul Alexandria, reședința județului. Aceasta se găsește la 

întretăierea paralelei 44*07^ latitudine nordică cu meridianul de 25* longitudine 

estică. 

IV.Soluri 

 Din punct de vedere geologic teritoriul pe care se dezvoltă pădurea se 

suprapune pe unitatea din fața Crpaților, denumită platforma Moesică. 

La suprafață întâlnim depozite de aluviuni formate din mâluri, nisipuri și 

pietrișuri. 

Este un sol specific zonelor de luncă deoarece Pădurea Vedea  s-a dezvoltat 

în lunca râului Vedea, cel mai important râu al județului, al cărui debit, din păcate, 

este în continuă diminuare. 

V. Vegetație 

a) copaci 
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 Vegetația  din PădureaVedea este o relicvă a vestitelor păduri 

teleormanene careînconjurat orașul pănă la mijlocul secolului XIX. Este o pădure 

de luncă cu arbori de esență moale printre care:teiul, stejarul, fagul, plopul, alunul, 

mesteacănul) dar și  frasinul și ulmul,  

Teiul –este un copac foios ( cu frunze late și căzătoare), ajungând până la 40 metri 

înălțime, cu frunze cu o anvergură de 6–20 cm, străbătute de nervuri.Poate ajunge 

la o vărstă de cîteva sute de ani sau chiar 2000 de ani. 

Teiulproduce flori, în număr de 2-10, de culoare alb-gălbuie, plăcut mirositoare. 

Fiecare floare are 5 petale. Fructul este o nucă ovală de dimensiuni mici. 

Florile, frunzele, scoarța și cărbunele (obținut din lemn) de tei sunt folosite în 

scopuri medicinale. 

Florile de tei sunt folosite mai ales pentru tratarea răcelilor, tusei, febrei, infecțiilor, 

inflamațiilor, presiunii arteriale înalte, durerilor de cap (mai ales migrenele), dar și 

ca sedativ. Medicina tradițională asiatică folosește flori de tei (uz intern) ca 

tratament pentru vindecarea afecțiunilor tractului respirator, a febrei sau gripei. 

Apoi am vorbit despre: stejar, fag și stratul ierbos. 

VI. Faună/Lumea animală 

 Lumea animală care populează Pădurea Vedea este specifică zonei. 

• mamifere 

Dintre mamifere întâlnim: vulpea, căprioara, mistrețul și iepurele. 

Vulpea- este un mamifer omnivor,( este un animal care se hrănește atât cu plante, 

cât și cu animale) de dimensiune mică spre medie. Cântărește între 7 și 10 kg, 

corpul are 1m lungime, iar coada măsoară 30-40 cm. Face parte din familia 

Canidae, alături de lup, câine, șacal, enot ș.a. 

Deși de obicei vulpea e considerată - automat - a fi roșcată, de fapt coloritul său 

prezintă o mare varietate (de la roșcat aprins până la alb și cenușiu). 

Detectează prada chiar și fără să o vadă (după miros sau după sunet), dar nu aleargă 

după ea, ci sare asupra sa, cu labele din față, ca pisicile. Majoritatea vulpilor ucid 

deseori mai mult decât pot mânca la o singură masă și îngroapă ce le prisosește, 

urmând a reveni altă dată la locul cu “provizii”. 

Puii se nasc în vizuini subterane, o singură dată pe an, din martie până în 

mai. De obicei, vin pe lume câte cinci frați, dar au fost studiate și cazuri extreme: 

un singur pui sau 12 - la o singură naștere! Puii de vulpe sunt orbi la naștere, ochii 

lor deschizându-se abia după a doua săptămână de viață. Considerate în trecut 

“devoratoare de găini”, vulpile au fost vânate cu cruzime ani la rând. Un alt motiv 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Metri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frunză
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mamifer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Omnivor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plantă
https://ro.wikipedia.org/wiki/Canidae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lup
https://ro.wikipedia.org/wiki/Câine
https://ro.wikipedia.org/wiki/Șacal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Enot
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pentru care oamenii nu le-au privit cu simpatie pe vulpi este faptul că acestea 

răspândesc câteva boli foarte grave, printre care și turbarea. Pot fi afectate în 

special mamiferele cu care vulpile intră în contact direct, dar boala poate fi 

transmisă și omului fie direct prin mușcătură, fie prin intermediul păsărilor din 

ogradă. 

• Măsuri de protejare a mediului 

 

 Deși Pădurea Vedea este un mediu de viață complex aceasta poate fi 

expusă unor riscuri prin acțiunea unor factori naturali și prin intervenția 

nefavorabilă a omului. 

 Starea de sănătate a pădurii reflectă gradul de stabilitate/instabilitate a 

ecosistemelor forestiere.  

Protecţia pădurilor împotriva bolilor şi dăunătorilor este una dintre 

activitățile de bază a ocolului silvic. Aceasta se referă la mai multe acțiuni, analize, 

metode, tehnologii folosite în scopul îmbunătățirii stării de sănătatea a pădurii, 

sporirii rezistenţei la boli și dăunători, activități de curățire a pădurilor de arborii 

bătrîni sau de reîmpădurire. 

Un impact negativ asupra stării pădurii îl au insectele xilofage (de lemn), 

care populează în special arboretele slabe, înrăutăţind şi mai mult starea de sănătate 

a acestora. Focarele de dăunători xilofagi au un caracter complex, cu prezența a mai 

multos specii, cum sunt croitorii stejarului, gândacul scoarţei stejarului , gândacul 

mic al scoarţei ulmului , gândacul mic al scoarţei frasinului, gândacul mare al 

scoarţei frasinului, viespea de lemn etc. 

Dintre acțiunile negative ale omului putem aminti: 

• incendiile 

Una din cauzele majore ale distrugerii pădurilor o reprezintă incendiile. De 

aceea este important să nu folosim foc deschis în pădure sau să folosim spațiile 

special amenajate.poluare/ aruncarea deșeurilor 

   Mulțimea de gunoaie rămasă în urma oamenilor care uită că atunci când 

părăsesc pădurea s-o lase așa cum ar dori să o găsească când se reîntorc, duce la 

poluarea solului, a apelor subterane și a aerului, inevitabil la moartea lentă a 

padurii. Mai grav este faptul că o bună parte din aceste gunoaie, îndeosebi 

materialele plastice, sunt foarte rezistente la acțiunea bacteriilor și practic, nu se 

reciclează pe cale naturală. 

• defrișările 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rabie
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 În acțiunea distructivă a pădurii un rol major îl au tîierile necontrolate 

ale copacilor, defrișările care duc inevitabil la modificări ale climei, la împuținarea 

animalelor salbatice, la distrugerea echilibrului natural. 

Cicatrizarea rănilor provocate de om sau de alte cauze se poate face prin 

reîmpăduriri, dar din nefericire o pădure  este dificil de refăcut și în plus durează 

foarte mulți ani. 

De aceea este mai important, și mai puțin costisitor, să protejăm pădurea în 

loc să o reaplantăm. 

Elevii Școlii Gimnaziale ,, Zaharia Stancu,, Roșiorii de Vede s-au implicat 

adesea în acțiuni de voluntariat privind strângerea de deșeuri în Pădurea Vedea și 

pe malul râului Vedea. 

Fiecarea dintre noi poate urma zece pași simpli pentru aproteja acest 

mediu de viață unic care este Pădurea Vedea: 

1. Reciclează! 

2. Refolosește! 

3. Reduce! (Econimisește resursele! ) 

4. Evită  poluarea! 

5. Strânge gunoiului  prin implicarea în acțiuni de voluntariat! 

6. Susține reducerea despăduritului (limitarea tăierii copacilor)! 

7. Protejează animalele și plantele! 

8. Utilizează coșurilor de gunoi speciale! 

9. Nu călca spațiul verde ( în zonele special amenajate)! 

11. Răspândește aceste idei prietenilor tăi pentru o pădure curată! 
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Valorificarea inteligenţelor în activitatea didactică 

 Prof. Elena Pricop  

 Şcoala Gimnazială Cireşu,Jud.Brăila  ,România   

 

          ,,Nici un om nu se-nvaţă a judeca citind judecăţi, scrise gata de 

alţii,ci judecând singur şi dându-şi seama de natura lucrurilor 

,,Mihai Eminescu 

  Şcoala românească, componentă esenţială a efortului de dezvoltare a 

ţării,trece printr-o reformă profundă pentru adaptarea ei la cerinţele societăţii 

democratice.Conform tradiţiei,în activitatea didactică folosim des expresii ca ,,este 

un copil inteligent,, , ,,este un copil foarte talentat la muzică,,   şi suntem tentaţi să-i 

considerăm ,,inteligenţi,, pe cei care obţin rezultate superioare la disciplinele de 

învăţământ cu caracter ştiinţific,iar pe ceilalţi să-i considerăm ,,talentaţi,,. 

Gardener propune o nouă viziune asupra inteligenţei,concepţie care trebuie 

integrată în currculum şcolar. Pe baza studiilor efectuate,Gardner distinge opt tipuri 

de inteligenţă: verbală / lingvistică; matematică / logică; muzicală; vizuală, 

naturastică, kinestezică, interpersonală, intrapersonală. El a idendificat şi un al 

nouălea tip de inteligenţă,cea existenţială,nu a reuşit să determine care zonă de pe 

scoarţa cerebrală este responsabilă de activitatea acelui tip de inteligenţă ,ea nu este 

recunoscută. 

Dezvoltarea potenţialului fiecărei fiinţe umane depinde de ceea ce învaţă şi 

de cum învaţă cu inteligenţa sa specifică.Pe parcursul vieţii omul se confruntă cu 

variate situaţii de învăţare,iar el va alege pe cea care se potriveşte cel mai bine a 

realiza o învăţare eficientă.Este important ca persoanele implicate în orice fel de 

învăţare să poată şi să vrea să devină participanşi activi în procesul de 

instruire,făcând uz de situaţii de învăţare care le asigură succesul deplin al 

activităţii.Acceptarea teoriei inteligenţelor multiple a lui Gardner are câteva 

implicaţii pentru cadrele didactice în termenii instruirii în clasa de elevi.Pornind de 

la teoria inteligenţelor impune ca profesorii să recunoască şi să educe o gamă largă 

de talente şi abilităţi.Ei trebuie să strctureze prezentarea materialului într-un stil 

care să angajeze majoritatea tipurilor de inteligenţă.Pentru valorificarea tuturor 

categoriilor inteligenţei în predarea conţinutului informaţional trebuie să se ţină 

seama de cinci cerinţe de individualizare a învăţământului: 
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*parcurgerea materialului într-un timp determinat,specific structurii psihice a 

elevului. 

*elevului i se oferă posibilitatea să lucreze în anumite momente în condiţii 

care îi covin personal,ceea ce impune modificarea organizării tradiţionale a 

activităţii şcolare. 

*posibilitatea de a aborda un subiect într-o fază anumită ,în funcţie de 

cunoştinţele acumulate anterior,cerinţa este eficientă la obiectele cu conţinut liniar. 

*posibilitatea introducerii unor unităţi de instruire în favoarea elevilor cu 

cunoştinţe reduse sau a unora cu deprinderi bine consolidate. 

*utilizarea mai multor mijloace de instruire astfel el poate să aleagă pe cel 

care i se potrivesc la  un moment dat. 

Cadrele didactice trebuie să evalueze învăţarea elevilor în moduri care să le 

ofere un punct de vedere adecvat asupra punctelor ,,forte,, şi asupra 

punctelor,,slabe,, ale elevilor.După cum elevii nu învaţă în acelaşi mod,tot aşa  ei 

nu pot fi evaluaţi în acelaşi mod şi de aceea este important ca educatorii să creeze 

,,profiluri de inteligenţă,,pentru fiecare elev.Cunoaşterea felului în care învaţă 

fiecare  elev va permite profesorului să ia decizii corecte asupra madului de 

evaluare a progreselor copiilor.Teoria inteligenţelor oferă un număr mare de 

instrumente didactice a căror utilizare asigură centrarea demersului didactic pe 

elev.Tehnicile şi materialele utilizate în procesul instructiv-educativ pot fi grupate 

în funcţie de inteligenţă predominant. 

Învăţarea matematicii şi creativitate 

Prin introducerea elementelor limbajului matematic modern în noile 

programe şi manuale şcolare,se realizează apropierea învăţământului primar de 

ştiinţa contemporană şi de noile sale aplicaţii,sporind profunzimea şi accesibilitatea 

cunoştinţelor,favorizând dezvoltarea intelectuală a elevilor şi cultivând interesul lor 

pentru această ştiinţă. 

Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul rând a celei 

creative.În clasele primare  se formează noţiunile elementare cu care omul va lucra 

pe tot parcursul vieţii.Este incontestabilă contribuţia matematicii la formarea unei 

gândiri logice,coerente,creative,la formarea unor deprinderi de muncă,de ordine,de 

punctualitate.Procesul studierii matematicii cultivă curiozitatea 

ştiinţifică,frământarea pentru descifrarea necunoscutului şi duce la formarea unor 

priceperi şi capacităţi (de a gândi personal şi activ,de a analiza o problemă şi a o 

descompune în elementele sale simple);învăţământul matematic conduce la 
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formarea unor aptitudini pentru  matematică (capacitatea de a percepe selectiv,de a 

trece de la aspectul diferenţial la cel integral şi invers,de a asigura pluraritatea 

gândirii),formează capacitatea de a depune un efort concentrat indiferent de 

solicitările exterioare. 

Conceptul de ,,creativitate,, a primit numeroase definiţii din partea 

specialiştilor din diversele domenii de activitate.Văzută prin prisma,,zestre,,de 

atribute personale,creativitatea capătă sensul de ,,potenţial creativ,, de sumă de 

însuşiri şi factori pshiologici ai unor viitoare performanţe creatoare.Actul creator 

este însă un proces de elaborare prin invenţie sau descoperire,cu ajutorul 

imaginaţiei creatoare,a unor idei,teorii sau produse noi,originale,de valoare socială 

şi aplicabile în diferite domenii de activitate.Un proces de învăţare modern se cere 

astfel organizat încât să-i ajute pe elevi să prezinte cunoştinţele într-o formă 

personală,să caute soluţii originale,,să grupeze şi să ierarhizeze ideile.Acestea sunt 

de fapt dezideratele esenţiale ale educării gândirii creatoare la elevi ,, arată 

Al.Roşca. Alexandru Roşca  arată că,dintre toate aceste aspecte ale gândirii 

divergente ,,principala componentă a gândirii creatoare este flexibbilitatea,prin care 

se înţelege modificarea rapidă  a gândirii ,iar când situaţia  o cere,restructurarea 

uşoară a vechilor legături corticale în conformitate cu cerinţele noii situaţii,pe bază 

de analiză şi sinteză,realizarea uşoară a transferului în rezolvarea problemelor,,. 

O condiţie fundamentală a creativităţii este inteligenţa,ea fiind una dintre 

cele mai generale aptitudini umane şi un atribut al tuturor proceselor 

cognitive,având  particularităţi specifice:capacitatea de a surprinde  repede şi cu 

precizie trăsăturile definitorii ale unui obiect,de a sesiza ceea ce este 

esnţial,general,repetabil din percepţiile anterioare,de a organiza şi structura rapid şi 

selectiv,de a combina şi stabilii relaţii între idei,imagini,lucruri sau fenomene la 

diverse niveluri de abstracţie sau intuiţie. 

Inteligenţa este însă o condiţie necesară,dar nu şi suficientă a 

creativităţii.Există şi inteligenţe sterile,newproductive.În realizarea actului de 

creaţie este necesară o fantezie bogată.unele aptitudini speciale,implicaţia factorilor 

motivaţionali(curiozitate,interes pentru cunoaştere),precum şi anumite trăsături ale 

personalităţii.Într-un sens mai larg,creativitatea este cosiderată capacitatea gândirii 

umane de a găsii idei,metode,soluţii noi,de a naştere unor lucruri necunoscute 

anterior,care nu sunt noi pentru societate,dar la care s-a ajuns pe o cale 

independentă.Dialogul viu dintre învăţător şi elevi,folosirea unui mare număr de 

exerciţii sub forma unor lecţii destinate special formârii priceperilor şi 
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deprinderilor,utilizarea problematizării,modelării şi algoritmizarii în diferite etape 

ale procesului învăţării,soliitând sistematic şi progresiv elevul,contribuie la 

formarea unor calităţi intelectuale ca:operativitatea,ingeniozitatea,flexiblitatea. 

        În concluzie,cultivarea creativităţii la elevi sau învăţarea de tip creator impune 

anumite premise ce pot fi considerate drept cerinţe specifice: 

*profesorul să insufle elevilor,prin stilul său de gândire,prin solicitările 

adresate elevilor,o atitudine şi un stil de gândire creator,liber,independent. 

*asigurarea unui climat optim pentru manifestarea spontană a elevilor,fară 

frica de a greşi, de a primi sancţiune,crearea unei atmosfere permisive de explorare 

independentă. 

*asigurarea încrederii în sine,încurajarea efortului creativ al elevilor încă de 

la lor manifestări. 

        Şcoala trebuie să-l pună pe elev în situaţia de a poseda cât mai devreme 

mijloace prorii de însuşire a cunoştinţelor,de prelucrare şi integrare a acestora în 

sisteme şi structuri noi şi de aplificare a lor în practică,în mod creator. 

                  Modele de exerciţii care stimulează inteligenţa elevilor 

 Caută şi vei găsi 

Scopul:formarea deprinderii de a căuta soluţii în formarea cât mai multor 

numere dintr-un număr de cifre stabilit dinainte,dezvoltarea atenţiei. 

Sarcină didactică:elevii să găsească toate posibilităţile pentru formarea 

numerelor  dintr-un număr de cifre. 

Desfăşurarea jocului de 3 cifre ce se pot forma cu numerele:3;6;9 fără a se 

repeta cifrele. 

*Soluţii: 

369 ,639,396,963,693 

 Cum calculăm mai  repede? 

Scopul:Consolidarea deprinderilor de calcul. 

Sarcină didactică:Elevii să calculeze rapid folosind şi descoperind anumite 

procedee. 

*Exemplu:Exerciţii ce pot fi transformate în joc didactic: 

2+4+6+......=20 

Soluţia :20=(2+18)+(4+16)+(6+14)+(8+12) 

Aceste jocuri  vor trebui adaptate în funcţie de programa fiecărei clase, 

precum şi nivelul clasei. 

 Concluzii: 
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,,Gândim ,învăţăm şi creăm în moduri diferite.,, 

,,Inteligenţa este fluidă,nu este fixă.,, 

,,Dezvoltarea potenţialului fiecărei fiinţe umane depinde de ceea ce învaţă şi 

de cum învaţă cu inteligenţa sa specifică.,, 

,,Experinţa bogată şi variată amplifică inteligenţa.,, 
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I. Aria de intervenție: Optimizarea relaţiilor părinte-elev, elev-cadru didactic, 

părinte - cadru didactic etc 

II. Motivația programului  

Evoluția personală este un concept care presupune o dinamică a 

dimensiunilor caracteristice specifice personalității în formare, prin analiza 

resurselor și contextelor situaționale la dispoziția persoanei, într-o unitate de timp și 

etapă de dezvoltare individuală. Eficientizarea actului formativ-educativ în procesul 

de structurare a comportamentelor desirabile presupune modele active, reale și 

soluții, pe care le găsim în noi înșine – copii și adulți implicați în propria devenire. 

Timpul prezent, cu abordări online ale învățării, acces redus la contacte 

sociale în relațiile cu covârstnicii și expunerea îndelungată la exercițiul comunicării 

în mediul virtual, aduce în atenția școlii și centrelor de resurse educaționale 

provocări noi, cu responsabilități și stimulare a creativității în abordarea 

metodologică a învățării și consilierii de tip educațional. Creșterea alarmantă a 

frecvenței comportamentelor de tip agresiv și pasiv-agresiv, sau manifestări 

anxioase, stări comportamentale de tip depresiv sau de demisie,  reclamă o atenție 

particularizată pentru informarea, reactualizarea și conștientizarea, de către actorii 

educaționali implicați în educația copiilor, a necesității coroborării experiențelor 

pozitive specifice ariilor de competență pe care le presupune profesionalismul 

cadrelor didactice și parentalitatea. 

Programul ”Împreună pentru copiii noștri!” propune întâlniri 

experiențiale de autocunoaștere și împărtășire a reușitelor formative, ideilor 

personale și asumare a așteptărilor, dar și a efectelor implicării în relația 

educațională prin cunoaștere, informare, exersare și integrare din perspectiva 

ecologiei relațiilor de grup și a unei colaborări eficiente școală-familie-

comunitate, specifice timpului prezent pentru un timp viitor.  

 

OBIECTIV – CADRU / COMPETENȚA GENERALĂ 

Dezvoltarea interesului parental pentru acordarea așteptărilor în raport 

de particularitățile copilului, privind evoluția comportamentelor sanogene 

manifeste, definitorii pentru sănătatea emoțională și stare de bine.    

 

OBIECTIV DE REFERINȚĂ / COMPETENȚE SPECIFICE 
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A. Structurarea sistemului de așteptări parentale fundamentat pe 

autocunoaștere și dezvoltare personală  

B. Stimularea dorinței de informare și integrare a datelor caracteristice 

specificului vârstei copilului mic în optimizarea relației formative părinte-copil 

 

COMPORTAMENTE ȘI COMPETENȚE VIZATE 

A.1. Să definească așteptările personale privind evoluția comportamentului 

desirabil social. 

A.2. Să exemplifice așteptări în educația copilului fundamentate pe baza 

experienței personale  

A.3. Să proiecteze imaginea adolescentului din perspectiva manifestărilor 

comportamentale ale copilului prezent.   

A.4. Să exerseze comunicarea eficientă în situații variate date. 

A.5. Să aplice în relațiile zilnice raportul dintre particularități-nevoi 

personale și particularități–nevoi ale copilului pentru rezolvarea situațiilor trăite în 

grupul familial. 

 

B.1.  Să exprime nevoi personale de dezvoltare specifice etapei și rolului 

definit în context social. 

B.2. Să definească trăsături  particulare specifice vârstei copilului. 

B.3. Să prezinte informații din experiența personală în contexte de viață 

privind necesitatea demersului conștient pentru schimbarea comportamentului 

nedorit. 

B.4. Să raporteze informațiile specifice vârstei la nevoile propriului copil 

într-un traseu asumat conștient în actul de educație și autoeducație. 

B.5. Să proiecteze așteptări și modalități de rezolvare pentru asigurarea stării 

de bine și a sănătății emoționale a copilului și pentru propria persoană. 

 

STRATEGII DE LUCRU: 

A. Metode, procedee, tehnici de consiliere 

a. expozitive: expunerea cu oponent, prezentarea ppt, povestirea, metafora, 

explicația / clarificarea, dezbaterea 

b. demonstrative: filmul didactic, prezentarea de caz 

c. creative: brainstorming, metoda ciorchinelui, metoda Disney, metamodelul 

lingvistic, limbajul miltonian 
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d. tehnici: lectoratul cu părinții, întâlnirea de lucru, exercițiul de comunicare 

B. Materiale și mijloace de prezentare 

a. fișe de lucru, material informativ, markere, șervețele hârtie, creioane colorate, 

acuarele 

b. PC / laptop, cartea 

 

C. Forme de organizare 

a. frontal,  

b. grupuri,  

c. individual 

 

RESURSE UMANE IMPLICATE : părinți, tutori, cadre didactice, elevi 

ACTIVITĂȚI PROPUSE 

a. cu părinții 

1. ”De vorbă cu părinții” - masă rotundă  

2. ”Nevoile copilului meu preșcolar / școlar mic / adolescent” – prezentare / 

informare  

3. ”Cum comunicăm în grupul social” – informare și discuție tematică 

4. ”Copilul din perspectiva relației școală - familie” -  

5. ”Incluziunea școlară și socială – între necesitate și deziderat” – dezbatere 

6. ”Emoțiile și starea de bine în preșcolaritate / școlaritatea mică / 

adolescență” – prezentare ppt și discuție tematică 

7. ”Comportamentul indezirabil în grupul școlar – cauze și soluții” – studiu 

de caz 

8. ”Agresivitatea în mediul online – forme, cauze și soluții” – întâlnire de 

lucru (prezentare studiu și brainstorming / dezbatere) 

 

b. la solicitarea cadrelor didactice  

1. ”Incluziunea școlară și socială – între necesitate și deziderat” – informare 

privind legislația pentru incluziunea școlară și dezbatere 

2. ”Părintele – partener în educație” – masă rotundă 

3. ”Emoțiile și igiena mintală – în preșcolaritate” – workshop 

4. ”Comportamentul indezirabil în învățarea de tip școlar – cauze și soluții” – 

studiu de caz 
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5. ”Motivația școlară: clarificări și modalități de stimulare” – întâlnire de 

lucru (prezentare studiu și brainstorming / dezbatere) 

6. ”Agresivitatea în mediul școlar în condițiile învățării online – forme, cauze 

și soluții” – întâlnire de lucru (workshop, prezentare studiu și brainstorming / 

dezbatere) 

 

EVALUARE  

a. indicatori 

- creștrea calității relației școală – familie 

- stimularea interesului părinților pentru evoluția comportamentelor 

dezirabile în cazul copiilor / elevilor 

- diminuarea frecvenței manifestărilor violente sau anxioase  

b. instrumente de evaluare : chestionar 
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Подготовка  и профессиональное усовершенствование 

учителей в Украине 

Александр Проников, 

доктор педагогических наук, профессор, 

Национальный университет «Черниговский коллегиум» 

Ирина Проникова, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

Черниговский областной институт последипломного 

педагогического образования имени К.Д.Ушинского 

(г. Чернигов, Украина) 

 

Стратегия развития украинского общества предполагает повышение 

требований к образовательной системе в целом и профессиональной 

подготовке специалистов высокой квалификации. В соответствии с 

Законом Украины «Об образовании» (2017), Новая украинская школа 

предусматривает создание учреждений общего среднего образования, где 

дети будут учиться через деятельность, а основное внимание будет 

направлено на развитие компетенций, а не запоминание фактов [5]. В 

современных условиях образовательного процесса подготовки будущих 

учителей Украина ориентируется на уровень европейских стандартов и 

нуждается в обновлении содержания, форм и методов. В Украине 

сформирована сеть педагогических заведений, осуществляющих 

профессиональную подготовку будущих учителей по образовательно-

квалификационным уровням: бакалавр и магистр. 

Переход к ступенчатой системе  подготовки учителей можно считать 

восстановлением традиций прошлого высших учебных заведений Украины 

и новый качественный уровень в современных условиях. Однако их 

реализация невозможна была без реорганизации функциональной сети 

педагогических учебных заведений. К отлаженной системе организации 

комплекса «школа - педагогический университет - школа» добавляется 

открытие профессионально-направленных классов в базовых учебных 

заведениях.  
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Новые подходы стали результатом работы и  совместных усилий 

учреждений среднего общего образования, преподавателей высших 

учебных заведений и органов образования. Анализ их совместной 

деятельности свидетельствует о наличии противоречий между 

требованиями и уровнем реальной подготовки учителей. Среди наиболее 

типичных противоречий присущим практической подготовке будущих 

учителей выделим следующие:  

- между объемом научной информации, полученной с помощью 

современных информационных технологий и условиями для ее 

применения в образовательном процессе высших учебных заведений;  

- системой подготовки и широким диапазоном реализации 

выпускниками высших учебных заведений своих профессиональных 

возможностей;  

- потребностями современных учреждений среднего общего 

образования по обеспечению качественно подготовленными учителями и 

недостаточной разработкой теоретических и методических аспектов ее 

реализации.  

Анализ нормативной документации [5], регламентирующего 

деятельность высших учебных заведений и обобщение подходов, 

представленных в работах украинских ученых [1, 2; 3, 4, 6; 7], позволяет 

нам определить следующие этапы совершенствования теоретической и 

методической подготовки будущих учителей: 

1. Обновление учебных планов по специальности в соответствии 

с уровнем подготовки. Учебные планы ступенчатой подготовки учителей 

любой специальности должны иметь инвариантную и вариативную части: 

первая будет составлять фундамент профессиональной подготовки по 

определенной специальности и выступать своеобразным фундаментом для 

определения второй (вариативной) части учебного плана, должна 

учитывать творческий потенциал и интересы студентов, способствовать 

выработке их профессионально-методического имиджа, формировать 

необходимые компетенции.  

Истоками современных изменений в Украине стало предоставление 

педагогическим учреждениям высшего образования в 90-х годах ХХ века 

большей свободы при разработке учебных планов, права самостоятельно 

составлять график учебного процесса, регулировать соотношение 

различных форм аудиторных занятий, индивидуальной и самостоятельной 



60 

 

работы студентов в рамках кредитов учебных часов. Новые подходы 

учитывали ступенчатую подготовку, распределение учебного времени 

студента по циклам дисциплин - в часах и кредитах, а также нормативную 

и вариативную части. 

2. Разработка новых учебных программ методических 

дисциплин. Обновления действующих учебных программ базировалось на 

оптимальном сочетании минимального количества часов с максимальной 

возможностью реализации фундаментальных (специальных) и 

методических знаний в будущей профессиональной деятельности.  

3. Структурирование содержания дисциплин методической 

подготовки будущего учителя. Такой подход базируется на 

систематизации методических знаний и умений в процессе целостной 

профессиональной подготовки, поскольку будет способствовать 

логическому и компактному формированию учебного материала, 

предотвращению повторений в середине одной и в смежных дисциплинах. 

Это позволило придать деятельности кафедр и факультетов 

целенаправленный характер, предотвратить дублирование в изучении 

методических курсов, что способствует обеспечению взаимосвязи 

содержания, методов и форм методической подготовки как составляющей 

профессиональной подготовки педагогов всех профилей. 

4. Совершенствование организации овладения студентами 

теоретических и методических знаний и умений в учебном процессе 

педагогических высших учебных заведений. Исторический опыт работы 

педагогических высших учебных заведений Украины второй половины ХХ 

века свидетельствует о том, что  содержание всех форм занятий студентов 

(лекций, практических, лабораторных, индивидуальных занятий, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы) был направленным 

на формирование у будущих учителей профессионально-методических 

умений и навыков. Такой подход позволял будущим учителям 

анализировать и аннотировать научно-методическую литературу, 

составлять каталоги и ознакомиться с передовым педагогическим опытом, 

изучать методические разработки, моделировать фрагменты уроков и 

воспитательных мероприятий.  

В начале XXI века Министерством образования и науки Украины, 

совместно с педагогическими университетами проводилась плодотворная 

работа по созданию новых национальных образовательных стандартов. 
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Были внесены изменения в учебные планы, введены новые 

экспериментальные учебные программы и комплекты учебно-

методического обеспечения студентов. Создавались оптимальные модели 

теоретической и методической подготовки будущих учителей, которые 

сочетали следующие компоненты: 

- пересмотр содержания учебных дисциплин с целью переноса 

акцента на формирование у будущих учителей методических умений и 

творческого мышления, учета интегрированного характера методов 

преподавания и вариативных подходов при усвоении методических 

знаний;  

- создание принципиально нового методического обеспечения, 

которое будет способствовать раскрытию творческого потенциала 

студентов путем усовершенствования мотивации учения, его 

индивидуализации, дифференциации, систематического контроля 

подготовки в рамках государственных стандартов и мирового опыта;  

- виды учебной деятельности, где тесно переплетаются 

педагогические и специальные компоненты, в том числе - широкое 

использование современных образовательных и информационных 

технологий. 

Современные подходы к подготовке будущих учителей  

способствуют  совершенствованию приобретенных умений, повышению 

профессионально-методического мастерства, позволяют успешно решать 

актуальные задачи национальной системы образования. Системно-

содержательный и структурно-сравнительный анализ позволяет 

утверждать, что этот процесс приобретает удельный вес и особенности 

характерные каждому конкретному педагогическому университету. 

Решение этой проблемы осуществляется через самостоятельность в 

определении содержания, структуры и основных организационных форм 

[5].  

Одним из новых примеров профессионального усовершенствования 

учителей является овладение ими экономическими знаниями. Интеграция 

Украины в европейское образовательное пространство, социально-

экономические и политические изменения, произошедшие в Украине, 

предусматривают решение комплекса проблем, среди которых важнейшим 

является достижение устойчивого экономического роста. Опыт стран мира  

доказывает, что решающая роль в экономическом росте принадлежит 
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качеству человеческих ресурсов, в частности, достаточному уровню 

экономического сознания личности.  

Назначение школьной экономического образования в Украине - 

воспитать молодого человека, способного не только воспринимать, но и 

применять экономические знания, превращая их в основной ресурс 

социально-экономического развития. К выполнению таких задач должно 

быть готовыми учителя. 

Национальной стратегией развития образования в Украине на период 

до 2021 года (2012) определено, что модернизация содержания 

образования предусматривает создание оптимальных условий для 

профилирования старшей школы, обеспечение индивидуальной 

образовательной траектории развития учащихся в соответствии с их 

личностными потребностями, интересами и способностями. Это требует 

обеспечения системного повышения качества образования на 

инновационной основе, создание современного психолого-

педагогического и научно-методического сопровождения 

образовательного  процесса; усиление информационной, экономической, 

правовой подготовки учащихся [7]. 

           Введение в Украине в 2016 году учебных программ 

спецкурсов повышения квалификации учителей имело целью их 

подготовку к внедрению курса «Финансовая грамотность» в начальной и 

основной школе и создание системы финансового образования и 

воспитания в учебном заведении [7]. Учебные программы спецкурсов 

«Финансовая грамотность» в начальной школе и «Финансовая 

грамотность» в основной школе для слушателей курсов повышения 

квалификации в системе последипломного педагогического образования, 

был разработан в соответствии с государственной программой «Стратегия 

реформирования системы защиты прав потребителей на рынках 

финансовых услуг на 2012 2017 года» (2012). Целью определена 

подготовка учителей к внедрению предмета «Финансовая грамотность» в 

начальной и основной школе, создание системы финансового образования 

и воспитания в учреждениях общего среднего образования. 

           Одним из примером позитивных изменений в методической 

подготовке учителей может быть опыт Черниговского областного 

института последипломного педагогического образования имени К. Д. 

Ушинского, в котором с 2012-2013 учебного года для учителей всех 
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предметов является обязательным спецкурс «Основы финансовых знаний 

и практические навыки их применения». Курс был разработан с целью 

формирования образованного финансового потребителя и подготовки его к 

взаимодействию с существующей финансовой системой. 

Цель спецкурса - сформировать систему знаний о современных 

финансовых продуктах и услугах. В результате слушатель должен знать: 

фундаментальные экономические категории; явления, присущие 

финансовой сфере; основные виды финансовых услуг и их юридические 

аспекты; уметь: находить информацию о конкретных видах финансовых 

услуг, предоставляемых различными финансовыми учреждениями; 

определять целесообразность пользования теми или иными финансовыми 

услугами; оценивать преимущества и недостатки различных финансовых 

продуктов. Курс рассчитан на 10 часов, из них 8 лекционных и 2 

практических. Модернизация содержания школьного экономического 

образования в Украине в 2012 -2020 гг. повлияла на подготовку учителей в 

заведениях последипломного педагогического образования и позволяет 

определить возможности использования накопленного опыта на трех 

уровнях: 

-    общегосударственном:  создание концепции школьного 

экономического образования; обновление содержания учебных планов, 

программ и учебников по предметам экономического направления для 

работы с учителями, учитывая изменения в образовательном 

законодательстве начала XXI века; обеспечение содержания образования 

потребностям и вызовам современного общества, создание условий для 

постоянного его обновления и превращения в двигатель экономики 

знаний; обеспечение непрерывности экономического образования (охват 

системой экономических знаний всех уровней обучения); восстановление 

и активизация деятельности национальных и региональных ассоциаций 

преподавателей и учителей экономических предметов; введение единых 

требований по внедрению подготовки и переподготовки учителей 

экономики в учреждениях высшего и последипломного педагогического 

образования); 

 - региональном: активное участие педагогов в совершенствовании 

модернизации содержания школьного экономического образования с 

учетом региональных особенностей и накопленного опыта; использование 

потенциала активных и интерактивных методов обучения, которые 
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помогают ученикам приобрести экономические знания и умения, 

сформировать навыки в условиях рыночной экономики;  

 -    отраслевом:   создание условий для эффективного обучения 

преподавателей и учителей экономических предметов на курсах 

повышения квалификации в учреждениях высшего образования 

(разработать и внедрить учебно-методическое обеспечение); привлечение 

к обучению соискателей образования представителей общины, 

предпринимателей, заинтересованных лиц, имеющих опыт 

предпринимательства в широком смысле этого понятия; проведение 

просветительской работы с соискателями образования, учителями и 

родителями по формированию ключевой компетентности 

«предприимчивость и финансовая грамотность» с будущими 

возможностями молодежи вхождения на рынок труда [7]. 

         Анализ процесса практической подготовки учителей позволяет 

определить перспективу и пути её осуществления,  а также установить, что 

реформирование высшего образования в Украине осуществляется на 

теоретическом и практическом уровнях.  

         Теоретический уровень предполагает обоснование 

концептуальных основ деятельности педагогических высших учебных 

заведений и их адаптацию к рыночным условиям, научный отбор 

содержания профессионально-методической подготовки учителей и 

прогнозирования дальнейших изменений в учреждениях общего среднего 

образования.       

        Практический уровень способствует: разработке 

государственных стандартов профессионально-методической подготовки 

учителей, обновлению комплекта учебно-методического обеспечения с 

учетом отечественного и мирового опыта; введение курсов повышения 

квалификации учителей с учетом региональных потребностей, мониторинг 

профессиональной деятельности выпускников педагогических высших 

учебных заведений Украины. 

       Перспективными направлениями практической подготовки 

учителей являются:  

- обновление учебных программ и планов на основе перехода к 

ступенчатой подготовке учителей;  

-  создание в педагогических высших учебных заведениях 

собственной системы методической подготовки будущих учителей;  
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- открытие на базе педагогических высших учебных заведений 

региональных научно-методических комплексов;  

- разработка гибких вариативных образовательных программ 

подготовки будущих учителей;  

- использование в программе подготовки учителей курса лекций по 

истории развития зарубежного и отечественного образования, 

использования накопленного опыта; организация спецкурсов и семинаров 

для учителей;  

-  в учреждениях последипломного педагогического образования 

использовать накопленный отечественный и зарубежный опыт. 
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Profesionalizarea carierei didactice prin formarea continuă, 

în contextul actualelor documente legislative. 

Mariana Pușcaș  

Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău, Județul Sălaj 

 

 Alternativa de profesionalizare a cadrelor didactice bazată pe 

competentă a inițiat programe de formare cu atribuții de pregătire inițială și 

continuă a cadrelor didactice în vederea obținerii dreptului de a profesa în 

învățământul universitar.  

 De-a lungul timpului s-au realizat numeroase cercetări de natură 

teoretică și aplicativă privind procesul de formare competentă a cadrelor 

didactice, conturând idei noi și posibilități inovatoare de realizare a procesului 

de formare pentru cariera profesională. Analizând concepțiile teoretice și 

practicile educative în diverse sisteme de învățământ din lume în ceea ce 

privește formarea viitorilor profesori, putem remarca elemente asemănătoare. 

Există, cu siguranță, un punct comun, identificabil în concepțiile de formare, 

indiferent de paradigma care le fundamentează, fie umanistă, cu accentul pe 

dezvoltarea integrală a personalității viitorului educator, propunându-și să-i 

cultive mai mult spiritul și fiind mai puțin interesat de câștigarea unor abilități 

specifice, fie tehnicistă, pragmatică, centrată pe însușirea unor tehnici, algoritmi, 

reguli de acțiune educațională cu relevanță practică imediată.  

 Două alternative de profesionalizare a carierei didactice sunt 

consacrate și recunoscute la nivel mondial în spațiul formării inițiale și continue 

a cadrelor didactice și a reformelor aplicate acestui palier. În anii 1970, fondată 

pe cercetările psihologice asupra învățării și pe studiile privind formularea 

obiectivelor în termeni de performanță se dezvolta prima alternativă de 

profesionalizare a cadrelor didactice – educația profesorilor bazată pe 

competență. Considerând competența drept conduită despre care se presupune că 

va promova succesul învățării elevilor, reprezentanții acestei orientări fac din 

competență finalitatea programului de formare a viitorilor profesori. Bazată pe 

competență, formarea profesorului e organizată în jurul conceptualizării practicii 

eficiente a cadrelor didactice din care derivă și pe care se bazează cerințele 
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programului de formare. A doua alternativă de formare inițială a cadrelor 

didactice – personalistă („umanistă”) presupune o experiență de învățare 

integrată în universul propriu de semnificații al candidatului, care să nu ducă la 

modele imitative, ci la dezvoltarea spiritului său reflexiv, critic, creativ. Modelul 

propune comutarea accentului pe mobilizarea forțelor subiectului (motivații, 

capacități, aptitudini) și nu pe conținut.  Profesorul oferă tehnici de învățare, 

consiliază „ucenicii” în rezolvarea problemelor; controlul este mai mult 

autocontrol, autoritatea este dată de legitățile cooperării, ale coparticipării 

subiectului la propria formare. Dincolo de impactul celor două alternative de 

profesionalizare a carierei, cunoscute și aplicate și în spațiul reformei românești 

a sistemului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, mai mult sau 

mai puțin fundamentate științific, prioritățile și tendințele în domeniul acestei 

formări, au fost identificate și analizate în spațiul dezbaterilor pedagogice 

românești  în ultimul timp și se prezintă ca și constante ale preocupărilor de 

reformare strategică a spațiului configurat de profesionalizarea carierei didactice 

în România.  

 Programele de formare inițială a profesorilor scot în evidență 

caracteristici precum: modelul simultan și modelul consecutiv de formare pentru 

profesia pedagogică, finalizarea studiilor și debutul în cariera profesională. 

Realizarea programului de studii în vederea certificării pentru profesia 

pedagogică este asigurată de structuri specializate din cadrul universităților din 

România cu atribuțiuni de pregătire inițială și continuă a profesorilor în vederea 

obținerii dreptului de a profesa și în învățământul universitar. Cele două niveluri 

ale programelor de studii privind formarea cadrelor didactice în România se 

finalizează cu obținerea certificatelor de absolvire (nivelul I reprezintă 

certificarea pentru profesia didactică și conferă dreptul de a ocupa funcții de 

profesori în învățământul preuniversitar obligatoriu, nivelul II – de aprofundare, 

acordând dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul liceal, postliceal și 

universitar), realizând 60 de credite transferabile corespunzătoare pachetului 

disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală și disciplinelor de 

pregătire didactică și practică pedagogică de specialitate. Cadrele didactice 

absolvente trebuie să dețină competențele recomandate, anumite caracteristici 

individuale adecvate profesiei, fiindu-i oferite perspectivele profesionale 

potrivite, dacă se dorește ca speranțele investite în ei să devină realitate, iar 

„produsul” – absolventul, să încorporeze un anumit savoir şi savoir-faire.  



68 

 

 În condițiile actuale, când lumea contemporană evoluează într-un 

ritm atât de alert, încât profesorii sunt obligați să accepte faptul că pregătirea 

inițială nu le va fi suficientă pe parcursul întregii activități profesionale, sunt 

determinați să sporească permanent nivelul de competențe, asociindu-le un 

registru bogat de valori, atitudini și conduite specifice cadrului didactic. 

Dezvoltarea profesională presupune acest sumar de valori, atitudini și conduite 

cuprinde explicit: • cultivarea unui mediu educațional centrat pe valori și relații 

democratice; • promovarea unui sistem de valori culturale, morale și civice, în 

concordanță cu idealul educațional; • crearea unui climat socioafectiv securizat 

în sala de studenți și în spațiul educațional nonformal; • încrederea în puterea 

educației, în capacitatea de formare și dezvoltare a studentului. 

 Principiile și criteriile care stau la baza elaborării competențelor 

profesionale ale cadrului didactic se bazează pe anumite paliere reflectate în 

structuri, unități și indicatori de competențe generale și specifice privind: 

 a. cunoașterea, înțelegerea și utilizarea operațională adecvată a 

conceptelor pedagogice și psihopedagogice;  

b. explicarea și interpretarea ideilor, a concepțiilor, a modelelor, a teoriilor 

și a paradigmelor în domeniu;  

c. proiectarea, conducerea și evaluarea activităților de învățare, în 

utilizarea unor metode, tehnici și instrumente coerente de autocunoaștere și de 

reflexivitate profesională;  

d. gândirea critică și evaluativ-constructivă a unor proiecte, procese și 

fenomene prezente în teoria și în practica educațională, în rezolvarea de 

probleme în domeniul de studii; 

 e. educația imaginativă și domeniul strategiilor specifice stimulării 

conduitei creativ-inovative în aria de referință a profesiei didactice.  

Concepția, principiile și criteriile care stau la baza selecției conținuturilor 

sunt următoarele: 

a) statutul și competențele aferente carierei didactice;  

b) continuitatea progresivă cu valorile curriculare din modulul de 

pregătire psiho-pedagogică inițială;  

d) eficacitatea practică și socială a conținuturilor pentru registrul 

activităților desfășurate de cadrul didactic în unitățile școlare din învățământul 

preuniversitar, asociată cu interesele de bază ale elevilor cu care lucrează și/sau 

interacționează; 
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e) raportarea la dificultățile psiho-pedagogice, psihosociale întâmpinate de 

cadrele didactice în activitatea didactică, la nevoia de consolidare și de rafinare a 

unor competențe dobândite în cadrul procesului de formare și dezvoltare 

profesională;  

f) adecvarea la parcursurile de formare/calificare, la parcursurile reformei 

curriculare și adaptabilitatea la contexte profesionale, socioculturale, economice 

și tehnologice în schimbare;  

g) stabilitatea utilizării tematicii pe o perioadă medie de timp; rata de 

actualizare științifică – conceptuală, metodologică și aplicativă este acceptată și 

recomandată a se realiza și într-un termen mai scurt în cazul unor schimbări 

semnificative la nivelul paradigmelor sau abordărilor majore din domeniul ariei 

curriculare sau al disciplinei/disciplinelor respective; 

 h) dezvoltarea și inovarea metodologică, prin reflecție asupra teoriei și 

practicii educaționale, la nivel național și internațional.  

Toate aceste principii asigură atractivitatea și statutul necesar promovării 

profesiunii didactice și recunosc rolul cadrelor didactice ca agenți ai dezvoltării 

valorilor europene, individuale și sociale. Pentru aceasta, cadrele didactice 

trebuie să fie înalt educate (profesionalizate), orientate către dezvoltare continuă 

și autoreflexivitate în planul competențelor educaționale și corespunzător 

remunerate. Stabilind un nou referențial al formării cadrelor didactice, bazat pe 

definirea sarcinilor de profil ce implică noi cunoștințe, capacități și trăsături de 

personalitate, am adus în dezbatere problematica formării cadrelor didactice în 

domeniul noilor competențe-cheie, capabile să concretizeze principiile comune 

europene în spațiul profesionalizării carierei didactice.  

Una dintre competențele nucleu ale personalității didactice începe să 

graviteze în jurul a ceea ce reprezintă capacitățile de a valorifica adecvat 

valențele formative și autoformative ale noilor tehnologii informaționale și 

comunicaționale. În contextul reformei învățământului superior, o pondere 

deosebită ce reclamă strategii noi și efective de soluționare devine formarea 

competenței de învățare eficientă la studenți.  Studiile experimentale 

realizate și experiența curriculară universitară au demonstrat că învățarea 

eficientă poate fi realizată prin angajarea studenților într-un program special de 

dezvoltare a competenței, centrat pe trei direcții fundamentale: 

a) familiarizarea studenților cu un volum de cunoștințe necesar și suficient 

privind specificul, mecanismele, legile, principiile și metodele de învățare 

eficientă; 
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b) dezvoltarea proceselor cognitive, implicate în învățare, până la nivelul 

solicitat de învățarea eficient;  

c) formarea competenței informațional-metodologice de muncă 

intelectuală și de cunoaștere la ei. Acestea vor permite dezvoltarea și utilizarea 

eficientă de către studenți a potențialului lor intelectual și cognitiv, atât de 

necesar în realizarea unei învățări eficiente. În același timp, considerăm că 

formarea competenței informațional-metodologice trebuie să se proiecteze drept 

nucleu în procesul de formare a aptitudinii de învățare eficientă la studenți, 

deoarece învățarea de tip universitar este o învățare de nivel superior, care nu se 

reduce doar la activități de studiu propriu-zis, ci presupune, la această treaptă, cu 

preponderență activități de cercetare, proiectare și producere, care nu se pot 

realiza în afara competenței date, fiind demonstrate de competențe de 

argumentare, contraargumentare și convingere etc. 

În concluzie, apreciem că modelul cadrului didactic competent și 

standardele profesionale au început recent să fie utilizate ca repere ale nivelului 

de pregătire profesională. Concluzii și aprecieri referitoare la efectele acestei noi 

practici în învățământ constituie obiectul unor investigații permanente ale 

specialiștilor în educație. Menționăm că îmbunătățirea sistemelor de educație și 

formare profesională constituie o parte esențială a strategiei europene de a 

răspunde provocărilor viitoare și de a realiza principalele obiective ale strategiei 

de la Lisabona. Preocupările pentru implicarea, dar și pentru formarea și 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice universitare au devenit importante 

în politicile educaționale contemporane. Pentru a garanta rezultate de o înaltă 

calitate pe o bază durabilă, este necesar să avem în vedere calitatea profesorilor, 

a formatorilor și, de asemenea, să se abordeze guvernanța sistemelor de educație 

și formare profesională. 
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Metodologia formării competenței de proiectare a 

activităților nonformale la cadrele didactice 

Victoria Radu, profesoară de istorie, 

 IPLT”Mihai Eminescu”, mun. Ungheni. 

 

Educația reprezintă cheia învățării și înțelegerii modului de abordare a 

provocărilor oferite de lumea actuală, este un proces continuu prin care se 

transmit cunoştinţe, se formează deprinderi şi se dezvoltă valori în vederea 

formării şi dezvoltării personalităţii umane. „Omul nu poate deveni om decât 

prin educaţie”, spunea Im. Kant, evidenţiind rolul foarte important al educaţiei, 

definită ca element constitutiv al fiinţei umane. Scopul educației este de a 

îmbunătăți și a menține calitatea vieții și progresul societății. Oamenii primesc 

influențe educative din multiple direcții, activitățile formale instituționalizate se 

corelează cu activitățile nonformale și cu cele informale pentru a-și dovedi 

eficiența. Deși educația formală se situează pe primul loc, cea nonformală are o 

acțiune mai evidentă, deoarece contribuie la dezvoltarea abilităților specifice 

personalității educabilului. 

Pe fondul transformărilor socio-culturale de astăzi, sistemului educaţional 

se transformă și el într-un proces în care creativitatea şi inovaţia ocupă un loc 

central. Pentru sistemul educațional, o importanţă deosebită o constituie 

dezvoltarea creativităţii, care implică receptivitatea şi atitudinea deschisă a 

individului faţă de experienţa proprie, sensibilitatea la tot ce este nou, dorinţa de 

a experimenta, de a valorifica și de a inventa. Aceasta se poate realiza în 

contextul educației nonformale, care este văzută de specialiști ca o educație pe 

tot parcursul vieții, este un ansamblu de influiențe educative, structurate și 

organizate. 

Educația nonformală reprezintă o abordare nouă a învățării prin diferite 

activități plăcute și motivante, reprezintă o abordare complementară a sistemului 
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tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități, competențe și 

deprinderi utile în viață. Educația nonformală se referă la orice acțiune ce este 

organizată într-un cadru educațional ,se referă la o corelație dintre cunoștințele 

teoretice obținute în cadrul educației de tip formal și punerea lor în practică. 

Obiectivul activităţilor nonformale este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 

antrenarea educabililor în activităţi cât mai variate şi mai bogate în conţinut, 

cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, uşurinţa integrării în 

mediul şcolar și social, valorificarea talentelor şi abilităților. Este un model de 

învățare care se referă la eliminarea notelor, a temelor obligatorii și a unei 

rigurozități impuse, are caracter facultativ sau opţional, deorece educabilii sunt 

implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi, permite 

lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii, 

dezvoltarea unor aptitudini şi interese speciale. Activitățile nonformale sunt 

atractive datorită formelor lor variate (cercuri de lectură, sportive, cultural-

științifice, workshop-uri, cluburi de dezbateri, serbări școlare, excursii, expediții, 

olimpiade, concursuri, vizionări de spectacole, vizite la muzee, parteneriate 

etc.). De regulă, aceste activități, cunosc modalități diferite de realizare, 

promovează munca în echipă, presupun un demers trans-/interdisciplinar și 

pluridisciplinar, sunt dirijate de cadre didactice specializate. În acest context, 

cadrul didactic are un rol foarte important- formarea unei personalități integre și 

pregătite pentru viitor, asfel acestuia îi sunt atribuite un șir de sarcini: 

planificarea, organizarea și gestionarea întregului proces educațional în scopul 

formării competențelor și abilităților. Pentru unele cadre didactice conceptul de 

educație noformală este aproape necunoscut, de aceea este necesar ca aceștea să 

conștientizeze faptul că educația nonformală este o parte componentă a 

procesului educațional, iar formarea profesională în acest domeniu este o acțiune 

prioritară. Pentru a realiza activități nonformale de succes, cadrele didactice 

trebuie să cunoască care este rolul educației nonformale în sistemul educațional 

și să-și dezvolte competența de proiectare a acestui tip de activități cu scopul 

asigurării finalităților educaționale. Pentru realizarea unui proces educațional de 

calitate este necesară formarea continuă a cadrului didactic în acest domeniu cu 

referire la conceptele fundamentale, modalități de realizare și proiectare a 

activităților nonformale. Dezvoltarea competenței de proiectare a activităților 

nonformale reprezintă un aspect foarte important pentru asigurarea și creşterea 

eficienţei actului educativ. În vederea creșterii interesului educabilului pentru 

cunoaștere și a dezvoltării unor trăiri emoționale, cadrele didactice trebuie să 
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țină cont de interesele, înclinațiile, preocupările, preferințele lor, acestea trebuie 

să se adapteze cerințelor și potențialului individual al educabilului. 

Educația noformală reprezintă un concept actual al sistemului educațional 

de astăzi, dezvoltarea competenței de proiectare a activităților nonformale este 

foarte importantă pentru cadrele didactice, întrucât în cadrul desfășurării acestor 

activități se pune accentul pe formarea deprinderilor și abilităților profesionale și 

personale. Din acest motiv, devine justificată nevoia de formare continuă a 

cadrelor didactice pentru integrarea educaţiei nonformale în cadrul educaţional 

ca o modalitate eficientă și utilă în realizarea obiectivelor educaţionale. 

Abordarea tematicii de proiectare a fost și rămâne una actuală, deoarece 

proiectarea didactică este un element important al procesului educational, este o 

acțiune programată și subordonată anumitor documente normative. Competența 

de proiectare reprezintă o competență integratoare ,alaturi de alte competențe 

necesare unui cadru didactic. 

Proiectarea activității didactice reprezintă o acțiune întreprinsă de cadrul 

didactic, prin care se anticipează toate etapele și acțiunile concrete de realizare a 

conținuturilor tematice și a obiectivelor educaționale. 

 Proiectarea didactică , poate fi înțeleasă ca: 

− anticiparea calculată a activității de instruire (H. Frank); 

− anticipare a corelației optime dintre componentele procesului de învățământ (I. 

Cerghit); 

− privire în perspectiva imediată a acțiunii, reprezentare sau prefigurație a unui 

posibil mod de acțiune [4, p. 74]. 

Pornind de la abordarea științifică a termenului de proiectare, care a 

evoluat în abordări şi dimensiuni teoretice, sunt prezentate un șir de definiții, 

care analizează noţiunea de proiectare din perspectiva următoarelor semnificaţii 

ştiinţifice: proces, operație, acțiune și activitate: 

• Constantin Cucoș susține că „proiectarea didactică reprezintă procesul 

delibirativ, la nivel macro sau micro, de fixare mentală a pașilor ce vor fi 

parcurși în realizarea instrucției și educației” [3, p. 362]. 

• Gabriela C. Cristea afirmă că „proiectarea pedagogică este activitatea care 

anticipeanză realizarea obiectivelor, a conținuturilor, a metodelor și a evaluării 

într-un context de organizare specific procesului de învățământ, la toate 

nivelurile acestuia” [5, p. 176].  

Pentru a asigura un demers didactic eficient, este necesar ca cadrele 

didactice să dezvolte competența de a proiectare atât a activităților formale cât și 
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a celor nonformale. Deși, în literatura de specialitate cercetătorii evidențiază mai 

multe trăsături specifice ale proiectarii și organizării activităților de tip 

nonformal, cercetătorul Sorin Cristea a realizat un studiu comparativ cu referire 

la principalele caracteristici comune şi specifice ale formelor educaţiei: formale 

și nonformale. Caracteristicile comune sunt: 

a) organizare şi planificare realizată cu cadre specializate;  

b) exprimare prin acţiuni specific pedagogice (didactice, extradidactice; 

şcolare, extraşcolare);  

c) structură de bază susţinută permanent la nivelul corelaţiei educator-

educabi sau profesor-elev. 

Sorin Cristea evidențiază caracteristicile distinctive, specifice educaţiei 

nonformale, care intervin la nivel de:  

1. Organizare neformalizată, flexibilă, adaptabilă la resursele pedagogice existente 

şi la interesele educabililor, ce se referă la:  

• aprofundarea, extinderea și aplicarea conţinuturilor; 

• experimentarea mai multor metode şi tehnici didactice bazate preponderent pe 

cercetare (directă, indirectă) şi acţiune (reală, simulată, algoritmizată, euristică); 

• evaluare neformalizată, cu excluderea notelor, care stimulează educabilul, 

asigură progresului colectiv şi individual. 

2. Planificare neformalizată, flexibilă, cu libertate de decizie şi de experimentare, 

care include programe deschise axate pe inter- și transdisciplinaritate, cuprinde o 

arie tematică diferită: tehnologică, artistică, sportivă moral-civică, politică, 

juridică, economică, etc. 

3. Realizare neformalizată, flexibilă, bazată pe: 

• Obiective: 

-generale, de ”vocaţie” ce se referă la susținerea educabililor cu șanse 

reduse de acces la o şcolaritate normală; stimularea dezvoltării socio-economice 

şi culturale a comunităţii locale; 

-specifice, ce se referă la dezvoltarea unor sectoare socio-economice; 

valorificarea resurselor locale; alfabetizarea funcţională a grupurilor sociale 

defavorizate; formarea şi perfecţionarea profesională; educarea generaţiilor 

pentru o existenţă sănătoasă; 

• deschidere largă spre mediul social, valorifică pozitiv, informativ şi 

metodologic, în perspectiva educaţiei continue; 

• evaluare formativă, continuă, cu funcţie de reglare și autoreglare permanentă 

a activităţii [2, p. 121].  
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Curriculumul în context nonformal are ca scop formare de competențe. O 

competență reprezintă capacitatea de a folosi cunoștințele, abilitățile și 

atitudinile pesonale la locul de muncă sau în timpul studiilor. Termenul de 

competenţă este de origine latină: competere- a se întâlni într-un loc, a fi 

capabil, a fi în stare. Termenul latin de la care provine cuvântul “competenţă’ se 

referă mai mult la capacitatea unei persoane de aface un anumit lucru, altfel 

spus, gradul de expertiză pe care persoana respectivă îl are într-un anumit 

domeniu. Noţiunea de competență a fost definită în anii 60 , de către psihologul 

american David Mc Clelland ,care este considerat părintele noţiunii de 

competenţă [6, p. 15]. 

Astfel,competenţa include: 

1. Aspectul cognitiv, care presupune utilizarea teoriilor şi a noţiunilor, 

precum şi a cunoştinţelor accumulate prin experienţa de viaţă; 

2. Aspectul funcţional (priceperi şi deprinderi), care denotă ceea ce trebuie 

să facă omul în domeniul său de activitate: profesional, educaţional, social; 

3. Aspectul etic, care implică prezenţa valorilor personale şi profesionale [4, 

p. 71]. 

Diversele concepţii ale noţiunii de competenţă evidențiază cele trei componente 

esenţiale ale competenţei: cunoştinţe/savoir, capacităţi/priceperi şi 

deprinderi/savoir faire, atitudini/savoir vivre. 

Astfel, componenta „savoir” are scopul de a interioriza informaţia comunicată. 

În acest caz sunt implicate anumite procese psihice, care se referă la percepţie, 

memorie şi unele operaţii elementare de gândire. Această componentă contribuie 

la formarea la educabili a minimumului intelectual necesar şi suficient, şi se 

formează prin oferirea educabililor unui sistem de sarcini didactice, elaborate în 

contextul taxonomiei lui Bloom, rezolvarea cărora implică o gamă de tehnici 

interactive care asigură o educaţie dinamică, formativă, motivantă, reflexivă, 

continuă [1, p. 107]. 

A doua componentă a competenței , ce se referă la abilitățile practice- 

„savoir faire”, are scopul de a dezvolta la maximum capacităţile intelectuale şi 

cele psihomotorii ale educabililor, acestea determinând locul real al elevului în 

viitor. Pentru dezvoltarea potenţialului intelectual pot fi folosite taxonomiile: 

Tolingherova, Simpson, Dove etc. [1, p. 108]. În acest caz cele mai recomandate 

metode sunt observaţia, experimentul, lucrarea practică, modelarea, 

reprezentările grafice, scheme structurate logic, scheme corelative etc.- metode 
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care au un caracter aplicativ şi formează la elevi priceperi şi deprinderi acţional-

practice. 

Componenta „savoir vivre” urmăreşte să le formeze  educabililor, 

atitudini şi comportament în contextul condiţiilor sociale bine determinate. 

Acest scop poate fi atins în cazul când la elaborarea sarcinilor didactice se va 

folosi taxonomia lui Krathwohl [1, p. 108]. 

Unele metode/tehnici utilizate în procesul de formare a competenţei se 

realizează în cadrul activităţii în grup, iar altele în cadrul activităţii individuale. 

Aceste forme de activitate prezintă anumite valenţe formative: activitatea în grup 

contribuie la formarea abilităţilor/competenţelor de comunicare, parteneriat, 

cooperare, colaborare, luare de decizii etc.; activitatea individuală dezvoltă abilităţi 

de acţiune independentă/personalizată, autoinstruire, autoresponsabilitate etc. 

Rezultanta celor trei componente/componenta integrativă „Savoire être” 

reprezintă competenţa formată, manifestată prin comportament observabil şi 

măsurabil raportat la o situaţie concretă. [1, p. 108]. 

În acest context, componentele competenţei sunt prezentate în figura 1.1 

[1, p. 64]. 

 
Figura 1.1 Componentele competenţei 

Formarea competenţelor în procesul educaţional presupune o abordare 

integrativă. Importantă este înţelegerea relaţiei dintre aceste componente ale 

competenţei şi mecanismele de formare a acestora. Competenţele se formează 

datorită unui mecanism didactic constituit din finalităţi, conţinuturi, tehnologii 

de învăţare, stilul cultural al instituţiei de învăţământ, calitatea interacţiunilor 

şcoală-comunitate, profesor- educabil, etc. Competenţa nu se formează într-o 

singură activitate didactică , ci pe parcursul multiplelor activităţi prin exersarea 

unor procedee de identificare, comparare, clasificare, analiză, sinteză a 

informaţiei. Educabilul trebuie învăţat să aplice deprinderile şi priceperile 
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formate la ore, să-şi mobilizeze resursele în condiţii noi, să creeze un produs, să 

rezolve o situaţie-problemă din viaţa cotidiană etc [47, p. 64].  

Pentru a forma competenţele necesare, cadrele didactice trebuie să 

identifice cunoştinţele funcţionale necesare pentru un anumit domeniu, să le 

completeze cu abilităţile ce pot fi exersate în baza lor şi să determine atitudinile 

ce vor forma comportamentul dorit. La fiecare din aceste componente se vor 

selecta tehnicile ce facilitează formarea lor. Astefel, se va realiza transferul lor la 

diferite situaţii de viață simulate, ce presupune rezolvare. 

Competenţa de proiectare a activităților nonformale se poate forma doar 

în baza conţinuturilor educaţionale, modelelor, în conformitate cu formarea 

convingerilor, exersarea continuă a abilităţilor respective, inclusiv aptitudinile 

şi creării mediului favorabil învățării. 

Generalizând, conceptele analizate mai sus, prezentăm mai jos, esenţa 

competenţei de proiectare a activităților nonformale. 

 

A 

ști/Savoir 

A ști să iei atitudini/ 

 Savoir vivre 

A ști să faci/Savoir 

faire 

 

Cunoștințe cu referire la: 

- identificarea nevoilor educabililor; 

- conceptul de educație nonformală; 

- formele de realizare activităților 

nonformale; 

- specificul proiectării activităților 

nonformale 
 

-  
-  
 

 

 

Abilități: 
- identificarea potențialului individual al 

educabilului; 

- elaborarea unor activități interesante și 
motivante în context nonformal; 

- selectare și adaptarea conținuturilor; 

- utilizarea resurselor educaționale 

(informaționale, umane, materiale);. 

- folosirea diverselor forme de realizare 

a activităților. 

 

Atitudini: 

- valorificarea influiențelor educației 

nonformale asupra dezvoltării personalității; 

- aprecierea rolului educației nonformale în 

procesul educațional; 

- responsabilitate și implicare activă în 

proiectarea diferitor forme de realizare a 

activităților nonformale. 

 

Savoir être/ 

a şti să fii 

Proiectarea 

activităților nonformale 
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Figura 1.3 Modelul grafic al competenţei de proiectare a activităților 

nonformale 

Pentru formarea competenței de proiectare a activităților nonformale, ca o 

necesitate a sistemului educațional de astăzi, cadrele didactice se vor axa pe 

următoarele aspecte: 

• Proiectarea şi organizarea eficientã a activitãților specifice educației 

nonformale; 

• Utilizarea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate pentru 

eficientizarea demersului didactic și creșterea motivației educabililor pentru 

învățare; 

• Utilizarea metodelor specifice educației nonformale pentru diversificarea 

strategiilor de dezvoltare a competenţelor în procesul de învăţare-evaluare-

autoevaluare; 

• Valorificarea influențelor educației nonformale în planul dezvoltării 

personale, al orientării şcolare şi profesionale, precum și al integrării 

socioprofesionale.  

În concluzie, acţiunea de proiectare, în calitate de comportament final, are 

la bază elemente formative esenţiale pentru toate cadrele didactice şi asigură 

reuşita procesului educaţional la diferite niveluri, de aceea aceasta trebuie mereu 

perfecționată. 
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Strategii didactice utilizate eficient în online 

Prof. Elena Mădălina Răducu  

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni, jud. Argeș 

 

Mentalitatea deschisă a profesorilor care au urmărit să rămână conectați 

cu elevii lor, i-a determinat să conceapă materiale de curs relevante, să pună 

accentul pe  abordarea flexibilă a muncii elevilor. 

Primăvara lui 2020 adus o schimbare majoră și bruscă în sistemul 

educațional afectat de evoluția epidemiei de SARS-CoV-2. Astfel, activitatea s-a 

mutat în mediul online, educația la distanță oferindu-ne oportunitatea conectării, 

a dialogului și a soluțiilor. Odată cu introducerea obligativității acestor cursuri la 

distanță, toți profesorii, indiferent de vârstă și pregătire, s-au aflat în fața 

situației de a se adapta, și, fie că le-a fost ușor sau greu, a trebuit să fie pregătiți 

să-și facă meseria în fața calculatoarelor. Pe perioada stării de urgență, dacă ne 

raportăm la eficiența învățării de la distanță, aceasta a fost o adevărată 

provocare, neajunsurile fiind multe și binecunoscute de toată lumea și resimțite 

cel mai bine de noi, profesorii. Însă, mentalitatea deschisă a profesorilor care au 

urmărit să rămână conectați cu elevii lor, i-a determinat să conceapă materiale 

de curs relevante, atractive, să pună accentul pe abordarea flexibilă a muncii 

elevilor și pe importanța reflecției în învățare – toate constituind fundamentul 

noii paradigme a educației de calitate: 

I. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectarea de la distanță au 

fost furnizate într-o varietate de forme: prin video, filmulețe cu activități 

interactive, cântece simulări, aplicații etc. Unele bariere ar putea totuși să apară 

în cazul elevilor care ar avea probleme cu un anumit format – cum ar fi cei cu 

bariere de citire (dislexia sau cu bariere video), cum sunt cei cu probleme de 

vedere sau auz care au un dezavantaj major în cursurile în care există o singură 

modalitate de angajament cu conținutul. Astfel, apare necesitatea abordării unor 

sarcini ,, mixed-media”. De exemplu, într-o lecție pot fi utilizate: o emisiune 

radio, articole de ziar și o hartă interactivă, elevul putând identifica subiectul 

propus spre dezbatere în toate materialele. 

II. Există o adevărată bogăție de conținuturi în mediul online, astfel că, o 

scurtă accesare a internetului prin intermediului celui mai popular motor de 

căutare, Google, oferă o mulțime de informații, idei și referințe. Este momentul 

în care intervine rolul esențial al profesorului, acesta trebuie să propună 
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materiale primare autentice, fiind o cale excelentă prin care poate fi ancorată 

învățarea. Sursele autentice, exemplele reale și cazurile luate din istoria noastră 

sau din lumea naturală furnizează un context bogat și nuanțat, în comparație cu 

acele concepte ipotetice, fabricate, cărora le lipsește autenticitatea. Solicitându-

le elevilor să analizeze și să interpreteze materialele primare și conținutul actual 

poate să le sporească angajamentul și gândirea critică. 

         III. Angajamentul față de materialul de instruire poate fi demonstrat 

prin lucrurile pe care le creează elevii și care oferă oportunități de a lucra 

împreună și de a se exprima personal totodată. De exemplu, elevilor poate să li 

se ceară să creeze povești digitale, utilizând tehnologii ca Photo Story sau 

PowerPoint, după ce au ales o temă care le place și este legată de studiul și 

interesul lor referitor la acel subiect și care leagă viața lor cu conținutul lecției. 

O altă situație care generează crearea de către elevi a conținutului – individual 

sau colaborativ este să citească articole sau texte critice și apoi să creeze 

prezentări de 2-3 minute sau interviuri înregistrate (podcasts). Feedback-ul în 

timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este valabil mai ales 

în mediile de învățare online, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună 

întrebări, așa ar fi în mod normal, în cadrul clasei. Astfel, elevii au avut o 

dezbatere online despre beneficii și neajunsuri legate de tema lecției. Dezbaterile 

pot fi sincrone (utilizând Zoom sau alt soft de conferințe online) sau asincrone 

(utilizând VoiceThread sau doar o tablă de discuții). 

       IV. Reflecția și meta-cogniția sunt esențiale pentru învățare, în orice 

mediu, iar în învățarea online, profesorii trebuie să-i ajute intenționat pe elevi să 

reflecteze. Astfel de activități împletesc chestionare, spații de discuție, interviuri 

și fișe cu întrebări/ provocări care să-i ajute pe elevi să reflecteze asupra propriei 

lor învățări. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai 

degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Aceasta furnizează cea 

mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuții sau 

exercițiilor online. Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, 

colegi sau de către o persoană sau un grup din afară. Cele mai comune strategii 

de evaluare online utilizate în IT sunt în prezent utilizarea comunicării prin 

computer ca mediu de transfer pentru a trimite și a comenta pe marginea temelor 

de genul: eseuri, alcătuirea și predarea de portofolii și pentru testarea pe 

computer, de exemplu răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere 

multiplă și quiz-uri (întrebare, emisiune-concurs de tip „cine știe câștigă”, 

interogare, chestionare, examen oral, întrebări de control). Unele dintre opțiunile 
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on-line enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, participarea la 

discuții online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, quiz-uri și 

întrebări online, activități experiențiale, cum ar fi jocul de rol, teme colaborative, 

dezbateri, portofolii, revizuiri, examene on-line (cu carte deschisă, structurate, 

cronometrate). 

Tot mai des, cadrele didactice și formabilii utilizează și alte aplicații 

online, care facilitează activitățile de predare-învățare-evaluare, dintre care: -

Platforma eTwinning (http://www.etwinning.net), -Google Docs 

(http://www.google.com/google-ds/hpp/hpp_ro_ro.html), 

-Google Groups (http://groups.google.com/googlegroups/overview.html), 

Teachertube (http://www.teachertube.com), -Moodle (http://www.moodle.ro). 

Abordarea într-o manieră modernă a procesului de predare, învățare și evaluare 

se poate realiza prin utilizarea în procesul didactic a următoarelor instrumente 

Web: 

-Blogurile - acronimul de la weblogs, blog-urile sunt utilizate pentru a 

schimba informații și opinii cu cititorii și pentru a solicita reacții şi discuții. -

Video conferințele - facilitează comunicarea la distanță prin intermediul camerei 

web. 

-Forumurile de discuții - permit interacțiunea, discuțiile și schimbul de 

experiență cu formabilii dintr-o clasă fără a fi necesar ca aceștia să fie conectați 

sau să se afle în același timp și în același loc cu profesorul. -Servicii de poștă 

electronică cunoscute: Yahoo Mail (https://mail.yahoo.com) și Google Mail 

(https://gmail.com). 

Școala virtuală întărește rolul de facilitator al cadrului didactic, evidențiind rolul 

elevului ca parte activă în învățare, astfel încât dascălul are oportunitatea să 

inspire învățarea și să o ghideze mai mult decât să o controleze. Educația la 

distanță a însemnat reanalizarea și redimensionarea conținuturilor transmise, 

trecând dincolo de curriculumul scris, programe și teste, de note, de controale 

frontale sau reguli rigide, procesul de învățare fiind bazat pe  caracteristicile și 

nevoile imediate ale elevilor: curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte 

dintr-un grup, de a contribui la factorul de schimbare, de a fi apreciat. 
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Introducere. Secolul XXI este brăzdat de provocări și schimbări societale 

fără precedent. Societatea umană se confruntă cu problemele globalizării, 

digitalizării, numerizării, viralizării, deschiderii, realității augmentate etc., dar și 

de lipsa acută a locurilor de muncă pentru absolvenții instituțiilor de învățământ 

superior, necorespunderea competențelor profesionale formate în cadrul 

universităților cu cerințele pieței muncii, vulnerabilitatea individului uman în 

fața schimbările societale, lipsa capacității de cooperare, nefondarea științifică a 

deciziilor etc. În 2020 aceste și alte probleme au fost amplificate de pandemia 

Covid19, pentru care inițial a fost luată decizia de suspendare a procesului de 

învățământ și trecerea forțată la predarea distanțată, iar apoi – identificarea 

soluțiilor pentru a asigura calitatea procesului didactic și evaluarea rezultatelor 

învățării în situații nestandarde. 

Provocările societale și impactul acestora asupra individului uman și social 

constituie obiectul de studiul al științei educației globale. La etapa actuală teoria 

și metodologia educației globale sunt explicate prin termeni și definiții 

controversate. Deseori pentru a elucida o strategie sau metodă de predare, 

învățare și evaluare inovativă se fac referințe la teorii și modele care reflectă 

natura societății umane în spațiu și timp prestabilit. 

Știința educației trebuie și poate fi examinată în contextual specificului 

fenomenelor,  evenimentelor și paradigmelor globale. Pentru această ipoteză 

putem identifica mai multe argumente, precum a) internaționalizarea 

programelor de studii “oamenii actuali locuiesc și interacționează într-o lume 

din ce în ce mai globalizată” [1], b) inițiativa UNESCO a conceptului educației 

https://creeracord.com/2020/05/14/strategii-de-predare-ale-profesorilor-premiati-pentru-instruirea-online/
https://creeracord.com/2020/05/14/strategii-de-predare-ale-profesorilor-premiati-pentru-instruirea-online/
https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/strategii-de-crestere-a-atractivitatii-invatarii-in-mediul-online-2
https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/strategii-de-crestere-a-atractivitatii-invatarii-in-mediul-online-2
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inclusive pentru toți [2], c) schimbarea rapidă a paradigmelor în educație [3],  d) 

digitalizarea resurselor educaționale și mijloacelor de învățământ etc. 

Scopul acestei lucrări este argumentarea interdependenței dintre știința 

educației și contextul global al învățării. Pentru realizarea scopului au fost setate 

următoarele obiective: a) explicarea esenței reformei educației globale, b) 

identificarea conexiunilor dintre știința educației și prevederile din Agenda 

2030.                     

Metoda de cercetare este documentarea științifică care constă în studiul 

documentelor de politici educaționale, rapoartelor anuale și articolelor științifice 

referitor la problematica abordată.   

 

Reforma educației globale 

Ideea reformării politicilor educaționale în context global nu este nouă. În 

anii 20 ai secolului trecut în Anglia au fost elaborate programe și cursuri 

focusate pe educația globală. Momentul critic este sfârșitul  al doilea război 

mondial – perioada în care conștiința socială este cutremurată de pierderea a 20 

mln. de vieți omenești și lacunele în educație. Astfel, în 1948 prin Declarația 

Universală a Drepturilor Omului educația este considerată “drept social” [4], iar, 

ulterior, în Convenția UNESCO este menționat „toți oamenii trebuie să aibă 

acces egal și educație de calitate” [5]. Ulterior s-a dovedit că soluțiile propuse 

erau prea simpliste pentru a soluționa probleme complexe, inclusiv agravarea 

problemelor de mediu probate prin schimbări climaterice.  

Totuși, în știința educației se promovau teoriile clasice și modelele 

instrucționale sistemice care accentuau, în primul rând, rolul calculatorului în 

educație, și mai puțin aspectele psihopedagogice ale învățării cu ajutorul 

calculatorului [6]. Din aceste considerente, individului uman i se atribuie 

eticheta  “element uman” și, respectiv, poate fi proiectat ca ceva fiabil care poate 

fi mecanizat, instruit, controlat și standardizat. Prin urmare, omul devenea parte 

a sistemului care putea fi ușor manipulat sau  înlocuit.  

În anii 80-90 ai secolului trecut se observă că problemele globale sunt 

cauzate de evenimente cu impact global imediat. Exemple de astfel de 

evenimente sunt lansarea primului videoclip musical, bum-ul tehnologic cauzat 

de emergența calculatorului personal, dar și căderea zidului de la Berlin, 

epidemia SIDA, accidentul de la Cernobîl, criza economică mondială și 

distrugerea programului spațial al NASA. Aceste și alte evenimente indicau 

despre necesitatea de a identifica soluții reale la probleme globale. 
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Spre exemplu, Kniep [7] afirma despre necesitatea studierii valorilor umane; 

sistemelor economice, politice, ecologice și tehnologice globale; problemelor 

globale și istoria contactului și interdependenței între popoare, culturi și națiuni. 

Totuși, în științele educației se punea accent pe modernizarea programelor și 

conținuturilor curriculare. Emergența multor termeni noi, precum „educația 

asistată de calculator”, „educația interculturală” sau „educația pentru viață” etc. 

integrate în fraze generale ofereau identitate programelor și conținuturilor 

curriculare, dar nu soluționau problemele reale.   

Începând cu anii 2000 se produce un fel de revoluție socială în care 

strategiile, modelele și metodele transmisive treptat devin anacronism. Unii 

savanți observă că  educația globală schimbă comportamentul individual și 

social astfel încât oricine dorește să se alăture mișcării educației globale o poate 

face prin acțiune și implicare [8]. Totuși, știința educației se înclină spre 

constructivism și postmodernism, precum și spre utilizarea indicatorilor care 

atestă prevalarea concurenței individului, proceselor și sistemelor.  

 

Agenda 2030 și știința educației 

Cadrul conceptual UNESCO în educația globală este dezvoltat prin 

documente de politici și rapoarte anuale, spre exemplu, Declarația Incheon [9],  

Raportul anual de monitorizare a educației globale [10]. Conform acestor 

documente, la etapa actuală în educația de calitate probleme și soluții durabile și 

inclusive sunt abordate în baza Educației pentru cetățenie globală (ECG). Acest 

deziderat este inclus în Obiectivul 4.7 al Agendei 2030, conform căreia ECG 

reprezintă procesul de învățare pe tot parcursul vieții al individului și societății 

cu accent pe gândire critică, angajament politic și acțiune civică.  

Un imperativ al Agendei 2030 reprezintă constituirea parteneriatelor locale și 

globale pentru dezvoltarea sustenabilă a comportamentului individual și social. 

Astfel de inițiative sunt menite să reunească guvernele, sectorul public și privat 

și societatea civilă pentru solidaritate globală în problematica educației pentru 

cetățenie globală.  

Un aspect important este formarea / dezvoltarea competențelor 

profesorilor pentru educarea elevilor într-o / pentru o lume complexă și 

multidimensională. Spre exemplu, Estelles și Fischman afirmă că formarea 

competențelor profesorilor poate și trebuie realizată în context global [10].  

Pentru acest deziderat este important să se țină cont de faptul că la etapa actuală 

învățarea se produce simultan în diverse medii educaționale, spații de învățare și 
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poate include diferențe de timp. Procesele învățării includ activități educaționale 

formale și non-formale, dar și acțiuni natural integrate în acțiuni holistice care, 

fiind ghidate de profesor, reprezintă compoziții complexe ale intelectului, 

emoțiilor și psihomotoricii educabilului, complexului său bio-energetic, 

rezultatelor impactului fenotipului, spațiului în care are loc formarea și 

dezvoltarea competentelor și ariilor multi-spațiale în care se dezvoltă pe 

parcursul vieții.   

 

Futures of education este o inițiativă globală pentru a re-imagina modul în 

care cunoașterea și învățarea pot modela viitorul tinerei generații, umanității și al 

planetei. Conform [1], inițiativa UNESCO catalizează o dezbatere globală cu 

privire la modul în care cunoștințele, educația și învățarea trebuie reinventate 

într-o lume cu complexitate, incertitudine și precaritate crescânde. Scopul 

acestei inițiative este dezvoltarea inteligenței colective care se poate produce 

printr-un proces de consultări cu liderii din politică, mediul academic, arte, 

științe, business și educație. Prin urmare, soluțiile educaționale la provocările 

globale nu pot fi identificate doar la nivel sectorial.  

Pandemia COVID-19 a demonstrat cit de vulnerabilă este omenirea în fața 

provocărilor globale. Educația în perioada post-COVID a devenit o problemă 

sensibilă cu date referitor la calitatea învățării educabililor învățarea cărora a 

fost împiedicată de închiderea instituțiilor de învățământ. Este perioada în care 

deciziile politice trebuie să se bazeze pe evidențe științifice. Acțiunile UNESCO 

identificate prin [2] se referă la consolidarea educației ca un bun comun, 

extinderea dreptului la educație, aprecierea profesiei de pedagog și a colaborării 

dintre profesori, promovarea participării elevilor, tinerilor copiilor și a 

drepturilor lor prin justiție inter-generațională și principii democratice, 

protejarea spațiilor sociale ale instituțiilor de învățământ pe măsură ce 

transformăm educația, punerea la dispoziția profesorilor și elevilor tehnologii 

gratuite și surse educaționale deschise, asigurarea alfabetizării științifice a 

curriculului, protejarea finanțării educației publice și promovarea solidarității 

globale pentru a elimina inegalitățile referitor la dreptul pentru educația de 

calitate.  

 

1   Futures of Education. 2021. https://en.unesco.org/futuresofeducation/  
2   Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. 2021. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717/  

https://en.unesco.org/futuresofeducation/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717/
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Fiecare cetățean poate deveni parte a inițiativei globale prin implicarea în 

conversația despre cum cunoașterea și învățarea pot modela viitorul umanității și 

a planetei [1]. La etapa actuală aceste inițiative se referă la “re-orientarea 

curriculului pentru antropocene” [2]. 

Problema este că sistemele deschise sunt neliniare și sinergice, fapt 

asigurat de prezența conexiunilor, relațiilor inter-conexe și interdependențelor 

multinivelare. Sistemele deschise au la baza funcționalității energia comună care 

asigură autoorganizarea și tendința lor de a crea noi structuri.  

În această situație este important de a conștientiza reacția adversă a celor 

interesați de educația segregată a ființelor umane în defavoarea incluziunea. Prin 

urmare, conceptualizarea greșită a incluziunii persoanelor cu dizabilități în 

mediile educaționale tipice poate face din segregare o profeție care se împlinește 

de sine.  

Includerea copiilor cu dizabilități în mediile educaționale care nu sunt 

pregătite, susținute sau responsabile pentru incluziune poate intensifica 

experiențele de excludere și provoca reacții contrare creșterii gradului de 

incluziune a școlilor și sistemelor. Însușirea limbajului de incluziune de către cei 

care pledează pentru excepții pot agrava reacțiile adverse. Conform studiului lui 

Slee (2020), educația inclusivă este atât un scop educațional, cât și o 

metodologie, prin care se încearcă a identifica și demonstra barierele din calea 

educației pentru toți copiii, astfel încât aceștia să aibă acces, să fie prezenți,  să 

participe și să obțină rezultate academice și sociale optime în școală. Mișcarea 

Educație pentru toți (ALE) a cronicizat progresiv cohorte de studenți excluși și a 

mobilizat guvernele, autoritățile educaționale, organizațiile neguvernamentale și 

societatea civilă de a promova educația incluzivă. Problema este că anumite 

categorii de persoane și nu neapărat persoanele cu dezabilități sunt mai 

susceptibile a fi excluse din școală sau în cadrul acesteia [3].  

Ce este educația inclusivă? Educația incluzivă s-a impus ca un domeniu 

global de cercetare educațională, un element de bază al pregătirii cadrelor 

 

1   Futures of Education. Get involved. 2021. 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/top-3-challenges-and-

purposes-education  

2   Fazio, X. (18 September 2020) Reorienting curriculum for the Anthropocene. 

UNESCO Futures of Education Ideas LAB.  Retrieved from 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/fazio-reorienting-curriculum-for-anthropocene 

3 Slee, R. 2020. Defining the Scope of Inclusive Education. Paris, UNESCO. (“Paper 

commissioned for the 2020 Global Education Monitoring Report, Inclusion and education).  

https://en.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/top-3-challenges-and-purposes-education
https://en.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/top-3-challenges-and-purposes-education
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didactice și învățării profesionale continue și ca domeniu în procesul de 

elaborare a politicilor și practicii educaționale. 

Nu există consens cu privire la natura și strategiile de creștere a accesului, 

participării și îmbunătățirii rezultatelor educației. În mod dezamăgitor, politicile 

și practicile de educație incluzivă pot intensifica experiențele de excluziune și 

slab realizare. Mijloacele pentru a determina cine este eligibil pentru sprijin 

suplimentar în școală are uneori efecte perverse și exclude mai mulți copii și 

tineri cu dizabilități din școala sau clasa obișnuită. 

 

Educația incluzivă este asigurată de principii și acțiuni de echitate, dreptate și 

echitate. Este o aspirație politică și o metodologie educațională. Vrem o lume 

incluzivă, deci trebuie să predăm inclusiv pentru toți copiii, inclusiv copiii cu 

dizabilități. Curriculum-ul, pedagogia, evaluarea și proiectarea unei școli sau 

clase pot fi mai mult sau mai puțin favorabile, mai mult sau mai puțin 

invalidante. 

 

1.1. Facilitarea educației globale – condiție pentru dezvoltarea durabilă 

Nu a fost niciodată mai important ca acum să realizăm din educație un drept 

universal și o realitate pentru toți. Lumea în care trăim se confruntă cu multiple 

provocări societale care se extind de la impactul tehnologiilor asupra 

capacităților cognitive și comportamentale ale omului până la schimbările 

climaterice, conflicte, migrație, intoleranță și ură. În raportul UNESCO GEM 

din 2020 se afirmă că sărăcia și inegalitățile au impact negativ pentru educație. 

Pandemia COVID-19 a accelerat aceste inegalități la nivel global. În fața 

provocărilor cauzate de fragilitatea naturii umane mesajele din raportul 

UNESCO GEM 2020 privind incluziunea în educație pentru toți sunt și mai 

puternice. Problema este că oportunitățile educaționale sunt distribuite inegal. 

Barierele în calea educației de calitate sunt mari pentru prea mulți elevi, studenți 

și profesori care au devenit brusc dezavantajați datorită accesului limitat la 

resursele educaționale, Internet și lipsa competențelor digitale [1]. 

Recomandarea UNESCO în Raportul GEM 2020 se referă la fortificarea 

educației inclusive pentru toți actorii educaționali și toți membri societății 

umane. Prin termenul „educație inclusivă pentru toți” se subînțelege 

identificarea formelor, modelelor și politicilor publice de incluziune în educație 

 

1 Antoninis, M, Inclusion and education: all means all. Global education monitoring report, 

2020: UNESCO Publishing. 2020. ISBN: 978-92-3-100388-2  
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pentru dezvoltarea unor societăți umane mai rezistente cu drepturi și 

responsabilități egale în fața provocărilor societale globale. Azoulay (2020), 

directorul general al UNESCO, afirmă că mișcarea către o educație mai 

inclusivă nu este o acțiune negociabilă, iar eșecul nu este binevenit. 

“Educație de calitate” – al patrulea obiectiv de dezvoltare durabilă cuprins în 

Agenda Națiunilor Unite 2030, se referă la angajamentul global de asigurare a 

educației inclusive și echitabile și de promovare a oportunităților de învățare pe 

parcursul întregii vieți pentru toți. Conform [1] investițiile publice în educația 

moldovenească constituie 7% din Produsul Intern Brut. Totuși, Republica 

Moldova se confruntă cu provocări societale majore, dintre care se remarcă: 

• rata de înmatriculare a elevilor în învățământul obligatoriu  

• rezultate relativ joase la testele PISA 

• calitatea învățământului 

• conexiunea dintre finalitățile educaționale cu necesitățile pieței muncii 

• majorarea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și a 

persoanelor cu dizabilități 

• sporirea calității educației de la dezvoltarea timpurie până la învățământul 

superior 

• dezvoltarea unor noi abilități pe parcursul întregii vieți 

• includerea în programele de studii a valorilor societății inclusive: 

o asigurarea dezvoltării durabile și a stilului de viață sustenabil 

o promovarea culturii drepturilor și responsabilităților pentru fiecare om 

o asigurarea egalității de gen și de șanse între femei și bărbați  

o promovarea dezvoltării economice verzi și durabile 

o promovarea culturii pentru pace și non-violență și a cetățeniei globale  

o asigurarea multiculturalismului și diversității culturale 

o designul mediilor educaționale sigure, non-violente, incluzive și efective.        

În linii generale, valorile educației inclusive pentru toți se referă la 

echitate, incluziune, diversitate, șanse egale și nediscriminare. Specificul acestor 

obiective constă în necesitatea de a fi asigurate “pentru toți”, fie explicit în cazul 

obiectivelor sociale, fie implicit în cazul obiectivelor de mediu. Astfel, 

caracteristicile asociate inegalității distribuției resurselor includ prioritizarea 

unui gen, îndepărtarea informațiilor, bogăția, dizabilitatea, etnia, limba, 

 

1 Obiectivul 4. Educație de calitate. UNDP, 2020.  

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals/goal-4-

quality-education.html  

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html
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migrația, mobilitatea, încarcerarea, orientarea sexuală, identitatea și expresia de 

gen, religia și alte credințe și atitudini.  

Mecanismele care contribuie la inegalitatea distribuției pot fi universale sau 

specifice. În categoria mecanismelor universale se includ mecanismele de 

avantajare / dezavantajare a unor persoane după resurse materiale, gen și/sau 

capacități fizice și cognitive. Mecanismele specifice derivă din contextul social, 

economic și politic al comunităților umane în care se propagă și se educă 

anumite norme sociale și stereotipuri care, într-un final, exclud anumite categorii 

sociale în favoarea altora.   

 Educația este oportunitatea globale care are potențial de a corecta 

inegalitățile sociale și de mediu.  

 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6865&parent=0  
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Studiu comparativ -abordări tradiţionale şi actuale ale sistemelor 

de formare a cadrelor didactice din România 

Prof. Înv. Primar Daniela-Maria Săndulache  

Școala Gimnazială ,,Mihai Drăgan“, Bacău, Jud. Bacău 

 

În documentul  elaborat de Uniunea Europeanǎ “ Educație și formare 

2010” se sublinia faptul cǎ sistemele educaționale ale țǎrilor membre trebuie sǎ 

se adapteze le nevoile societǎții. În acest sens, printre alte mǎsuri, se propunea  

transformarea carierei didactice într-una mai atractivǎ, motivația și calitatea 

pregǎtirii cadrelor fiind esențialǎ  pentru succesul unei reforme. Pentru 

asigurarea calitǎții în educație se propunea flexibilizarea și diversificarea 

sistemelor de formare inițialǎ și continuǎ a cadrelor didactice. Continuând ideea, 

un nou cadru strategic pentru cooperarea europeanǎ, “Educație și formare 2020”, 

prevede patru obiective  strategice: realizarea în practicǎ a învǎțǎrii de-a lungul 

vieții și a mobilitǎții cursanților; îmbunǎtǎțirea calitǎții și eficienței formǎrii, 

promovarea echitǎții, a coeziunii sociale și a cetǎțeniei active; stimularea 

creativitǎții și a inovǎrii, a spiritului întreprinzǎtor la toate nivelurile de 

educație și formare. [Jurnalul Oficial al Uniunii Europene] 

 În Legea Învǎțǎmântului Nr. 84/ 1995 din țara noastrǎ, obiectivele 

formǎrii continue vizau: dezvoltarea personalǎ și profesionalǎ; ameliorarea 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
http://icae.global/en/wp-content/uploads/2021/04/ICAE-Annual-Report-2020.pdf
http://icae.global/en/wp-content/uploads/2021/04/ICAE-Annual-Report-2020.pdf
http://dx.doi.org/10.1177/0022487120920254
https://en.unesco.org/futuresofeducation/
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calitǎții sistemelor de educație, a cursurilor oferite, a instituțiilor de învǎțǎmânt 

și a practicii pedagogice a educatorilor, cunoașterea mediului social și 

ambiental. Actualmente, activitatea de formare are urmǎtoarele caracteristici: se 

raporteazǎ la schimbǎrile reformei, vizeazǎ cunoașterea, înțelegerea și utilizarea 

de cǎtre participanți a unor concepte, abilitǎți sau practici educaționale, are 

unitate tematicǎ, atât în conținutul disciplinei cât și la nivelul conceptelor sau 

practicilor educaționale abordate, materialele curriculare sunt acreditate de 

CNFPIP, este condusǎ de formatori specializați. [Molan, V., 2005, p. 82] 

 Ideea de dezvoltare personalǎ și profesionalǎ  este un proces de formare 

permanent aplicat propriei persoane, favorizând adaptarea la realitatea prezentǎ, 

asigurând evoluția calitativǎ și controlul asupra propriei vieți. Acest proces 

constǎ în analizarea unor reflecții personale cu privire la: identificarea nevoii de 

perfecționare, stabilirea metodelor de perfecționare, autoinstruirea personalǎ și 

profesionalǎ, participarea la anumite programe de instruire și perfecționare, 

managementul capacitǎților propriei persoane, fâcând distincție între sferele 

personale și profesionale. Deci scopul dezvoltǎrii personale este de a crește 

calitatea vieții prin optimizarea diferitelor laturi personale. Pentru a se asigura 

succesul dezvoltǎrii personale trebuie avute în vedere trei direcții: cunoașterea 

de sine, conștientizarea și depǎșirea limitelor, scopul personal și dezvoltarea 

competențelor. 

 Conceptul de formare continuǎ definește de fapt liniile esențiale 

pedagogice pentru activitatea de perfecționare a cadrelor didactice, depǎșind 

semnificația tradiționalǎ de ,,remediu la carențele formǎrii inițiale.“  Se 

contureazǎ ca un proces de lungǎ duratǎ și de învǎțare permanentǎ, orientat spre 

douǎ direcții, care genereazǎ formule diferite de formare continuǎ, deoarece 

oricât de bine pregǎtit s-ar considera un cadru didactic, la un moment dat 

constatǎ cǎ tot mai are ceva de învǎțat: 

- Perfecționarea și înnoirea practicilor profesionale prin actualizarea cunoștințelor 

acumulate în timpul formǎrii inițiale; 

- Completarea formǎrii inițiale, inclusiv reorientarea profesionalǎ, în urma 

dobândirii de noi competențe. [ Dughiri, M., 2007,  p.7] 

 Sistemele de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice au evoluat 

de-a lungul timpului odată cu celelalte componente ale sistemului de educație. 

Până nu demult nu a existat o strategie la nivel de politică educațională, prima și 

cea mai importantă încercare de reformare a sistemului de formare a cadrelor 

didactice fiind realizată prin elaborarea documentului  „Strategia de dezvoltare a 
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sistemului de formare iniţiala si continua a personalului din invatamantul 

preuniversitar – 2001-2004“. Acest document propune pentru prima dată o 

abordare modernă a procesului de formare inițială și continuă, trasând din 

punctul nostru de vedere o linie la nivel conceptual între tradițional și modern în 

acest domeniu. Vom încerca o analiză comparativă a celor două abordări ținând 

cont de următoarele elemente definitorii enumerate de Iucu R. (2005) : vârsta / 

vechime, instituţie, profil de competență, curriculum, strategii de formare, forme 

de organizare, evaluare, certificare, mobilitate academică / mobilitate 

profesională, accente de formare, abordare specifică.  

 O primă evidentă deosebire între sistemul de formare tradițional şi cel 

modern vizează instituțiile abilitate să realizeze formarea cadrelor didactice. 

Atât în ceea ce privește formarea inițială cât și în cazul formării continue, în 

sitemul tradițional, educarea viitorilor profesori se realiza în instituții 

preuniversitare (licee, școli pedagogice) și universități. Contemporaneitatea a 

adus cu sine o dezvoltare a sistemului în sine. Organizarea și funcționarea 

sistemului de formare profesională continuă a personalului didactic, a celui de 

conducere, îndrumare și control constituie atribuții si responsabilități ale unor 

instituții cu roluri specifice (organizarea sistemului de formare, acreditarea 

programelor de formare,furnizarea programelor de formare etc.). [Jinga, 2008, p. 

33]. Reformele din cadrul sistemului de învățământ românesc au dus la 

implicarea, în procesul de formare continuă, a tot mai multor furnizori cu o 

ofertă de formare din ce în ce mai variată. Conform legislației în vigoare, 

formarea profesională continuă a cadrelor didactice poate fi realizată prin 

intermediul unei varietăți de instituții, asociații si organizații: 

- instituții de învățământ superior – prin: a) facultăți, departamente si catedre – în 

vederea perfecționării pregătirii de specialitate; b) facultăți, departamente si 

catedre de pregătire a personalului didactic – pentru perfecționarea pregătirii 

metodice si psihopedagogice; c) colegii pedagogice – pentru pregătirea de 

specialitate, cât si metodică si psihopedagogică a cadrelor didactice din 

învățământul primar si prescolar; 

- Institutul de Stiințe ale Educației – având ca principală misiune realizarea de 

studii si rapoarte pe diverse teme din domeniul educației, poate organiza cursuri 

de formare pe diverse teme de interes pentru cadrele didactice, personalul 

didactic de conducere (inspectori, directori de scoli), personalul auxiliar 

(bibliotecari); 
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- Centrul Național pentru Curriculum si Evaluare în Învățământul Preuniversitar 

–  

colaborează cu DPPD-urile din instituțiile de învățământ superior în vederea 

organizării de programe de pregătire a specialistilor în domeniile de activitate 

ale Centrului; 

- Consiliul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional si Tehnic  

contribuie la corelarea, la nivel de principii si de metodologii, a formării inițiale 

si continue a personalului didactic din învățământul profesional si tehnic; 

- Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar – 

dincolo de misiunea de a acredita programe de formare pentru cadrele didactice 

si a monitoriza calitatea acestora, inițiază si desfăsoară activități de formare și 

dezvoltare profesională în domeniul educației; 

- Casele Corpului Didactic, care organizează la nivel județean cursuri de formare 

profesională continuă acreditate sau avizate pentru personalul din învățământul 

preuniversitar din județ, în funcție de nevoile identificate și de cererea de 

formare; instituții care implementează programele internaționale la care 

România este parte(ANPCDEFP) sau care implementează programe cu finanțare 

internațională al căror beneficiar este MECT (Phare, programe finanțate de 

Banca Mondială); 

- fundații, asociații, organizații non-guvernamentale care au ca obiect de 

activitate 

pregătirea și perfecționarea personalului didactic și didactic auxiliar; 

-  instituții internaționale agreate de MECT, care au ca obiect de activitate 

pregătirea și perfecționarea personalului didactic și didactic auxiliar. 

În ceea ce privește profilul de competență, sistemul tradițional urmărea 

dobândirea de cunoștințe și deprinderi cu un caracter mai mult teoretic decât 

practic. În contextual actual, al economiei bazate pe cunoaștere, un rol important 

îi revine formǎrii competențelor- cheie, de care are nevoie fiecare cetǎțean 

pentru a se descurca cu succes în viațǎ. Acestea garantează mai multă 

flexibilitate în ceea ce priveşte forţa de muncă, permiţându-i individului să se 

adapteze mai rapid la modificările constante care apar într-o lume. Competenţele 

- cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă o însumare a 

cunoştinţelor dobândite, a abilităţilor şi a atitudinilor adecvate anumitor 

contexte, fiind necesare atât pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, cât și 

pentru incluziunea socială, cetăţenia activă şi ocuparea forţei de muncă. La nivel 

european sunt descriese opt competenţe-cheie, fiecare la fel de importantǎ, fiind  
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recunoscute în România de cǎtre Consiliul Național de Formare Profesionalǎ a 

Adulților (CNFPA).  

Prin Hotǎrarea nr. 86/24.06.2008, CNFPA a aprobat ”Lista de competențe - 

cheie, comune mai multor ocupații“: comunicarea în limba maternă; comunicarea 

în limbi străine; competenţa matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi 

tehnologia; competenţa digitală; capacitatea de a învăţa procesul de învăţare; 

competenţe sociale şi civice; simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului; conştiinţa 

şi expresia culturalǎ. Acest pachet multifuncțional și transferabil de competențe- 

cheie este necesar sǎ se dezvolte pânǎ la finalizarea educației obligatorii, 

acționând ca un fundament pentru învǎțarea în continuare, pe tot parcursul vieții. 

Cadrele didactice trebuie sǎ fie înalt educate(profesionalizate), orientate cǎtre o 

dezvoltare continuǎ și autoreflexivitate în planul competențelor educaționale, 

astfel cǎ prin intermediul competențelor - cheie cadrele didactice vor reuși: sǎ 

lucreze cu informația, tehnologia și cunoștințele,  sǎ lucreze  cu persoanele din 

anturajul imediat: elevi, colegi, parteneri educaționali, sǎ lucreze cu și în 

societate, la niveluri diferite de complexitate și de exprimare: local, regional, 

național, european, global.[Potolea, D, Neacșu, I, Iucu,. R, Pânișoarǎ, O, 2008]. 

 Această schimbare a influențat și modul în care se realizează evaluarea. 

Este de la sine înțeles că modelul bazat pe competențe necesită un alt tip de 

evaluare decât cel academic, bazat pe reproducere de informație în cadrul unor 

probe scrise. Actualele programe de formare utilizează strategii altenative de 

evaluare cum sunt proiectul și portofoliul, metode care relevă într-o mai mare 

măsură gradul de însușire a competențelor educaționale.  

 Raportându-ne la vârstă sau vechime, sistemul actual a evoluat de la 

structura rigidă bazată pe intervale determinate și impuse către un proces la baza 

căruia se află ideea de „lifelong learning”, înclinat către dezvoltarea carierei 

didactice prin intermediul proceselor evolutive şi amodelului profesionalizării 

ştiinţifice a carierei didactice, îmbunătăţirea participării personale a cadrului 

didactic la dezvoltarea profesională proprie şi învăţarea de-a lungul vieţii. Este 

bine știut cǎ, fiind construitǎ ca o succesiune ascendentǎ de secvențe cu trǎiri 

distincte, cariera profesionalǎ implicǎ valorificarea optimǎ  și dezvoltarea 

continuǎ  a potențialului individual, schimbarea gradualǎ  a statutului în cadrul 

ierarhiei organizaționale, adaptarea permanentǎ la schimbǎrile care apar. La fel 

ca în orice domeniu, și în educație, dacǎ se sprijinǎ indivizii pentru construirea 

unei cariere de succes, aceștia vor deveni resursǎ umanǎ situatǎ pe coordonatele 

succesului și valorificǎrii, factori de eficiențǎ în cadrul sistemului educațional, 

model de urmat pentru alții.  
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În modul de concepere a strategiilor de formare precum și a modalităților  

concrete de realizare a programelor de formare trebuie luate în considerare două 

tendințe actuale foarte importante, anume: 

- tendința de profesionalizare, înțeleasă ca “socializare într-o profesie“ 

[R. Merton], bazată pe recunoașterea și respectarea unui set specific de 

cunoștințe specializate, metodologii specializate, pe un statut social diferențiat și 

pe recunoaștere socială, pe un ethos particular etc. 

- tendința de asigurare a unui caracter procesual și continuu formării, 

cuprinzând formare inițială, inserția profesională, formarea continuă, realizate 

prin intermediul colaborării între instituțiile de formare și instituțiile care 

integrează efectiv resursa umană. 

 Strategia de formare tradiţională se baza pe metode expozitive ce îl aveau 

în centru mai puțin pe cel format. Strategia modernă utilizează metode care 

îndeamnă la sinteze și analize și mai ales la învățarea în cadrul grupului. Lucrul 

în grup, metodǎ stimulativǎ pentru cursanţii adulţi,  oferǎ acestora ocazia să 

apeleze la propria experienţă, să o valorifice şi să le-o împărtăşească celorlalţi. 

Interacţiunile membrilor grupului contribuie și la dezvoltarea intelectuală, 

favorizează schimbarea reprezentărilor şi a comportamentului, antreneazǎ și pe 

cei mai timizi și inhibați, deoarece fiecare individ este „obligat” sǎ își aducǎ o 

contribuție oarecare în realizarea sarcinilor. Individul are tendinţa de a se supune 

normelor grupului din care face parte şi este mult mai uşoară modificarea 

comportamentului printr-o acţiune colectivă decât printr-o acţiune individuală, 

izolată. Pentru ca activitatea la nivelul grupului sǎ fie eficientǎ, rolul 

formatorului este extrem de important, acesta fiind cel care distribuie și explicǎ 

sarcinile, se asigurǎ cǎ timpul și spațiul de lucru este suficient, valorizeazǎ și 

respectǎ eforturile participanților, evitând dominarea unui anumit gen de grup, 

acordǎ sprijin și îndrumare atunci când lucrurile au luat o direcție greșitǎ; 

evalueazǎ corect și ferm activitatea depusǎ. 

 Dacă ne referim la forma de organizare a învățării observăm că sistemul 

actual încearcă să țină seama de rezultatele cercetării din domeniul educației 

adulților. Dacă paradigma tradiţională se axa pe colectiv în actualitate se 

încearcă, cel puțin la nivel teoretic, o individualizare a actului învățării. Toate 

cercetǎrile au demonstrat cǎ adulții preferǎ o învǎțare activǎ, ce poate lua forma 

unei probleme de rezolvat, a unor întrebǎri sau a unui paradox de soluționat. 

Mediul de învǎțare relaxant și suportiv îi ajutǎ sǎ-și exprime  cu claritate ideile și 

opțiunile, sǎ aibǎ sentimentul de control asupra situației.  În acest caz, 
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educatorul pentru adulți este privit ca facilitator al învǎțǎrii, întrucât acesta 

recurge la un set de demersuri pedagogice care urmǎresc: sǎ asiste/ sǎ ghideze 

învǎțarea, sǎ încurajeze implicarea și inițiativa cursanților, sǎ stimuleze 

participarea voluntarǎ, colaborarea, respectul fațǎ de ceilalți, acțiunea, spiritul de 

reflecție criticǎ, autodeterminarea. Pentru alegerea  stategiilor  didactice 

potrivite (metode, mijloace, tehnici de lucru), în educația adulților  nu se impun 

niște reguli stricte dupǎ care sǎ se poatǎ construi acestea, deoarece existǎ o 

multitudine de variabile implicate în procesul de predare- învǎțare. Mariana 

Crașovan[ 2007, p. 177] descrie patru categorii de factori: cursanții, care au 

abilitǎți, interese și stiluri de învǎțare diferite; educatorul, care are preferințe 

pentru anumite metode; situația-limitǎ, neprevǎzutǎ, în sensul cǎ anumite 

organizații în care are loc formarea, cer ca suporturile de învǎțare sǎ fie 

elaborate într-un format specific; conținutul și obiectivele, de exemplu obiective 

pentru începǎtori versus pentru nivel avansat; conținuturi conctrete/ abstracte. 

 Abordarea actuală a procesului de formare continuă a cadrelor didactice 

este una contructivistă și impune centrarea acestuia pe nevoile de formare ale 

educatorului şi necesită ajustarea sistemului teleologic la un context concret. 

Acest lucru face ca la baza elaborării programelor de formare continue să stea 

nevoia de formare concretă a cadrelor didactice, iar formularea sistemului de 

competenţe pentru activitatea de formare continuă concretă să se facă prin 

adaptarea la cadrul social, lingvistic şi cultural al contextului de învăţare şi al 

viitorilor formabili. 

 Mergând mai departe în compararea celor două ipostaze ale sistemului de 

formare, am putea să le suprapunem peste cele două ipostaze ale educației 

enunțate de Bruno Wurtz [Cucoș C., 2002, p. 52]. Sesizăm că principiile vechii 

paradigme se pliază izbitor cu sistemul de formare tradițional, în fond, 

activitatea de educare a viitoarelor cadre didactice depinzând de sistemul de 

educație al unei perioade: accentul cade pe însușirea de informații, învățarea 

fiind o destinație și nu un proces permanent, o evoluție. Noua paradigmă 

plasează accentul pe învățarea învățării permanente, educația fiind privită ca o 

evoluție de-a lungul întregii vieți, fapt remarcat în actualul sistem de formare stă 

sub ideea de lifelong-learning.  

 Formarea profesională continuă a cadrelor didactice este un fenomen 

deosebit de complex, cu determinări și influențe multiple: la nivelul individului, 

al organizației care învațǎ, al sistemului, impunându-se ca  obiectiv prioritar în 

cadrul politicilor educaționale, ca instrument important al creșterii calității 



97 

 

educației.  Chiar dacǎ dinamica  procesului în sine prezintă un uriaș potențial de 

dezvoltare și inovare, din punctul meu de vedere, mai este cale lungă până la 

implementarea unui sistem de formare a cadrelor didactice cu adevarat modern 

și în conconcordanță cu realele nevoiale societății.  
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Umanul și omenescul – valori fundamentale ale personalității în 

devenire 

Natalia Stafiu, doctorandă UST 

Nicolae Silistraru, prof. univ. dr. UST. 

 

Valorile umane au existat dintotdeauna şi au ajutat umanitatea să 

supravieţuiască. Înţelegerea lor a fost unul dintre factorii care au precipitat 

schimbarea în ultimele decenii. Popularizarea acestei noţiuni, care merge mână 

în mână cu drepturile omului, ne-a ajutat să creăm un cadru de referinţă pentru a 

estima dacă oamenii sunt trataţi cu demnitate şi dacă integritatea lor este în 

pericol sau nu. 

Primul obstacol în definirea şi analiza valorilor este legat de caracterul 

polisemantic al termenului. În limbajul comun, valoare desemnează o varietate 

de lucruri, precum exprimarea în bani a costului unui bun, mărimea matematică 

asociată unei mărimi fizice, dar mai ales „însuşirea unor lucruri, fapte, idei, 

fenomene de a corespunde necesităţilor sociale şi idealurilor generate de acestea; 

suma calităţilor care dau preţ unui obiect, unei fiinţe, unui fenomen etc.; 

importanţă, însemnătate, preţ, merit” (DEX, 1998). Această principală definiţie, 

citată din DEX, conduce în fapt la două sensuri importante pentru valori. 

Primul sens este legat de „valoarea absolută”, înţeleasă ca adevăr absolut. 

Ceea ce are valoare este nediscutabil, valoarea ar fi o caracteristică intrinsecă şi 

indispensabilă a obiectelor, faptelor, principiilor etc. Acesta este, într-un fel, şi 

sensul romantic în care era utilizat conceptul de cultură până la Herder: cultura 

era ceva înalt, pentru elite, intangibil pentru oamenii „de rând”. Herder avea însă 

să sugereze că orice grup/colectivitate are o cultură a sa, relativizând astfel 

termenul. 

În mod similar se construieşte şi acel sens al conceptului de valoare care este 

interesant pentru sociologie. Revin la definiţia din DEX, subliniind o parte a ei: 

„însuşirea unor lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespunde necesităţilor 

sociale şi idealurilor generate de acestea”. Valorile sunt în fapt relative la modul 

de definire a necesităţilor sociale şi a principiilor generale ce structurează viaţa 

socială. Ele depind, prin urmare, de reprezentările indivizilor despre nevoile pe 

care le au, despre obiectele şi scopurile existenţei umane. 

 Filosofia a propus mereu această opoziţie între valoarea ca un dat intrinsec, 

ca un adevăr absolut, şi valoarea ca o reflexie a unui mod specific de a privi 

lumea şi viaţa. În estetică, filozofie şi literatură, sensul normativ este 
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predominant, valorile fiind definite drept criterii pe baza cărora oamenii şi 

colectivităţile fac diferenţa dintre bine şi rău, dintre frumos şi urât, dintre 

dezirabil şi indezirabil (Ester ş.a., 1994). 

Sociologia, psihologia, antropologia de astăzi preiau elemente de la Marx şi 

Nietzsche, chiar dacă nu dezvoltă un consens în ce priveşte modul de 

manifestare a valorilor. Punctele comune constau, în primul rând, în refuzul de a 

privi valorile drept modalităţi indisolubile de a stabili ce este frumos sau care 

este binele absolut. În al doilea punct comun constă în plasarea valorilor la 

nivelul individului, însă cu un important determinant în natura societăţii. În fine, 

toate cele trei ştiinţe definesc valorile ca determinant al alegerilor din viaţa de zi 

cu zi, ca instrument util indivizilor în ordonarea priorităţilor şi a propriei vieţi. 

Am schiţat până aici un cadru general pentru un concept relativ imprecis, 

acela de „valoare”/„valori”. Dificultăţile de specificare derivă din multitudinea 

de sensuri pe care termenul le deţine în limbajul comun, din folosirea sa cu 

înţelesuri diferite în ştiinţele exacte, în umanitare, în ştiinţele sociale, dar mai 

ales din faptul că nu sunt lucruri palpabile. Fără a fi nişte simple iluzii, valorile 

constituie realităţi lăuntrice, interioare indivizilor, imposibil de observat în mod 

direct, ci doar prin manifestările lor. 

Dar totuși până la sfârșit ce legătură are omul și valorile? Dacă e să analizăm 

mai multe surse vom descoperi și definiri de genul că: „Omul, ca ființă rațională, 

născută liberă, ca măsură a tuturor lucrurilor, considerat ca scop și niciodată ca 

mijloc, reprezintă valoarea supremă pe care ar trebui să se concentreze tot ce 

înseamnă scopuri ale societății”. 

În această ordine de idei, vom încerca să definim noțiunile de omenie și 

umanitate, sau a umanului și omenescului. Pe cât e de greu de definit noțiunea 

de valoare și om, pe atât e de greu de definit noțiunea românească a omeniei. Ea 

nu este o noțiune livrească, și deci ușor de definit cum este cea indicată de 

cuvântul german menschichkeit sau menschich, sau cel francez humain. 

Cuvintele germane menschichkeit, menschich se apleacă spre idea de milă, 

având un sens apropiat de barmherzigkeit. Iar cel francez humain are, de 

asemenea, aproape numai un interes sentimental. Grecii tot nu au un derivat de 

la anthropos încărcat de bogăția de sensuri a cuvântului românesc. 

Numai poporul roman a creat de la „om” un derivat încărcat de tot idealul 

spre care trebuie să tindă omul – numai poporul roman a văzut în om această 

potență de supremă calitate, care poate exista în lume. Noțiunea omeniei implică 

în sine o vastă idee despre om; în aceasta i s-a oferit omului o țintă, un scop. 
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Omenia românească are multe sensuri; ea e prezentă în mod difuz într-o 

mulțime de însușiri ale poporului roman. E un „nume” general pentru toate 

tipurile de relații cinstite, atente, sincere, înțelegătoare, lipsite de gânduri de 

înșelare a semenelor. Așadar, omenia reprezintă un cumul de calități care 

conferă cea mai important titulatură: cea de OM. 

În lumea modernă a tehnologiilor în schimbare rapidă, o persoană își pierde 

legătura cu trecutul istoric. Oamenii uită de principiile de bază ale moralității 

dezvoltate pe parcursul secolelor existenței poporului. Societatea modernă 

devine un prădător, absorbind resursele naturale care distrug habitatul. Este 

suficient să privim puțin în trecut, să revizităm tradiția noastră românească 

pentru a ne reaminti că nici lumea, nici oamenii nu au fost dintotdeauna așa. 

Socrate crede că oamenii comit răul din neștiință. Am adăuga la aceasta sentința 

antică, faptul că oamenii își pot pierde calitatea de ființe umane și pentru că au 

uitat să-și adreseze întrebările fundamentale, au pierdut deprinderea de a își pune 

întrebări, de a se chestiona. Dacă, de pildă, vom întreba: „ce înseamnă să fii 

om?”, nu mică ne va fi mirarea când vom descoperi în cultura noastră 

tradițională răspunsul, dar și mijloacele prin care, odată dobândită virtutea 

omeniei, o vom putea păstra pe mai departe. 

Prin urmare, omenia – acea calitate de a fi om pur și simplu, făcând apel, pe 

de o parte, la înțelepciunea strămoșilor noștri – condensată în zicerile populare – 

iar pe de altă, la câțiva gânditori care au analizat virtutea omeniei, punându-i în 

lumină multitudinea de forme sub care se poate manifesta realitatea social. 

În cartea „Omenia și frumusețea cea dintâi”, George Racoveanu observă 

semnificațiile multiple ale cuvântului „omenie”, ceea ce face dificilă traducerea 

sa fidelă și exhautistă într-o altă limbă: a fi omenos înseamnă a fi ospitalier, dar 

și onest, înseamnă a fi o persoană onorabilă, dar și cuviincioasă, înseamnă să fii 

un om bun, dar și a fi om, pur și simplu. Adică a-ți manifesta firea, natura 

proprie, așa cum a fost creată de Dumnezeu. În opinia lui Racoveanu, omenia 

este „Un buchet de flori ale sufletului ”, iar podoabele ei sunt: „iubirea de 

străini”, „ținerea cuvântului dat”, sentimental onoarei, dispoziția de jertfă, 

spiritual dreptății, mărinimia, modestia, credința în Dumnezeu. 

La români, cea mai cunoscută formă de omenie este ospitalitatea, iubirea de 

oaspeți. „ A omeni” pe cineva în realitatea vieții de zi cu zi, înseamnă să-l 

primești pe străin cu inima deschisă și să-l cinstești pentru simplul fapt că este 

om ca și tine. Să-l ospătezi dacă este flămând, să-i oferi un loc de odihnă, dacă 

este ostenit. 
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Deci, în acest context, omenia nu are nume, dar are față primitoare, mâini 

slujitoare și inimă înțelegătoare. Ea nu iese în evidență, dar te face să te simți 

acceptat deși ești străin, te face să te simți important deși ești un necunoscut. 

Aceasta nu așteaptă răsplătire și nu stă la coadă pentru onoruri, nu are preferințe 

sociale, intră în orice inimă primitoare, dar totuși preferă să rămână în anonimat. 

În sprijinul ideii că a fi om de omenie înseamnă și să îți ții cuvântul dat, 

Racoveanu extrage din comoara spiritualității românești versurile unui cântec și 

câteva proverbe autohtone. Cântecul sună așa: „Furnica, de e furnică, lighioană 

cât de micuțică, la trup mare, la cap mică, se târăște pe pământ, și se ține de 

cuvânt. Dar noi oameni botezați de cuvânt c-am fost lăsați!”. 

Având în vedere importanța cuvântului, consecințele sale faste sau nefaste 

pe care le poate provoca în lume, românii de odinioară, sau mai bine-zis 

strămoșii noștri, considerau că e mai bine să fiu cumpănit la vorbă, să îți 

cântărești cuvintele înainte de a le da drumul în văzduh. Ei credeau că este 

preferabil să fii mai degrabă tăcut decât guraliu: „Dumnezeu a dat omului două 

urechi și numai o limbă; ca mai mult să audă, decât să spună”. Aceasta și pentru 

că: Pe unde iese vorba, (pe acolo iese) și sufletul!” 

Omul de omenie este animat de sentimentul onoarei. Pentru el, una dintre 

cele mai mari griji este să-și păstreze onoarea, să nu se facă de rușine. De unde 

și zicala: „Omul de omenie nu se teme de alta, fără numai de rușine”. 

A fi „om de omenie” înseamnă a fi om adevărat, a fi realizate adevăratele 

calități de om. Omenia înseamnă frâna în calea tuturor pornirilor care coboară pe 

cineva de la treapta de om. Omenia e garanția între om și animalul inconștient 

sau fiara. „Om de omenie” nu-i însușire posibil de participat în izolare, ci o 

relație cu ceilalți, e relația normală a omului cu semenii săi, adică „omenia” 

poate fi practicată doar în mediul social și însăși în procesul de socializare. 

Omenia este opusul, polul celălalt al individualismului prin care nu sunt 

urmărite interese egoiste, ci simpla nepăsare față de ceilalți. 

În vocabularul popular găsim sintagma „Mă omenesc” față de cineva, ceea 

ce înseamnă că îi acord atențiune și cinstire acestuia, evit să-l tratez într-un mod 

grosolan, așa cum ar merita poate. Aceasta nu dă motive să credem că omenia 

trebuie, sau este lipsită de putere. Dimpotrivă, celui ce vrea să țină în frâu 

egoismul sau chiar individualismul dornic de acte uimitoare, dar nu folosesc 

nimănui, i se cere o mare putere. Dar o și mai mare putere i se cere celui ce 

adaugă la această frână a egoismului sau individualismului nepăsător efortul de 
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a-și trăi viața cu un folos pentru alții, în slujba altora. Așadar, putem afirma că 

unde persistă omenia acolo nu mai este loc de individualism. 

Omul adevărat manifestă înclinația de a se pune în slujba aproapelui său, de 

a-l situa mai presus de sine și – dacă situația o cere – de a se sacrifica pentru el. 

A fi om de omenie presupune să fii o ființă iubitoare de dreptate, să nu răbzi 

nedreptatea care i se face semenului tău. 

Cel care întruchipează virtutea omeniei are o inimă largă, un suflet mare. Cu 

alte cuvinte, este mărinimos, iar afi mărinimos înseamnă să nu răspunzi răului cu 

rău, să îl ierți pe vrăjmașul tău. Străbunii noștri spuneau: „Iertarea poart-o-n sân, 

ca să o ai la îndemână”. 

Însă, au fost și din cei care au depreciat noțiunea românească de omenie. Ei 

au văzut în omenie un fel de mulțumire cu existența cenușie, umilită „un fel de 

cerșire de milă”. Dar disprețuindu-se „omenia” nu s-a băgat de seamă că s-a 

inițiat invitația de a renunța la omenie. 

Anume prin omenie un om se comportă față de alt om ca față de un egal al 

său în umanitate, ca față de un participant la umanitatea sa proprie. Dincolo de 

legi, raportul de omenie e un raport de la om la om, ca între părtașii aceleași 

umanități nu într-un mod strict separat, ci oarecum comun. De aceea, omul de 

omenie consideră suferința și jignirea aproapelui său ca o suferință și ca o jignire 

proprie, pentru că atinge o umanitate care este și a lui. 

Prin omenie, cel ce respectă pe altul respectă umanitatea pe care o poartă și 

el. Manifestând omenia proprie, demonstrăm că îl descoperim pe celălalt în 

umanitatea lui; descoperind umanitatea altuia nu este posibil să nu ne ridicăm la 

umanitatea din noi. Printr-un singur act scoatem la iveală umanitatea din 

amândoi. Este o singură umanitate în ambii, deși e purtată de două subiecte. Prin 

omenie am descoperit comuniunea în umanitate. 

În felul acesta, nu poate deveni cineva om, decât în măsura în care descoperă 

pe ceilalți oameni ca oameni, și-i tratezi ca oameni. Ești om în solidaritate cu 

ceilalți, încercând să-l cobori pe altul de la treapta de om, te cobori pe tine: 

ridicându-l pe altul, te ridici pe tine. Realitatea de „om” este astfel o realitate 

corelativă. Posibilitatea noastră ca om e legată de grija de alții. 

În caz de producerea unui act de neomenie reacționează în noi umanitatea pe 

care o purtăm, datorită suferinței provocate altuia, ne rușinăm față de umanitate 

noastră, rușinându-ne față de umanitatea lui, pentru că în esență umanitatea lui 

este umanitatea noastră. Este rușine că nu am fost oameni, pentru că netratându-l 

pe celălat ca om, degradându-l pe el ca om, ne degradăm pe noi înșine.  
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Ne este rușine de un act prin care am jignit deodată umanitatea celuilalt și 

umanitatea proprie. Așadar, umanitatea e dată în mai multe persoane, pentru că 

în felul acesta să putem simți rușine și față de propria persoană jignind pe altu; 

poți simți rușine pentru jignirea umanității proprii, întru cât am jignit umanitatea 

în persoana altuia. 

În concluzie adăugăm că umanul și omenesculului nu reprezintă doar un 

instrument al reproducerii culturii naționale și a identităților sale, cât mai ales un 

instrument al transformării acestora și în acest context este nevoie să găsim noi 

configurații de valori, să propunem posibilități de a schimba paradigmele și de a 

explora modele de dezvoltare, să valorizăm umanul și omenescul prin centrarea 

noilor dezvoltări tehnologice și paradigme socio-economice axate pe nevoile, 

interesele, valorile persoanei. 
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ХХІ век привнес в систему высшего образования стран Восточной 

Европы и бывшего Союза Независимых Государств много изменений, 

среди которых увеличение части дистанционного образования с 

использованием различных платформ и приложений, что стало особенно 

значимым в условиях ограничений на передвижение, посещение заведений 

образования в условиях пандемии короновируса, начавшейся весной 2020 

года и продолжающейся до сегодняшнего дня. Система образования после 

некоторого периода паузы (начало карантинных ограничений) перешла на 

смешанное обучение в  заведениях образования всех видов и типов. 

Акцентируем внимание на особенностях деятельности 

профессорско-преподавательского состава заведений высшего 

образования, находящихся в разных регионах (на примере Украины) и 

реализующих как общегосударственную, так и региональную политику в 

сфере образования. 

С начала ХХІ века все высшие учебные заведения Украины в той или 

иной степени внедрили дистанционный формат обучения с 

использованием платформ Moodle (бесплатная платформа) и E-LEARN, а 

некоторые технические университеты модифицировали или разрабатывали 

для внутреннего использования и другие платформы. Адаптировавшись к 

использованию материалов, размещенных на платформах, как к 
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дополнительному, вспомогательному ресурсу в основном для учебных 

дисциплин, на изучение которых учебными планами предусмотрено 

незначительное количество часов для большого информационного объёма 

материала, или дисциплин, предусматривающих выполнение 

лабораторных и/или практических заданий с именно использованием 

платформ, а также выполение тестовых заданий, преподаватели все-таки 

предпочитали аудиторные формы работы со студенческой аудиторией, 

которые способствовали учету индивидуальных особенностей студентов 

(например, при разъяснении нового материала, организации дискуссий или 

работы в малых группах), развитию коммуникационно-социальных 

компетентностей и др. 

Поэтому начало карантинных ограничений и переход на 

дистанционный формат организации образовательного процесса вызвал 

определенный дискомфорт и даже неприятие такого нововведения у 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, 

особенно нетехнического профиля. Практически до конца 2019/2020 

учебного года наблюдалось некоторое сопротивление преподавателей к 

изучению работы с использованием дополнительных платформ и 

приложений (Prometheus, Google-classroom, Google-meet, Zoom, Edmondo і 

др.), вера в скорое окончание карантинных ограничений и возвращение к 

привычной организации образовательного процесса. Однако студенческая 

аудитория встретила переход на дистанционный формат с большим 

энтузиазмом, что было связано с восприятием дистанционного формата 

как отсутствия не только контроля, но и всего образовательного процесса в 

целом. Наблюдалось игнорирование со стороны студентов требований, 

которые накладывает дистанционный формат, а также непонимание 

собственной ответственности за результат процесса обучения. 

Резкий спад качественной составляющей образования при 

увеличении нагрузки на профессорско-преподавательский состав (связано 

с подготовкой дополнительных учебных материалов, проверкой всех видов 

работ с последующим анализом, чаты со студентами, индивидуальные 

разъяснение, замена групповых видов деятельности индивидуальными, 

подстраивание под время, удобное для студента и т.д.) вызвали 

критические настроения среди научной интеллигенции, работающей не 

один год в системе высшего образования, проявляющиеся в депрессивных 

и упаднических состояниях, непонимании государственной политики в 
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сфере образования, и даже в смене деятельности, невзирая на то, что 

работникам системы образования как представителям бюджетной сферы 

была сохранена заработная плата. 

Сохранению профессорско-преподавательского состава, его 

возможностей, продуктивного потенциала частично должно было помочь 

смешанное обучение, предусматривающие при отмене «красной зоны» и 

локдауна (переход региона в оранжевую, желтую зоны) организацию 

образовательного процесса в аудиториях заведений высшего образования в 

соответствии с приказами ректоров (имея определенную автономию, 

университеты самостоятельно принимают решение о формате организации 

образования в зависимости от зоны). Однако совмещение очного 

(аудиторного) формата и дистанционного выявило ряд проблем, связанных 

со спецификой регионов, расположением университетов и местом 

проживания студентом, которые обучаются в том или ином заведении 

высшего образования. Отмена (отсутствие) транспортного сообщения 

между регионами, находящихся в разных зонах, практически лишили часть 

студентов получать образование в очном формате, как и организация 

обучения, предусматривающая такую систему: день обучения в очном 

формате – день в дистанционном / неделя обучения в очном формате – 

неделя в дистанционном, что также связано с 

возможностью/невозможностью передвижения по стране 

(области/региону).  

Для профессорско-преподавательского состава смешанное обучение 

дало дополнительную нагрузку: дублирующее проведение занятий в очном 

формате (для тех, кто прибыл в университет) и дистанционном (для тех, 

кто не смог или не захотел), что также создало дополнительную 

стрессовую ситуацию, отобразившуюся на состоянии здоровья 

преподавателей. Постоянный стресс и перегрузки, многочасовое сидение 

за компьютером (ноутбуком), что значительно снизило двигательную 

активность, способствовало резкому снижению иммунитета 

преподавателей и, соответственно, всплеску короновирусной активности, 

что увеличило процент инфицированных и переход регионов снова в зоны 

жестких карантинных ограничений, не говоря уже о значительной 

смертности среди профессорско-преподавательского состава. К 

сожалению, администрация некоторых университетов требует проведения 

занятий даже больными преподавателями как в очном, так и в 
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дистанционном формате, невзирая на тяжесть заболевания и его 

последствия, что не способствует повышению качества образования в 

связи с потерей мотивационной составляющей. И не только с потерей, но и 

продолжительностью реабилитационного периода после болезни.  

Смешанный формат образовательного процесса не освобождает 

преподавателей от научной, учебно-методической, организационной и 

публичной деятельности, которая в основном происходит в 

дистанционном формате, однако получение подписей и разрешений, и 

последующее их заверение происходит исключительно в заведениях 

высшего образования, работающих в режимах ограниченного приема 

посетителей. Некоторые регионы, находящиеся в красных зонах, не 

обеспечили преподавательский состав пропусками на передвижение 

общественным транспортом, что не способствовало своевременному 

решению определенных вопросов или вынуждало преподавателей 

пользоваться услугами такси (далеко недешевыми в красных зонах), что 

опять порождало стрессовые ситуации, отображающиеся на качестве 

образовательного процесса. 

Интересным считаем опыт отдельных университетов, 

организовывающих образовательный процесс с учетом уровня 

инфицирования студентов и преподавателей в отдельных структурных 

подразделениях (факультеты, институты): низкий уровень инфицирования 

предполагает очный формат обучения, высокий – дистанционный. 

Ответственность за такое решение (принятое в рамках автономии) несет 

администрация университета. Либо вахтовый способ организации 

обучения по сменам (например, часть курсов / групп бакалаврата (50 %) и 

магистратуры несколько недель учатся в очном формате, остальные в 

дистанционном; потом зеркальная смена), однако возможен такой вариант, 

что какая-то смена не попадет в очный формат в следствии объективных 

причин. 

Не защищая и не отвергая смешанное обучение, акцентируем 

внимание на некоторых специальностях, для который дистанционный 

формат является крайне сложным, поскольку ограничивает возможности 

формирования у студентов профессиональных компетентностей и 

некоторым образом нивелирует специфику специальностей, например, 

Физическая культура и спорт, Музыкальное искусство, Изобразительное 

искусство, Медицинские и Фармацевтические специальности, Военные 
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специальности (особенно в условиях, когда страна втянута в военный 

конфликт), специальности сектора внешней и внутренней безопасности, 

специальности, технологические специальности и др. Как нельзя научить 

врача его профессии по картинкам, так и химика, технолога, генетика, 

учителя, военного специалиста и т.д. Практическая составляющая есть 

неотъемлемой составляющей подготовки высококачественного 

специалиста, а именно эта часть становится сложной в организационном 

плане, поскольку ее проблематично запланировать и реализовать в связи с 

непредсказуемыми решениями правительства в сфере образования, 

переходом регионов из одной зоны в другую, логикой образовательного 

процесса и т.п. 

В поддержку смешанного обучения в заведениях высшего 

образования скажем, что оно принесло бы много больше пользы при 

автономии профессорского состава, позволяющей корректировать 

расписание и логику построения учебной дисциплины с учетом 

возможностей и студентов, и своих собственных, а также проведение 

занятий (если это возможно) не в аудиториях, а на природе (парки, скверы 

и т.п.), чтоб уменьшить скопление людей в закрытом помещении и 

сократить распространению очередной волны заболевания, а также 

способствовало бы двигательной активности участников образовательного 

процесса, что частично способствовало бы улучшению качества жизни и, 

как следствие, качества образования и его мотивационной составляющей.  
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„Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau 

practică a oamenilor.” (Alexandru Roşca – „Creativitatea”). 

Creativitatea constituie una dintre problemele majore ale 

contemporaneității, devenind un ,,concept central” în psihologie. 

După unii pedagogi, creativitatea - este o capacitate (proprietate, 

dimensiune) complexă și fundamentală a personalității, care sprijinindu-se pe 

date sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigații și date noi, produce 

ceva nou, original, de valoare și eficiență științifică și social-utilă, ca rezultat al 

influențelor și relațiilor factorilor subiectivi și obiectivi–a posibilităților și 

calităților persoanei și a condițiilor ambientale ale mediului socio-cultural. 

Componenta principală a creativității o constituie imaginația. Dar creația 

de valoare reală mai presupune și o motivație, dorința de a realiza ceva nou, 

ceva deosebit. Și cum noutatea, azi, nu se obține cu ușurință, o altă componentă 

este voința, perseverența în a face numeroase încercări și verificări. 

Elementele esențiale prin care se poate constata existența creativității sunt: 

noutatea și originalitatea, flexibilitatea, fluența, sensibilitatea senzorială, 

ingeniozitatea, expresivitatea.  

Despre importanța creativității vorbește viața: toate progresele științei, 

tehnicii și artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare. 

În ce privește factorii creativității, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudini 

pentru creație. Există anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaștem, care 

favorizează imaginația, ele creând predispoziții de diferite grade pentru sinteza 

unor noi imagini, noi idei. Totuși e nevoie de intervenția mediului, a experienței 

pentru ca ele să dea naștere la ceea ce numim talent. 

Edison spunea că în creație este nevoie de 99% transpirație și 1% 

inspirație. Fără îndoială, un al doilea factor care trebuie amintit îl constituie 

experiența, cunoștințele acumulate. Importanța nu este doar cantitatea, bogăția 

experienței, ci și varietatea ei. Multe  descoperiri într-un domeniu au fost 

sugerate de soluțiile găsite în altă disciplină. Nu întâmplător se insistă în 

pedagogie asupra valorii culturii generale. 
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Pot fi considerate ca factori interni ai dezvoltării creativității, motivația și 

voința. Creșterea dorinței, a interesului pentru creație, ca și a forței de a birui 

obstacole are, evident, un rol notabil în susținerea activității creatoare. 

În ce privește rolul inteligenței, situația e mai puțin clară, deși e evident că 

în domeniul științei este de netăgăduit. Experimentele efectuate arată că relația 

dintre inteligență și creativitate e complexă. S-au aplicat, la un mare număr de 

subiecți, teste de inteligență și creativitate. S-au obținut corelații semnificative, 

dar destul de modeste. Analiza rezultatelor a arătat că printre subiecții cu note 

ridicate la inteligență sunt unii având cote slabe la creativitate. 

În schimb, cei cu performanțe ridicate de creativitate aveau la inteligență 

cote cel puțin mijlocii, de unde concluzia necesității sale pentru o creativitate 

superioară.  

Un alt factor determinat în stimularea creativității îl constituie gradul de 

dezvoltare al științei, tehnicii, artei. 

Există o puternică influență exercitată de predecesori, de profesori: 

Socrate l-a influențat pe Platon, Hayden l-a influențat pe Beethoven. Chiar dacă 

ulterior elevul se îndepărtează de modelele inițiale, acestea au un rol deosebit în 

formarea tineretului. 

 Modalități de stimulare și de dezvoltare a creativităţii elevilor 

Astăzi nu se mai face o separare netă între omul obișnuit și omul creator. 

Orice om normal poate realiza o îmbunătățire în munca sa, o mică inovație sau 

invenție. Pentru aceasta e nevoie de preocupare specială, de condiții favorabile 

dezvoltării creativității. 

Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a școlilor. Pe 

lângă efortul tradițional de educare a gândirii critice, stimularea fanteziei apare 

și ea ca un obiectiv major. Aceasta implică schimbări importante, atât în 

mentalitatea profesorilor, cât și în ce privește metodele de educare și instruire. 

Modul de predare trebuie să solicite participarea, inițiativa elevilor. Metodele 

activ-participative sunt tot mai utilizate în școala românească, dar fantezia 

trebuie și ea apreciată corespunzător, alături de temeinicia cunoștințelor, de 

raționamentul riguros și spiritul critic. 

Aspirația spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor 

metode care, pe de o parte, să combată blocajele, iar pe de alta, să favorizeze 

asociația cât mai liberă a ideilor, utilizând astfel la maximum resursele 

inconștientului. 
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La nivelul claselor I–IV, în structura metodelor moderne, îşi găsesc cu 

maximă eficienţă locul brainstormingul, metoda celor şase pălării gânditoare, 

explozia stelară, cubul, cvintetul, diagrama Venn, jocurile didactice care 

constituie o punte de legătură între joc ca tip de activitate dominantă în care este 

integrat copilul în perioada preşcolară şi activitatea specifică şcolii – învăţarea. 

Categoria de activităţi care oferă terenul cel mai extins pentru cultivarea 

creativităţii îl constituie activităţile în care se lasă elevilor independenţă deplină: 

compunerea şi rezolvarea pe căi diferite a exerciţiilor şi problemelor; formularea 

ideilor principale dintr-un text; elaborarea compunerilor; confecţionarea unui 

obiect (la abilităţi practice); executarea unui desen; exerciţii de antrenament 

creativ sub formă de jocuri etc. 

Toate aceste activităţi pot fi considerate forme de manifestare a însuşirilor 

creative ale elevilor, care se cer stimulate şi dirijate. Copiilor le place să asculte 

și să inventeze povești, să joace roluri, să interacționeze printr-un joc continuu, 

pe care-l îmbogățesc mereu, din ce în ce mai mult, fiind atenți și receptivi 

totodată la ce descoperă la ceilalți. 

Desenul, pictura, modelajul, muzica, dansul, feluritele jocuri în aer liber 

sau acasă, toate au darul de a-i ajuta să exprime emoții, gânduri, sentimente care, 

în această manieră artistică, sunt mai accesibile a fi exteriorizate. Câteva 

exerciții de stimulare a creativității sunt: desenul liber, fără structură, pictura cu 

mâna dominantă dar și cu cea non-dominantă , modelajul unei povești inventate, 

soluțiile personale pe care copiii învață să le adapteze în funcție de situație. 

La clasă, chiar atunci când sunt în mijlocul unei povești fascinante, mă 

opresc din citit sau din joc și îi rog pe copii să continue povestea! Oare cum 

continuă ea? 

Creativitatea le este stimulată, dezvoltându-le, în primul rând, încrederea 

în ei, în ceea ce pot oferi, respectându-i pentru frumusețea și unicitatea lor. 

Dacă un elev a descoperit prin propriile lui eforturi de observaţie, de 

imaginaţie şi gândire, o însuşire mai puţin vizibilă a unui obiect, a unui aspect al 

unui fenomen, dacă a găsit  o soluţie nouă a unei probleme, ori a redactat o 

compunere într-un mod personal, original sub aspectul conţinutului şi al formei, 

toate aceste activităţi pot fi considerate forme de manifestare a însuşirilor 

creative ale elevilor, care se cer stimulate şi dirijate. 

Creativitatea a devenit un indicator valoric în multe domenii de activitate. 

Ea exprimă culmea pe care o poate atinge o persoană în procesul de inovare a 

activităţii şi un element de progres al vieţii sociale. 



112 

 

Un învăţător care are creativitate pedagogică este ingenios, inventiv, plin 

de fantezie şi cu o mare doză de spontaneitate. El descoperă mereu noi şi noi 

forme de lucru, noi procedee şi tehnici, modifică, adaptează, combină şi 

inventează, noi instrumente sau mijloace menite să sporească eficienţa muncii 

didactice. 

Creativitatea de tip şcolar, realizată de elev în procesul de învăţământ, nu 

trebuie confundată cu creativitatea scriitorului, artistului, tehnicianului, unde 

originalitatea şi productivitatea se interpretează în sensul strict al cuvântului. 

Copilul de vârstă şcolară mică adoptă o atitudine creatoare atunci când, pus în 

faţa unei probleme (care constituie o sarcină şcolară), îi restructurează datele, 

descoperă calea de rezolvare, o rezolvă într-un mod personal. 

 La vârsta şcolară mică, elementele de originalitate, chiar şi atunci când 

sunt minore faţă de cele de reproducere, exprimă tendinţa de creativitate a 

copilului, care trebuie încurajată. 

Gândirea creatoare se formează în procesul de învăţământ prin orientarea 

şi stilul activităţii elevilor, prin tipuri de sarcini şi exerciţii care pot constitui un 

antrenament al gândirii. 

Creativitatea nu se poate cultiva decât într-o atmosferă de antrenare liberă 

a elevilor în căutări, schimb de idei, verificări. Elevii trebuie să se manifeste 

liber, fără teama de a greşi, de a li se face imediat aprecierea critică. În felul 

acesta se poate cultiva îndrăzneala, independenţa, originalitatea. Profesorului îi 

revine sarcina de a organiza activitatea de gândire a copilului în mod judicios şi 

corespunzător forţelor sale, de a-l face să aibă încredere în el. 

Creativitatea, ca formaţiune complexă de personalitate, se formează şi 

exersează cu metode cât mai adecvate structurii sale, metode care să acţioneze 

pe tot parcursul şcolarităţii elevului, iar din acest punct de vedere, jocurile 

didactice satisfac cerinţele la nivelul claselor primare. 

Formele creative ale imaginației școlarului mic sunt stimulate de joc și 

fabulație, de povestire și compunere, de activități practice și muzicale, de 

contactul cu natura și activitățile de muncă. 

Așadar în perioada micii școlarități, imaginația se află în plin progres atât 

sub raportul conținutului cât și al formei.   

Personal, experiența la catedră mi-a dovedit cum pot înlesni creativitatea. 

Iată câteva exemple: încurajând elevii să gândească, dar fără să fie amenințați că 

vor fi evaluați. Evaluarea îi blochează uneori pe elevi în actul creativ. Trebuie 

acceptate erorile ca elemente ale  procesului creativ; prin   încurajarea 
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curiozității, a explorării, a experimentării, a punerii de întrebări, a testării și 

încurajării talentelor creative; recompensând ideile noi, originale; prin 

neimpunerea unei soluții în rezolvarea de probleme; oferind  idei controversate 

care să-i antreneze să gândească și să-și pună singuri probleme; încurajând elevii  

să-și noteze ideile proprii în caiete de notițe sau jurnale.  

 Învățarea prin descoperire dirijată este o învățare de tip euristic prin care 

profesorul nu face altceva decât să stimuleze creativitatea elevilor. Elevii trebuie 

dirijați să gândească independent, să tolereze ideile noi, să critice constructiv. 

Acest mod de învățare conduce spre formarea stilului creativ de rezolvare al 

problemelor, dar contribuie și la dezvoltarea personalității elevilor. Elevul 

abordează problemele în mod deschis, fără teamă. Este stimulat astfel să rezolve 

cu plăcere sarcinile. De asemenea, el își descoperă propriile capacităti, capătă 

încredere în sine, este mai comunicativ și își exprimă părerile cu mai mult curaj. 

  Analizând toate aceastea, putem considera creativitatea ca fiind o 

capacitate complexă, care face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, 

constituind un progres în planul social. Componenta principală a creativității o 

constituie imaginația, dar creația de valoare reală mai presupune și o motivație 

, dorința de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Și cum noutatea, azi, nu se obține 

cu ușurință, o altă componentă este voința, perseverența în a face numeroase 

încercări și verificări. 

În fapt, creativitatea poate însemna fie o facultate sau capacitate a 

persoanei, aceea de a produce lucruri originale şi utile, fie mişcarea sau procesul 

care duce la produsul original, acesta din urmă fiind adeseori luat la rândul lui 

drept criteriu obiectiv al creativităţii. 

Ana Stoica, referindu-se tot la creativitate, arată: „Aceasta este un produs 

al stadiului de civilizaţie la care a ajuns societatea contemporană. Secolul nostru 

favorizează creativitatea multidirecţională şi de masă.” 

Studiu privind influenţa şcolii în educarea creativităţii elevilor 

De-a lungul timpului, cele mai importante inovaţii în diferite domenii au 

fost posibile datorită nevoii omului de a crea ceva nou. In acest sens, 

creativitatea joacă un rol esenţial. Dezvoltarea capacităţii de a fi creativ, este 

esenţială pentru supravieţuire, fiecare din noi având o mare nevoie de noutate. 

Creativitatea este o condiţie a eficienţei atât în procesul de învăţământ cât şi în 

muncă.  

Şcoala rămâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru 

cultivarea şi valorificarea creativităţii la membrii ei tineri, de vârstă şcolară. În 



114 

 

acest sens, modernizarea sistemică a învăţământului, în lumina unei pedagogii a 

creativităţii se impune cu necesitate. Benefică ar fi şi introducerea unui curs 

aplicativ de creativitate ca disciplină de studiu, având caracter: interdisciplinar 

(ca metodologie, material faptic şi aplicaţii), paradisciplinar (ca plasare în 

programa şcolară, alături de celelalte discipline de studiu) şi supradisciplinar (ca 

realizare şi finalitate).  

Pentru a pregăti viitori specialişti, potenţiali creatori, profesorul care ar 

preda acest curs sau oricare altă disciplină şcolară, este esenţial să fie creativ, să 

fie un factor stimulator al comportamentului creativ al elevilor prin stimularea 

dorinţei şi a curiozităţii de a descoperi soluţii noi de rezolvare a unor probleme. 

El trebuie să evite utilizarea unor fraze de genul "cine ştie răspunsul corect", "nu 

mi se pare logic", "poţi să demonstrezi" şi să nu sancţioneze îndrăzneala unora 

de a pune întrebări incomode. Trebuie să accepte întrebările neuzuale, să 

respecte ideile inedite, să sublinieze valorile ideilor pe care le emit elevii şi să 

ofere oportunităţi de exprimare sau de lucru în absenţa unor evaluări imediate.  

Având în vedere tendinţa unora de a simplifica lucrurile printr-o primă 

impresie asupra unui lucru, ce blochează imaginaţia, profesorul ar trebui să-i 

înveţe pe elevi să aplice strategia de gândire “saper vedere” adică “să ştii cum să 

vezi“ aşa cum o numea Leonardo Da Vinci. Pentru a şti cât mai multe despre o 

problemă, o situaţie, acesta considera că este necesar să începi prin a o 

reconstrui şi a o privi din mai multe unghiuri. Pentru ca elevii să aplice o astfel 

de strategie, profesorul va trebui să creeze situaţiile educative favorabile 

dezvoltării abilităţii acestora de a genera cât mai multe soluţii cu privire la o 

problemă dată şi a capacităţii de modificare rapidă a fluxului ideativ în scopul 

găsirii unor utilizări noi. Pentru a sprijini performanţele creative ale elevilor săi, 

profesorul va alege situaţiile educaţionale adecvate profilului intelectual al 

acestora şi îi va ajuta să-şi descopere „intersecţia” dintre potenţialul creativ şi 

profilul intelectual, locul unde este cel mai probabil să se manifeste capacităţile 

creatoare.  

Conform modelelor psihologice propuse de J.S. Renzulli şi T.M. Amabile, 

potenţialul creativ este rezultatul intersecţiei a trei grupe de factori psiho-

comportamentali: aptitudinile pentru disciplină (cunoştinţe şi priceperi de 

gândire ştiinţifică), aptitudinile de gândire creativă, respectiv interesele şi 

motivaţia intrinsecă (perseverenţă, angajare în sarcină). Cei trei factori 

interacţionează specific în personalitatea unui elev în cazul unei activităţi 

creative, la o disciplină şcolară şi reprezintă disponibilităţi înnăscute pentru 



115 

 

fiecare elev, dar în permanentă dezvoltare prin învăţare creativă într-un mediu 

educaţional favorabil.  

Pentru a stimula profilul creativ (aptitudinal) al unui elev este necesar să 

identificăm condiţiile (situaţii educative, medii de învăţare) în care el poate fi 

produs, adică să găsim răspunsurile la următoarele întrebări: Ce capacităţi 

intelectuale folosesc elevii în anumite situaţii de învăţare? Prin ce mijloace 

pedagogice pot fi activate? Ce combinaţie a acestor capacităţi asigură eficienţa 

în rezolvarea unor sarcini de învăţare? În ce „termeni” trebuie să creăm mediul 

de învăţare favorabil unui elev?  

Termeni precum „situaţii de învăţare”, „mijloace”, „medii”, „condiţii” 

sugerează de fapt „interfaţa intelectuală” pe care şcoala este chemată să o 

creeze, între ceea ce un elev „este” într-un cadru educaţional aleatoriu şi ceea ce 

el „ar putea fi” în condiţii favorabile deliberat create. Astfel înţelegem profilul 

intelectual al unui elev (în raport cu o anumită disciplină şcolară) ca o variabilă 

dispusă la interfaţa dintre potenţialul creativ şi manifestările acestuia.  

În plan didactic, această variabilă corespunde unor situaţii de învăţare care 

prezintă o anumită configuraţie a condiţiilor intelectuale favorabilă manifestării 

acestor disponibilităţi. Elevul „ar putea deveni” creativ dacă se crează mediul 

educaţional favorabil, prin atmosfera instaurată în clasă, prin atitudinea deschisă 

şi receptivă a profesorului faţă de valorile creativităţii acestuia, printr-o relaţie 

profesor-elev autentic democratică şi de cooperare şi în primul rând prin 

aplicarea unor strategii creative, stimulativ-participative.  

Cum poate fi caracterizat un elev care a devenit creativ? În primul rând, 

prin: fluiditate (verbală, de idei, asociativă, expresivă), flexibilitate (spontană, de 

adaptare, de redefinire), originalitate în gândire şi capacitate de elaborare. La 

toate acestea se mai adaugă atitudinea condiţionând randamentul (uşurinţa, 

rapiditatea proceselor gândirii) şi câteva trăsături de personalitate specifice (grad 

mare de interes şi implicare într-o problemă, disponibilitatea de a folosi tehnici 

ce stimulează gândirea creativă, concentrarea şi mobilitatea atenţiei, 

perseverenţa, tenacitatea, răbdarea, devotamentul, standardul ridicat pentru 

propria muncă, încredere în forţele proprii, receptivitatea faţă de autocritică şi 

critică, toleranţa la ambiguitate, optimismul, entuziasmul etc). Un elev care a 

devenit creativ prin educaţie va deveni un adult capabil să-şi folosească întregul 

potenţial creativ de care dispune în tot ceea ce face. De aceea educarea 

creativităţii trebuie să devină un imperativ, să fie o prioritate.  
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Pentru a demonstra influenţa factorului şcoală în educarea creativităţii la 

elevi s-a făcut o cercetare pe un număr de 50 de elevi din clasa a III-a şi a IV-a. 

Cercetarea s-a desfăşurat pe parcursul a trei săptămâni. În prima săptămână, 

elevilor li s-a aplicat iniţial un chestionar cu privire la gradul de aplicare a 

strategiei de gândire „saper vedere”. Apoi elevii împărţiţi în grupe de câte cinci, 

au avut de abordat diferite probleme din mai multe unghiuri şi de găsit mai 

multe soluţii alternative de rezolvare. S-au făcut comentarii şi aprecieri pe 

marginea acestora. În a doua săptămână, au avut de selectat soluţia optimă din 

mai multe soluţii posibile, având la dispoziţie şi material didactic modern. S-au 

pus în discuţie soluţiile alese de către elevi fiind apreciate cele mai valoroase 

contribuţii. În ultima săptămână, s-a aplicat un al doilea chestionar cu privire la 

gradul de influenţă a factorului şcoală în educarea creativităţii elevilor.  

În urma aplicării primului chestionar s-a constatat că puţini elevi ştiu să 

aplice strategia de gândire „saper vedere”, majoritatea fiind obişnuiţi să studieze 

o problemă dintr-un anumit unghi. La cel de-al doilea chestionar, s-a ajuns la 

concluzia că elevii care au constituit eşantionul cercetării, au dovedit o mare 

flexibilitate mintală în a găsi soluţii diverse, pentru soluţionarea problemelor 

date, prin cooperare cu ceilalţi colegi şi prin discuţiile libere cu profesorul. 

Majoritatea grupelor de elevi au intuit soluţia optimă. Câţiva elevi au dovedit 

originalitate în selectarea soluţiilor.  

Au fost de asemenea identificate câteva condiţii ce dezvoltă creativitatea 

elevilor precum: autoînvăţarea; acordarea unei largi libertăţi individuale de 

selecţie şi decizie, dreptul la eşec precum şi susţinerea lui pentru a-l depăşi, 

urmărirea şi aprecierea soluţiilor valoroase şi implicit încurajarea demersurilor 

creative. Condiţiile enumerate mai sus sunt o parte din cele necesare manifestării 

capacităţilor creative ale elevilor. Ele în ansamblu, trebuie să asigure un mediu 

educaţional care să favorizeze formarea unui comportament creator. Doar un 

profesor cu reale capacităţi creative poate face acest lucru şi poate ajuta elevul 

să devină creativ prin educaţie.  
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Creativitatea este o structură caracteristică psihicului, ce face posibilă 

realizarea unor producţii şi opere noi. Ea se relevă şi se defineşte ca o însuşire 

deosebit de complexă a întregii personalităţi, care implică componente intelectuale, 

afective, voluntare şi caracteriale. După Bontaş, creativitatea – este o capacitate 

(proprietate, dimensiune) complexă şi fundamentală a personalităţii, care 

sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigaţii şi date 

noi, produce ceva nou, original, de valoarea şi eficienţă ştiinţifică şi social-utilă, ca 

rezultat al influenţelor şi relaţiilor factorilor subiectivi şi obiectivi – a posibilităţilor 

şi calităţilor persoanei şi a condiţiilor ambientale ale mediului socio-cultural.  

Prin educarea intelectului şi a unor procese intelectuale (imaginaţia, 

gândirea, memoria) se realizează educarea creativităţii. Viaţa, în toate domeniile ei, 

necesită ca aproape fiecare individ să realizeze unele operaţii noi, ca urmare a unor 

combinări şi recomandări, asocieri a datelor elementelor existente, care se 

obiectivează în anumite soluţii (metode) utile şi mai eficiente. Creativitatea 

propriu-zisă necesită înzestrări şi capacităţi intelectuale deosebite, care să se 

obiectiveze în produse noi, originale, nemaiîntâlnite până în acel moment şi care 

determină schimbări calitative (de valoare şi eficienţă) într-un domeniu anumit. 

Creativitatea, fiind dimensiunea principală a omului contemporan trebuie să 

constituie o problemă centrală a şcolii. Pentru a dezvolta capacităţile creatoare ale 

elevilor, cadrele didactice trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile 

comportamentului creator, care se referă la: nivelul de inteligenţă generală; 

gândirea divergentă; fluenţa gândirii; receptivitatea faţă de probleme; spiritul de 

observare; imaginaţia creatoare; originalitatea; capacitatea combinatorie; 

perseverenţa, iniţiativa; nonconformismul în idei. 

Creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a 
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elevului, ce urmează a fi dezvoltată pe diferite căi, atât în procesul de învăţământ 

cât şi în cadrul activităţilor extraşcolare. Şcoala, definită prin atribute ca 

accesibilitate, creativitate, flexibilitate si continuitate, reprezintă principalul factor 

care poate contribui, decisiv, la valorificarea creativităţii potenţiale a elevilor, la 

stimularea înclinaţiilor lor creative și de educarea creativităţii. 

Metodele de stimulare  a creativităţii parcurg , într-un fel sau altul, aceeaşi 

succesiune de paşi, şi anume: 

1. Prelucrarea problemei sau a cerinţei într-un sens foarte larg, 

pornind de la definirea acesteia, continuând cu identificarea aspectelor critice 

pe care le conţine şi terminând cu obiectivele urmărite; 

2. Culegerea de informaţii cu privire la elementele necunoscute, 

elementele noi, toate informaţiile formând ulterior conţinutul unui material 

scris; 

3. Ordonarea informaţiilor culese prin punerea lor într-o formă 

inteligibilă, uşor detectabilă, de tipul: sortare , grupare , notare; 

4. Rafinarea informaţiilor – stabilirea de relaţii dintre acestea , 

similitudini, analogii, diferenţe, raporturi cauze – efect; 

5. „Digerarea” informaţiilor ca fază de incubare deliberată, prin 

renunţarea la abordarea conştientă şi „punerea la lucru” a subconştientului, 

relaxare voită, discutarea altor probleme. 

Folosirea metodelor de creativitate în grup stimulează creaţia de 

idei; ideile unora sunt generate sau îmbogăţite de ideile celorlalţi, obţinându-

se mai mult decât atunci când se lucrează individual . 

Jocul didactic 

Jocul didactic are o mare valoare educativă, întrucât prin joc elevii îşi 

încearcă abilităţile de găsire a diferitelor soluţii posibile pentru realizarea unei 

teme. Jocul pune în faţa elevilor situaţii noi pe care ei trebuie să le rezolve 

dovedind spirit de iniţiativă , fantezie, voinţă, spontaneitate. Prin organizarea 

unor activităţi de joc, se oferă elevilor posibilitatea ca ei să-şi afirme 

personalitatea în ansamblu şi să se bucure atât de plăcerea jocului, cât şi de o 

anumită stare interioară de autoafirmare. Prin joc, elevii sunt antrenaţi în lecţie, 

devin activi părăsind rolul de simpli spectatori. 

Metoda brainstorming 

Această metodă este una dintre cele mai răspândite metode în stimularea 

creativităţii. Un principiu al brainstormingului este: cantitatea generează 

calitatea. Conform acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi inedite este 
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necesară o productivitate creativă cât mai mare. ( A. Osborne, 1959). 

Prin folosirea acestei metode se provoacă şi se solicită participarea activă 

a elevilor, se dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a 

lua decizii în ceea ce priveşte alegerea soluţiilor optime şi se exersează 

atitudinea creativă şi exprimarea personalităţii. 

De asemenea, utilizarea brainstormingului optimizează dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale – constatăm că persoanele din jur pot fi bune, valoroase, 

importante. Identificarea soluţiilor pentru o problemă dată este un alt obiectiv al 

brainstormingului. 

Metoda sinectică 

Sinectica numită şi metoda asocierii libere de idei sau metoda analogiilor 

este o metodă de creativitate în grup care a fost elaborată de către profesorul 

Williams I. Gordon de la Universitatea Harward ,în anul 1961. 

Sinectica urmăreşte să îmbine în actul creaţiei situaţii aparent eterogene 

şi din diferite domenii aşa cum ar fi: trecerea de la concret la abstract şi invers; 

trecerea de la sistemele biologice la cele tehnice; imaginarea unor soluţii ce 

depăşesc limitele controlului raţional imediat etc. 

Chindogu 

Tehnica Chindogu este o tehnică de stimulare a creativităţii, care poate 

solicita persoane care lucrează în partea de concepţie. Să cere elevilor să creeze 

( răspunzând la întrebările „Ce aş putea face cu…?”, „Care este cea mai bună 

cale pentru…”) un produs original care să îndeplinească obligatoriu două 

condiţii: să nu aibă nici o funcţionalitate practică și să poată fi confecţionat. 

Meritul celor două condiţii este acela că elevul este eliberat de 

captivitatea unor tipare mintale apărute datorită rutinei. Descătuşat astfel, el 

începe să gândească şi să lucreze liber, găsind cu mai multă uşurinţă drumuri 

noi, ceea ce se va reflecta şi în activitatea sa cotidiană. 

Desenul în doi 

Participanţii au sarcina de a-şi construi mental o imagine sau o 

reprezentare despre o temă dată. Ei primesc foi de hârtie şi creioane şi 

constituie perechi, în cadrul cărora discuţiile dintre participanţi sunt interzise. 

Sarcina finală a fiecărui perechi este aceea de-a construi un desen, ţinând cont 

de următoarele condiţii:  

▪ ambii membrii ai diadei pun concomitent mâna pe acelaşi creion; 

▪ desenează împreună imaginea din minte pe o foaie de hârtie; 

▪ în afara comunicării verbale orice alt fel de comunicare este permisă. 
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Ideile şi comportamentul fiecărui participant joacă un rol deosebit. 

 Cele mai frecvente teme de abordat pot fi: 

 Exerciţii de rescriere a unui mesaj sau povestiri în diferite forme pentru 

diferiţi cititori sau auditori, urmărind efecte diferite. 

 Exerciţii de rescriere a unui mesaj sau unui compoziţii, pentru care să 

imagineze un alt final, or în care să schimbe cadrul de desfăşurare al acţiunii, or 

să înlocuiască personajele. 

 Ilustrarea unor povestiri, unor acţiuni motrice, din diferite ramuri sportive, 

prin imagini, scheme sugestive. 

 Exerciţii ce implică combinarea unor idei, elemente, explorarea unei 

varietăţi de posibilităţi, surprinderea unor relaţii, analizarea ideilor, elaborarea 

ideilor etc. 

Dintre elementele care asigură rolul constructiv al educaţiei în stimularea şi 

dezvoltarea creativităţii şi, implicit, promovarea pedagogiei creativităţii, cele 

mai importante sunt: 

A. Plasarea accentului în activităţile instructiv-educative pe promovarea unor 

relaţii didactice de colaborare, pe asigurarea unui climat psiho-social favorabil 

bunei colaborări, pe stimularea eforturilor elevilor, a dorinţei acestora de a 

aduce contribuţii proprii la întroducerea noului, de a fi originali, inventivi şi 

creatori. 

B. Promovarea unui învăţământ euristic, care să pună bazele formării gândirii 

independente şi creatoare a elevilor şi să pună în acţiune spontaneitatea şi 

iniţiativa elevilor, întregul potenţial intelectual, afectiv şi motivaţional al 

acestora. Profesorul M. Ionescu precizează faptul că „ceea ce se dobândeşte 

prin efort propriu şi prin învăţare creatoare are şanse mari de a se întipări şi de a 

deveni operaţional, prin tansfer, în alte situaţii de învăţare” . 

Punerea de noi probleme şi întrebări, întrevederea unor posibilităţi noi de 

abordarea problemelor vechi, toate acestea presupun imaginaţie creativă. Albert 

Enstein arăta că „ a formula o problemă este adesea mai esenţial decât a-i da o 

soluţie care poate fi o chestiune de abilitate matematică sau experimentală, iar 

J.T. Dilon susţine că „problematizarea (generarea, descoperirea de probleme) 

este esenţa procesului de creaţie”. 

       Adaptarea metodelor creatologice la predarea disciplinelor şcolare 

este considerată una din principalele direcţii de inovare a procesului de 

învăţământ datorită faptului că ele reprezintă cele mai directe şi mai 

operaţionale modalităţi de antrenare conştientă şi de exersare a creativităţii. 
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       În prefigurarea tendinţelor actuale şi de perspectivă ale instruirii, un 

loc important îl deţine valorificarea valenţelor creative şi stimulative ale 

metodologiilor: 

 comunicativ- explicative; 

 interogativ- conversative; 

 cele destinate activităţilor independente. 

Condiţia de bază este ca aceste metode să antreneze integral personalitatea 

elevilor 

 Sugestii practice pentru conceperea situaţiilor de instruire care să 

contribuie la stimularea creativităţii elevilor în cadrul activităţilor şcolare şi 

extraşcolare: 

► Cultivarea la elevi a unor capacităţi 

• Valorificarea şi dezvoltarea spiritului de observaţie al elevilor, care poate 

fi considerat premisă a apariţiei şi manifestării conduitelor lor creatoare. 

• Cultivarea flexibilităţii gândirii, respectiv a abilităţilor intelectuale care 

să le permită elevilor să stabilească dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunţe 

la cele sterile şi neproductive şi să identifice altele, productive, fertile. 

• Cultivarea la elevi a curajului de a încerca şi a perseverenţei, precum şi 

dezvoltarea gustul riscului. Elementul „risc” poate fi prezent în unele secvenţe 

de instruire, într-o doză care să fie benefică pentru elevi, să îi stimuleze şi să îi 

motiveze pentru a continua activitatea didactică. 

• Dezvoltarea fluidităţii ideilor şi asociaţiilor realizate de elevi prin 

enumerarea unui număr cât mai mare de: obiecte, fenomene,procese, elemente 

de conţinut ideatic. 

► Sugestii de ordin metodologic 

• Valorificarea valenţelor formative şi informative ale problemelor-

întrebări. 

• Valorificarea valenţelor formative şi informative ale exerciţiilor 

problematizate. 

• Recurgerea la metoda modelării, în special în varianta problematizată 

(modelări problematizate), pentru ca eficienţa sa educativă şi instructivă să fie 

maximă. 

• Imaginarea şi realizarea de scheme, modele materiale sau ideale. 

• Elaborarea de produse noi, originale. 

• Completarea unor desene, figuri, legări motrice. 

• Elaborarea de compoziţii motrice pe fond muzical impus sau la alegere.  
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• Conceperea şi rezolvarea de exerciţii şi probleme. 

• Conceperea, organizarea şi desfăşurarea de jocuri didactice. 

• Proiectarea şi realizarea de experimentări mintale şi reflecţii asupra 

datelor obţinute. 
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Secția Tendințe și orientări în Geografie, Biologie, Chimie 

 

Proiectarea didactică a unității de învăţare 

-organele de înmulțire ale unei plante cu flori- (clasa a V-a) 

Bianca Burlacu  

Școala Gimnazială”Alexandru cel Bun”Vorona, Botoșani 

 

      COMPETENŢE SPECIFICE    

1.1.Identificarea unor grupe şi specii din regnul Plante; 

1.2.Stabilirea relaţiei factori de mediu plante; 

1.4. Explicarea alcătuirii generale a unei plante cu flori; 

2.1. Utilizarea de metode şi mijloace adecvate explorării/ investigării lumii 

vegetale; 

2.2 .Realizarea de activităţi experimentale şi interpretarea rezultatelor; 

3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza 

modelelor; 

4.1 .Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii 

de comunicare; 

4.2. Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare; 

5.1 .Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor de biologie vegetală 
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Formarea competenței de cercetare în cadrul disciplinei 

chimie  prin prisma proiectelor Ste(a)m 

 Nadejda Cazacioc, Veronica Rotari 

Doctorandă, UST,   LT Ștefan cel Mare și Sfânt Căușeni 

Taraclia,  

IP LT „M. Eminescu”  Ungheni 

 

Rezumat: Proiectele STEAM sunt un cadru multidisciplinar de formarea 

a competențelor, esențială fiind competența de cercetare, care permite elevilor să 

descopere lumea din jurul lor prin prisma inter și transdisciplinarității. Nu există 

o motivare pentru învățare mai bună decât- demonstrarea practică a utilității 

temei studiate. 

Cuvinte cheie: STEAM, chimie, soluții, metale, învățare prin cercetare, 

învățare prin proiect. 

 

Abstract: STEAM projects are a multidisciplinary competence training 

framework, essential being research competence, which allows students to 

discover the world around them through the prism of inter and 

transdisciplinarity. There is no motivation for learning better than the practical 

demonstration of the utilities of the studied topic. 

Keywords: STEAM, chemistry, solutions, metals, research learning, 

project learning. 

 

Introducere 

De ce, proiectele STE(A)M sunt o necesitate a procesului educațional? 

Pentru că conexiunea disciplinelor Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și 

Matematică oferă elevilor un tablou multidimensional asupra problemei supuse 

cercetării, pentru că aici copii se simt liberi să investigheze, să descopere și să 

aplice acele cunoștințe dobândite în diferite arii curriculare. Educația STEM își 

propune să promoveze și utilizeze metode de predare bazate pe investigare și 

cercetare, pentru a implica elevii în mod direct, dar și prin prezentarea unor 

modele care îi ajută pe elevi să înțeleagă conceptele abstracte prin experimentare 

[1]. Proiectul nu este decât o punte de trecere de la învățare clasică la educația 

STE(A)M. Iar profesorul este arhitectorul care plănuiește această punte, elevii 

fiind constructorii cu drepturi depline de autor. Noi nu venim decât să le oferim 

terenul și semințele pentru plantarea cunoștințelor, de ei depinde cum vor 
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semăna, îngriji, crește aceste roade. Implementarea conceptului STE(A)M în 

cadrul disciplinei Chimie nu se limitează doar la avantajele globale ale acestei 

abordări ce țin de stimularea inițiativei și a independenței elevilor în activitățile 

de învățare, ci favorizează o înțelegere mai profundă a conceptelor și proceselor 

chimice printr-o corelare eficientă a celor trei prezentări: macroscopic, 

microscopic și reprezentare simbolică [3]. 

Metode și materiale 

Cercetarea a fost efectuată în două licee din Republica Moldova: 

● Liceul teoretic ”Ștefan Cel mare și Sfânt” Căușeni Taraclia  

● Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni.  

Pentru proiectul din clasa a 8-a în eșantionul de cercetare au fost incluși 

elevii d liceului ”M. Eminescu”, iar ca eșantion de control elevii  liceului 

”Ștefan Cel mare și Sfânt”. Pentru proiectul din clasa a 10-a eșantionul de 

cercetare a fost constituit din elevii liceului „Ștefan Cel mare și Sfânt”, iar ca 

eșantion de control au fost elevii  liceul „M. Eminescu”. 

Proiect STEAM clasa VIII-a, unitatea de învățare:”Apa și soluțiile” 

Tema: ”Importanța soluțiilor în viața cotidiană” [5,6,].  

Argument: Multe dintre schimbările pe care le observăm în mediu care 

trăim sunt de fapt generate de reacții chimice. Substanțele chimice aduc o 

contribuție importantă în viața cotidiană. Gestionarea adecvată a unei substanțe 

pe durata ciclului de viață - de la extracție sau producție până la eliminare - este 

așadar esențială dacă dorim să evităm riscurile pentru sănătate și mediu. Cu 

toate acestea, există două fețe ale monedei: „substanțele chimice sunt o 

binecuvântare și un blestem”. Așa cum profităm de benefiicile aduse de 

substanțele  chimice în viața noastră, trebuie să avem grijă și să le tratăm cu 

respect, astfel încât să reducem la minimum orice impact nociv asociat expunerii 

la acestea. Dacă ar fi să aruncăm o privire în jur, jumătate din cele ce ne 

înconjoară sunt soluții. Cunoașterea proprietăților fizice și chimice ale soluțiilor 

din viața noastră ne confirmă încă odată, că existența noastră este legată de 

soluții.     

Scopul proiectului rezidă în studierea interdisciplinară a soluțiilor și modul 

lor de preparare. 

Obiective: 

● Cercetează materia de studiu la unitatea de învățarea „Apa și soluțiile”; 

● Descoperă legătura dintre concentrația soluției și domeniul de utilizare, și 

beneficiile acestora; 
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● Conexează cunoștințele acumulate în cadrul unității de învățare cu materia 

studiată la alte discipline  din planul cadrul de învățământ; 

● Creează un produs care să conțină elementele cercetării;   

● Reflectează asupra importanței soluțiilor pentru omenire; 

Problema de urmărit: Legătura directă dintre soluțiile cercetate și  

Fizică, Istorie, Biologie,   Geografie,  Medicină, Inginerie, Informatică și 

Tehnologie; 

Modalități de realizare:  prezentare PPT, video, carte digitală, prezentare 

cu ajutorul platformelor educaționale, etc; 

Modalități de prezentare: prezentarea în cadrul orei de chimie; 

 

Criterii de evaluare: conținut științific, creativitate originalitate, 

coerență; gândire critică, aspect original al prezentării produsului. Produsul se va 

evalua și de către specialiștii disciplinelor care au tangențe cu proiectul. 

 

 
Fig. 1. Produsele proiectului ”Importanța soluțiilor în viața 

cotidiană” 

 

Proiect STEAM clasa a X-a, unitatea de învățare: ”Metalele în viața 

noastră” 

Tema: ”Metale   care au schimbat omenirea” [7,8,9].  

Argument: Încă din timpuri străvechi și până în prezent metalele au fost 

și sunt elemente principale în dezvoltarea umanității, fapt care ne permite să 

afirmăm cu siguranță că metalele sunt temelia de start a progresului tehnic, 

industrial, agroalimentar.  

Scopul proiectului rezidă în studierea interdisciplinară a metalelor, 

domeniile de utilizare și importanța lor. 

Obiective: 
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● Cercetează conținuturile științifice propuse în cadrul unității de învățare, 

dar și elemente conexe acestor teme; 

● Descoperă legătura dintre chimie și alte discipline de studiu; 

● Conexează cunoștințele acumulate în cadrul unității de învățare:”Metalele 

în viața noastră” cu materia studiată la alte discipline din planul cadrul de 

învățământ; 

● Crează un produs digital în care să încadrezi cercetarea ta; 

● Reflectează asupra produsului finit și necesitatea de îmbunătățire a  

rezultatelor. 

Problema de urmărit: Legătura directă dintre Metale și Biologie, 

Geografie, Fizică, Istorie, Medicină, Inginerie, Informatică și Tehnologie. 

Modalități de realizare: poster, cărțulie suport hârtie, carte digitală, 

prezentare cu ajutorul platformelor educaționale, prezentare ppt. 

Modalități de prezentare: prezentarea în cadrul orei de chimie, câte 5 

minute pentru fiecare grup/elev. 

Criterii de evaluare: structura logică a conținutului științific, 

manifestarea creativității, corectitudinea acțiunilor realizate în cadrul 

experimentului, coerența prezentării, originalitatea prezentării, gradul de 

implicare în activitate formularea concluziilor. Evaluarea proiectelor va fi 

colectivă, în grupul profesorilor disciplinele cărora sunt implicate în proiect. 

 

  
 

Fig. 2. Produsele proiectului ”Metale care au schimbat omenirea” 
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Rezultate și discuții: 

Educarea copiilor în cheia unei abordări interdisciplinare este mai 

aplicabilă la realităţile cu care se vor confrunta aceştia după absolvire, decât în 

cazul celei tradiţionale. STE(A)M acordă prioritate învăţării bazate pe proiecte 

şi analiză [2]. Implementarea proiectelor STE(A)M în cadrul orelor de chimie nu 

numai că motivează elevii pentru învățare, stimulează gândirea multidisciplinară 

dar le și demonstrează elevilor aplicabilitatea temelor studiate în contextul 

realității care îi înconjoară. Prin educația STE(A)M ne propunem să promovăm 

și să  utilizăm  metode de predare bazate pe investigare și cercetare, pentru a 

implica elevii în mod direct, dar și prin prezentarea unor modele care îi ajută pe 

elevi să înțeleagă conceptele abstracte prin experimentare. 

Învățarea bazată pe proiecte de cercetare permite un schimb de experiență 

și favorizează la elevi capacitățile de învățare prin  cooperare.  

Nu vorbim despre o absorbție a disciplinelor, ci despre analiza 

interdisciplinară a fiecărei unități de conținut în așa mod ca elevii să perceapă 

învățarea ca pe o experiență de neuitat. Scopul principal al abordării 

interdisciplinare a chimiei, tehnologiei, ingineriei și matematicii este acela de a 

dezvolta cercetarea științifică care necesită coordonarea simultană a 

cunoștințelor și abilităților. Activitatea dominantă pentru abordarea STE(A)M 

este cercetarea - descoperirea problemelor autentice. Aceasta este menită să 

sporească abilitățile elevilor de a acumula cunoștințe proprii prin activități 

practice și mentale relevante [3]. În proiectele propuse elevii au misiunea de a 

descoperi informații cuprinse în mai multe arii curriculare (vezi Tabelul 1, 2) și 

nu în ultimul rând trebuie să apreciem formarea competenței de comunicare în 

limba maternă la elevi. 

 

Tabelul 1 ”Importanța soluțiilor în viața cotidiană” 

STEAM Descoperiri ale elevilor 

Științe Rolul biologic al substanțelor/soluțiilor, avantajele și dezavantajele 

lor. 

Tehnologie Respectă tehnologiile de preparare a soluțiilor. 

Inginerie Prepară soluțiile conform parametrilor necesari.  

Arte Transpun gândurile în prezentări atractive pentru cititori. 
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Matematică Cu ajutorul calculelor matematice obțin concetrația soluțiilor 

necesare. 

 

Tabelul 1 ”Metale care au schimbat omenirea” 

Interdiscipli

naritate  

Descoperiri ale elevilor 

Biologie / 

Medicină 

Depistarea surselor principale de metale din produsele alimentare, 

selectarea metalelor cu importanță vitală, expunerea rolului 

biologic al metalelor. Cercetarea rolului metalelor în medicină. 

Geografie Răspândirea elementelor metalice pe Terra, țările și regiunile 

unde se întâlnesc cel mai des unele din elemente. Poziționarea pe 

hartă conform țării unde au fost descoperite metalele. 

Istorie Anul în care au fost descoperite elementele metalice, poziționarea 

pe axă cronologică a datelor, cercetarea epocii fierului și a 

bronzului. 

Fizică Enumerarea proprietăților fizice ale metalelor pentru care ele sunt 

pe larg utilizate în inginerie, tehnologie, industrie. 

Tehnologie 

și 

Informatică 

Selectarea și descrierea proprietăților acelor metale utilizate în 

domeniul tehnologiilor.  

Realizare produsului digital care să însumeze cercetarea. 

 

Dacă analizăm comparativ rezultatele evaluărilor sumative la unitatea de 

învățare studiată în cadrul proiectelor, observăm, că în ambele cazuri nota medie 

per clasă a  eșantionului de control este mai mică decât nota medie a 

eșantionului de cercetare (vezi Figura 3). Acest lucru ne demonstrează odată în 

plus că proiectul de cercetare nu doar motivează elevii pentru învățare, dar în 

același timp sporește și calitatea învățării.  
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Fig. 3.  Media notelor la evaluarea sumativă pe unitatea de învățare 

 

Concluzii: Elevii de azi sunt consumatori de tehnologie. Educația 

STEAM un concept relativ de nou, dar care va deveni de curând un punct cheie 

în pregătirea tinerei generații pentru ziua de mâine. Conceptul depășește 

educația formală din școli și  ajută elevii să înțeleagă conceptele abstracte prin  

diverse experimente și joacă, totul într-un  mod proactiv și distractiv, ajungând 

pe un tărâm al creativității și imaginației.  Proiectele de acest gen permit 

explorarea deschisă și investigarea,  identificarea problemelor de rezolvat și 

găsirea soluțiilor potrivite. Cu cât sunt mai multe simțuri implicate în educație, 

cu atât, îi vor ajuta să își amintească mai ușor ceea ce învață. Când elevii 

construiesc, creează și explorează, învățarea are sens pentru ei. Experiența care 

vine din proiecte aduce învățare la viață.   
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Sistemele de educație și epidemie Covid-19 

Prof. Emilia Luminița Chirea -Școala gimnazială Stănești 

 

Epidemia Covid - 19 a debutat la sfârșitul anului 2019 în China și s-a 

răspândit rapid pe tot globul. Faptul că virusul care a produs infecția a fost unul 

necunoscut a împiedicat comunitatea științifică, guvernele și instituțiile 

internaționale să poată recomanda rapid măsuri sigure de combatere a 

răspândirii acestuia. De aceea experiențele epidemiilor zoonotice anterioare au 

servit doar parțial ca ghid pentru combaterea Covid - 19. 

În privința riscului pentru copiii de vârstă școlară și, respectiv, cel asociat 

cu activitatea școlară, s-au acumulat o serie de date și concluzii, actualizate, 

ajustate și consolidate pe măsură ce mai multe cercetări din domeniu au avansat 

noi soluții și recomadări. 

Astfel, în luna mai 2020, Organizația Mondială a Sănătății a sintetizat 

concluziile preliminare ale cercetărilor în domeniu, oferindu-le ca bază pentru 

luarea deciziilor la nivel international, național și local. 

În rezumat, acestea au fost următoarele: 

 

• Copiii au o rată de infectare mai mică, în comparație cu adulții; 

• Formele de manifestare a virusului la copii sunt mai puțin severe decât 

la adulți, dar, deși afecțiunile severe la copii sunt rare, ele există totuși; 

 

https://youtu.be/cFAH6C544jM
https://youtu.be/GxWT-TwS_9M
https://youtu.be/Lv8yECy-2HE
https://youtu.be/mXZ0a2OiNbQ
https://youtu.be/mXZ0a2OiNbQ
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• Rolul copiilor în transmiterea virusului este încă neclar, fiind nevoie de 

mai multe studii pentru a se ajunge la concluzii fundamentate științific pe date 

certe; 

• Activitatea școlară în clase nu pare să contribuie la explozia de cazuri 

într-o comunitate, ci mai degrabă participarea la evenimentele sociale exterioare 

școlilor; 

• Introducerea virusului în unitățile de învățământ are, cel mai probabil, 

legătură cu adulții și nu cu copiii/cu elevii; 

• Se recomandă ca deciziile privind activitatea și măsurile de prevenire a 

răspândirii virusului în unitățile de învățământ să ia în considerare, pe lângă 

măsurile intrașco-lare, și situația epidemiologică locală. 

În august 2020, și Centrul European pentru Prevenirea și Combaterea 

Bolilor a publicat un raport care prezenta rezultatele cercetărilor privind infecția 

cu virusul Covid-19 la copii și în activitatea școlară, cu date colectate la nivel 

global și din unele țări membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic 

European și din Regatul Unit al Marii Britanii  

Raportul a confirmat și, pe alocuri, a clarificat concluziile și 

recomandările anterioare, subliniind însă că încă este nevoie de evaluări și date 

suplimentare în majoritatea direcțiilor de abordare a cercetărilor. 

Sintetic, concluziile acestui raport sunt următoarele: 

• Copiii diagnosticați cu Covid - 19 au o probabilitate mult mai mică de a 

fi spitalizați sau de a deceda, comparativ cu adulții, întrucât o proporție mică din 

cazurile totale de infectare din spațiul european (UE, SEE, Regatul Unit), sub 

5%, sunt ale copiilor cu vârste de până la 18 ani; 

• Copiii sunt mai susceptibili de a avea o formă mai ușoară sau 

asimptomatică de infecție, ceea ce înseamnă că infecția poate rămâne 

nedetectată sau nediagnosticată; 

• Deși nu se cunoaște cu exactitate cât de infecțioși sunt copiii 

asimptomatici, se poate presupune că și atunci când sunt asimptomatici, copiii 

răspândesc virusul în cantități similare cu adulții și pot infecta alte persoane în 

același mod ca adulții; 

• Deși au fost înregistrate foarte puține explozii de cazuri Covid - 19 în 

școli, acestea există, totuși, fiind dificil de detectat, din cauza relativei lipse de 

simptome în rândul copiilor; 

• În general, majoritatea țărilor raportează o seroprevalență ușor scăzută 

în rândul copiilor comparativ cu adulții, dar aceste diferențe sunt minore și 
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nesigure. Este nevoie de studii aprofundate pentru a înțelege mai bine 

mecanismul infectării și dinamica anticorpilor; 

• Investigarea cazurilor identificate în context școlar arată că transmiterea 

de la copil la copil a virusului este rară. Aceasta sugerează că altele sunt cauzele 

(exterioare, de la adulți și nu de la copii) infectării copiilor care au fost la școală 

în perioada respectivă, în special în învățământul preșcolar și primar; 

Dacă se iau măsuri potrivite de distanțare fizică și de menținere a igienei, 

este puțin probabil ca școlile să fie medii propice pentru propagarea virusului, 

comparativ cu alte medii profesionale și/sau de relaxare care găzduiesc 

aglomerări similare de persoane; 

• Există date contradictorii privind impactul închiderii și, respectiv, al 

deschiderii școlilor asupra transmiterii comunitare, deși există dovezi obținute 

prin anchetele epidemiologice desfășurate în școli și observații dintr-un număr 

de țări membre UE care sugerează că redeschiderea școlilor nu este asociată cu o 

creștere semnificativă a transmiterii comunitare. 

 

• Datele existente indică faptul că închiderea instituțiilor educaționale și 

de îngrijire a copiilor nu este nicidecum principala măsură eficientă de stopare a 

transmisiei comunitare și că este puțin probabil ca această eventuală închidere să 

ofere o protecție suplimentară semnificativă pentru sănătatea copiilor, în 

condițiile în care cei mai mulți dezvoltă o formă foarte ușoară de Covid - 19, în 

cazul în care sunt infectați; 

• Deciziile privind măsurile de combatere a epidemiei în școli, precum și 

cele de închidere/deschidere a școlilor ar trebui să fie coroborate cu deciziile 

privind măsu-rile de distanțare fizică și de protecție a sănătății publice 

recomandate în cadrul comunității. 

Este semnificativ de menționat că în țara noastră nu s-au făcut astfel de 

studii, prin urmare nu avem date certe. Știm doar în data de 28 august a.c. 

ministrul Sănătății declara că, din cele 84.000 cazuri de infectare înregistrate în 

țară, erau 5.105 infectări la copii (6,06%), din care 1.978 de cazuri la copii între 

0 și 9 ani și 3.127 la copiii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani. 
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Volunteered geographic information impetus pentru 

dezvoltarea competenței de investigare geografică la liceeni 
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Abstract: Citizen inquiry, domeniul implicării active al cetățenilor în 

proiectele științifice în echipe de cercetători avizați pe diferite probleme globale, 

a cunoscut o dezvoltare dinamică în ultimile decenii, impulsionate de progresul 

tehnic al instrumentelor de comunicare. Considerată o  enclavă a practicii 

științifice, acest tip de știință cetățenească oferă posibilitatea tuturor celor 

interesați prin pasiunile lor, prin competențele deținute să contribuie la 

restructurarea cunoașterii științifice a unui subiect din sfera de interes, la  

rezolvarea unor probleme stringente ale comunitățiilor locale și chiar la 

problematizarea însăși a domeniului de cercetare. Articolul surprinde specificul 

„Volunteered Geographic Information” și îl analizează ca premisă impetuoasă  a 

dezvoltării competenței de investigare geografice în mediul școlar.  

Cuvinte cheie: competență de investigare geografică, Volunteered 

Geographic Information, neogeografie, investigație cetățenească 

Abstract: Citizen investigation, the field of active enrollment of citizens 

in scientific team projects along with specialized researchers on various global 

issues, has experienced a dynamic development in recent decades driven by 

technical progress of communication tools. Considered an enclave of scientific 

practices, this type of citizen science offers to all those interested as hobbies, 

through their skills, the oportunity to contribute to the restructuring of scientific 

knowledge of a subject in the sphere of interest, to solve pressing problems of 

local communities and even to problematize the very research field. The article 

captures the specificity of Volunteered Geographic Information and analyzes it 

as an impetus premise for the development of geographical research competence 

in the school environment.   

Keywords: Geographic Investigation Competence, Volunteered 

Geographic Information, Neogeography, Citizen Investigation 

Transformările din ultimul deceniu, privind geografia spațiului virtual al 

Terrei  aduce în prim planul observațiilor științifice imagini de tip „ 

palimpsests”. Termenul lansat de Mark Graham în 2010, se referă la  editarea 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=GRAHAM%2C+MARK
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hărților în rețele de socializare „Webmapping”, și se referă la  reconstruirea, 

recreara, remodelarea, completarea, informațiile referitoare la un teritoriu, prin 

intermediul scriitorilor, cartografilor, oamenilor de artă și a proiectelor de 

cercetare cetățenească, cu ajutorul tehnologiei performante Web 2.0, specifice 

cyber spațiilor care, reprezintă o nouă dimensiune a lumii înconjurătoare [5].  

Relația omului cu „datele” a atins o rată remarcantă în evoluție, care 

impune generației actuale statutul de explorator activ al analizei informațiilor  cu 

scopul de a descrie caracteristicile geografice într-o societate informală 

(datadriven society).  

Școala are menirea de a oferta prin curriculum, valori care să deschidă 

elevii spre autodeterminare, proiecte creative și conștientizarea importanței 

experimentării mediului de viață. 

Deoarece ne-am propus să argumentăm  necesitatea stingentă a formării și 

dezvoltării competenței de investigare în mediul școlar, prin prisma principiilor 

geografice, scopul cercetării a fost identificarea în sfera de acțiune a  cetățenilor 

limitările cunoașterii științifice și direcțiile de remediale de intervenție. Cadru 

general al cercetării a fost structurat de următoarele interogații: 

1. Reprezintă realitatea  cotidiană   un cadru social care solicită competența 

de investigare geografică a absolvenților de liceu? Care sunt orientările 

mondiale privind  manifestarea unui nou tip de civism?  

2. Ce relevnță  prezintă nivelul de dezvoltare al competenței de investigare 

geografică cetățenească pentru acuratețea datelor științifice? 

3. Care sunt componentele structurale ale competenței de investigare 

geografică care necesită modelare didactică? 

Deși termenul de „știința cetățenească” este consacrat în literatura științifică 

abia în anii `90 (Bonney et al., 2009), în realitate, el s-a camuflat din totdeauna 

sub forma diverselor proiecte în folosul comunității (Eitzel, et al., 2017) [2]. În 

2018, Herodotou, Sharples, Scanlon, [7] definesc termenul  de  investigație 

cetățenească (citizen inquiry) ca o angajare a publicului împreună cu oameni de 

știință în stabilirea, desfășurarea, managerierea sau contribuția la proiecte 

cetățenești științifice și a învăța despre metode științifice in situ - prin implicare 

directă. De asemenea, o terminologie nouă “volunteered geographic 

information” or „VGI”, „Neogeography„ - Turner (2006) [10] , [5] și Goodchild 

(2007) [4], se necestită introdusă în practica colectării voluntare a informației 

geografice via rețele de socializare și a diferitor  hărți online dar și în contextual 
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unui acces deschis la informație în diverse domenii de cunoaștere, fapt remarcat 

de Shirky Haklay M. în 2013 [6, P.115]  .  

În cadru paradigmei accesului deschis la informație, „open space”, Foster 

(2016) [3] descrie apariția acestui tip de spațiu cu scopul de a face accesibil 

tuturor nivelurilor de investigare cetățenească cercetarea științifică și 

diseminarea datelor și de a accelera gradul de implicare al cetățenilor în poiecte 

de interes civic. 

Acuratețea datelor proiectelor științifice de geografie cetățenească este 

asigurată de întrunirea unor condiții care țin de de cultura etnică, religioasă și 

socială a indivizilor dar și de nivelul de educație „pentru proiectele care necesită 

o informație specifică, acuratețea datelor poate fi afectată de experiența și 

nivelul de educație al producătorilor” Delaney et al. (2008) [apud 10, p.261]. 

Conștientizarea importanței rolului voluntarului în cercetare este o altă 

variabilă importantă a reușitei științifice atât în cazul implicării active a 

cetățenilor în observarea, analizarea, descrierea elementului, procesului sau 

fenomenului cercetat, cît și în cazul unui voluntar pasiv, al cărui aport este doar 

în domeniul de mentenanță a instrumentarului tenhnic diferențiate de Antoniou, 

Haklay & Morley (2010) în proiecte explicite sau împlicite de cercetare 

cetățenească („explicit and implicit citizen science projects”. Goodchild face 

chiar distincția între „Geografie” scris cu majuscule – exponent al laturii 

științifice, al excelenței  și ”geografie” scris cu literă mică, care presupune 

eroare, lipsa preciziei, abordare neexperimentată. 

Tipologia participanților implicați în acest tip de proiecte este descrisă  

mai târziu, în 2013 de Haklay M. [6, p. 106] prin identificarea nivelurilor lor de 

implicare: 

 Nivelu I corespunde științei care se identifică nevoilor cetățenilor și 

corespunde doar unor simple colectări de date Irwin’s (1995)  -  

„Crowdsourcing” . 

Nivelul II supranumit și „Inteligență distribuită” (Distributed Intelligence) 

include o participare   voluntară a cetățenilor în transmiterea valorilor senzorilor 

instrumentali impicați în cercetare.  

Nivelul III reprezintă nivelul voluntarilor implicați în interpretarea de 

bază a variabilelor cerceării, drept care a primit denumirea de „Știință 

participativă” (Participatory science) sau „Nivelul gândirii voluntare” 

(Volunteered thinking Level). Galaxy Zoo [8] reprezintă un exemplu concludent 

de proiect științific cetățenesc care utilizează voluntari cu un nivel de pregătire 
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avizat în domeniu – cunoștințe astronomice, abilități IT, atitudini  de implicare 

în clasificarea galaxiilor. 

Nivelul IV este ”Știință cetățenească extremă” (Extreme Citizen Science). 

La acest nivel colaborarea între novici și experți este fructuoasă (Collaborative 

science). Problemele cercetătării sunt semnalate de voluntari pe baza datelor 

colectate iar sub atenta expertiză a cercetătorilor se stabilește metoda de analiză. 

Experții devin facilitatori ai metodei științifice, iar cetățenii pot evolua la 

nivelurile superioare ale piramidei implicării în proiecte sub atenta consiliere a 

specialiștilor.  

Concluzii 

Este notabil potențialul  culturii științei geografice cetățenești 

„Geographical citizen science„ al diverselor programe globale în domeniul 

problemelor geopolitice ale lumii contemporane precum: protecția mediului, 

poluarea, conservarea și protecția biodiversității [1].  

Pentru eradicarea susceptibilității datelor colectate de voluntari VGI, 

necesare elucidării specificului unor procese și fenomene geografice specifice 

unui areal, a unei regiuni, a unui element natural, este impetuos necesar 

introducerea în curriculum de geografie a unei competențe specifice secolului al 

XXI lea, competența de investigarea geografică. În contextual asigurării 

abilităților și atitudinilor investigative există numeroase beneficii ale intersecției 

neogeografiei cu știința cetățenească: 

• Corelarea datelor științifice omologate, cu date provenite din zone greu 

accesibile precum erupții vulcanice, zone mlăștinoase, goluri alpine, zone 

subacvatice, comunități umane izolate, etc.; 

• Transmiterea metodelor de cercetare științifică dinspre expert spre novice 

în acțiune, direct pe teren și profesionalizarea voluntarilor; 

• Recalibrarea protocoalelor științifice de cercetare la nivelul de pregătire a 

cetățenilor, știința devenind accesibilă publicului larg fără însă de a-și pierde 

științificitatea; 

• Crearea de comunități globale de investigare geografică care pot dezbate 

consturctiv problematica mediului înconjurător, favorizând noi descoperiri, 

restructurări de adevăruri științifice, abordări inovative, progresiste ale 

cunoașterii existente într-un domeniu la un moment istoric; 

 

Conștientizarea  rolului voluntarului în corectitudinea datelor empirice, 

implică cunoașterea interacțiunilor factorilor geoecologici și specificul geografic 
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al aspectului studiat (ex. evoluția climatică sezonieră, raportarea la scară 

geologică, etc.) pe de o parte și exercitarea unor abilități tehnice de mânuire a 

aparaturii, a instrumentelor de măsură și control, abilități referitoare la notarea și 

transmitrea datelor pe de altă parte, și nu în ultimul rând manifestarea unei 

atitudini de corectitudine, spirit de echipă, deschidere spre perfectare, dedicație 

pentru contextul investigativ. Aceste aspecte se constituie în coordonate ale 

activități didactice în cadrul orelor de geografie și se erijează în componente 

structurale ale competenței de investigare. 

Profilul absolventului de liceu trebuie să includă un standard mediu de 

dezvoltare a competenței de investigare, deoarece nu toți elevii se vor racorda 

profesional unui domeniu conex Științelor Pământului, dar vor putea să își aducă 

contribuția la progresul cunoașterii științifice a unui teritoriu prin implicare 

civică. 
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Educația fizică- componenta educaţiei specific,finalități,modalități 

de realizare 
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Atunci când Pierre de Coubertain a afirmat că „Lucrul cel mai important în 

viaţa popoarelor este educaţia”, a simţit nevoia să precizeze în mod particular 

rolul educaţiei fizice şi al sportului în demersul de formare umană, pe care l-a 

sintetizat în triada: „să te cunoşti, să te stăpâneşti, să te învingi”. Revenind 

astăzi la aceste gânduri, impresionează centrarea educaţiei corporale pe 

dimensiunea psihologică a personalităţii, respectiv clarviziunea sa în ceea ce 

priveşte evidenţierea impactului efortului de modelare a trupului asupra 

dezvoltării psihice şi a unităţii dintre acesta si spirit.  

Perspectiva pedagogică contemporană cu privire la educaţie fizică şi sport nu 

poate să nu sublinieze rolul său formativ şi de asigurare a sintezei într-o 

dezvoltare armonioasă, echilibrată a personalităţii umane, atât pe componenta 

motrică dar, mai ales, pe cea psihologică, de la cognitiv la afectiv, motivaţional 

şi caracterial.   

Detaşându-se radical de celelalte componente ale educaţiei tocmai prin 

aparenta sa axare doar pe corp, educaţia fizică este abordată complementar de 

specialişti.  

Pe de-o parte, sunt acele perspective care subliniază valoarea sa la nivel 

general, de modalitate de „dezvoltare armonioasă a personalităţii umane, prin 

asigurarea unui echilibru funcţional între componentele acesteia, îndeosebi între 

cea fizică şi cea psihică” [4, p. 321], realizată printr-un „ansamblu de activităţi 

pedagogice care urmăreşte dezvoltarea armonioasă şi călirea organismului 

elevilor, păstrarea sănătăţii, asigurarea dezvoltării VÎRF (viteză, îndemânare, 

rezistenţă, forţă)” [6, p. 104]. Sau de „activitate de formare-dezvoltare corporală 

necesară pentru asigurarea şi cultivarea valorilor sănătăţii omului, respectiv a 

„stării de echilibru şi funcţionare a organismului” [1, p. 11]. 

De cealaltă parte, sunt acele perspective care acordă valoare educaţiei fizice 

de la nivel general către unul particular, mult mai pragmatic, acela al integrării 

personalităţii pe piaţa muncii „dezvoltare armonioasă şi normală a 

organismului, de întărire a sănătăţii şi cultivare a unor calităţi fizice necesare 
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pentru menţinerea capacităţilor funcţionale şi de muncă ale individului” [5, p. 

126; 2, p. 143]. 

Formarea unei imagini mai complete asupra perspectivelor de abordare 

pedagogică a educaţiei fizice este sprijinită de analiza paradigmelor explicative 

ale acesteia [3, p. 104-109]: 

1. paradigma biomedicală – accentuează funcţia terapeutică a educaţiei 

fizice, considerând că practica exerciţiilor fizice poate contribui la tratarea unor 

boli, stimulează formarea de noi celule, creşterea funcţiilor diferitelor aparate. 

Dintre avantajele acestei perspective reţinem valorificarea exerciţiilor fizice 

pentru menţinerea sănătăţii şi prevenirea unor boli; compensare pentru 

sedentarism şi activităţi cu caracter automatizat şi rutinier; recuperarea fizică şi 

restabilirea funcţionării normale a organismului în anumite situaţii de boală; 

2. paradigma socioculturală – susţine ideea că dezvoltarea biologică nu 

poate constitui un scop în sine pentru că rostul educaţiei fizice este de a 

contribui la integrarea socială a individului,  dând expresie unei mentalităţi, 

unui stil de viaţă, unui model sociocultural, a unei modalităţi specifice de trăire a 

sentimentului de solidaritate umană, de comuniune, de respect şi toleranţă. 

Paradigma olimpismului este cea mai bună dovadă a acestui fapt, inclusiv a 

faptului că spiritul ei poate opri războiul dar nu poate trăi în război. Cum ne 

reaminteşte Hemingway „Sportul te învaţă să câştigi cinstit. Sportul te învaţă să 

pierzi demn. Prin urmare, sportul te învaţă de toate, te învaţă ce este viaţa”, 

respectiv un mod frumos şi moral de a trăi; 

3. paradigma estetică – o prelungeşte pe cea socioculturală şi este centrată 

pe idealul armoniei: educaţia fizică are drept scop dezvoltarea armonioasă, 

realizarea echilibrului psihofizic, frumuseţea fizică şi spirituală, „o minte 

sănătoasă într-un corp sănătos”. Traversând secolele, mesajul olimpismului elen, 

acela al idealului armonic, Kalokagathia, cucereşte şi astăzi prin nobleţe şi 

frumuseţe în lupta cu corupţia din sport, dopajul, lipsa fair-play-ului, violenţa, 

exacerbarea forţei trupului şi prioritatea câştigului (material, dar nu numai) cu 

orice preţ; 

4. paradigma psihologică – subliniază că dincolo de componenta 

biologică  a educaţiei fizice se află componenta socială şi cea psihologică a 

personalităţii. Principalele contribuţii ale sale în această direcţie vizează [4, p. 

326-330]: dezvoltarea proceselor cognitive, a celor afective, educarea voinţei şi 

a calităţilor acesteia, accentuarea sau diminuarea anumitor trăsături 
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temperamentale, conturarea şi stabilizarea unor trăsături de caracter, dezvoltarea 

aptitudinilor generale şi a celor psihomotorii.  

Cu privire la valoarea de adevăr a fiecăreia dintre ele nu încape îndoială. 

Însăşi existenţa şi denumirea acestora este o dovadă suplimentară privind 

polivalenţa domeniului şi demersului, ca şi a efortului specialiştilor de a 

„prinde” cât mai exact dominanta sa formativă, respectiv raporturile de 

complementaritate ale acesteia cu toate celelalte componente ale educaţiei 

integrale.  

Dacă educaţia fizică urmăreşte, în plan general, optimizarea dezvoltării 

biologice a fiinţei umane în echilibru cu dimensiunea sa spirituală, obiectivele, 

respectiv sarcinile sale pot fi sistematizate astfel: [3, p. 143-144; 4, p. 322-330]: 

a. întărirea sănătăţii, dezvoltarea şi fortificarea fizică a organismului prin 

asigurarea proceselor de creştere; dezvoltarea calităţilor fizice de bază: viteză, 

îndemânare, rezistenţă şi forţă; formarea deprinderilor motrice; corectarea unor 

deficienţe fizice (prin realizarea unor programe individuale de recuperare, 

adaptate la specificul deficienţei fizice, cultură fizică medicală, kinetoterapie); 

b. dezvoltarea din punct de vedere psihic şi formarea personalităţii umane 

presupune dezvoltarea tuturor categoriilor de procese şi trăsături de 

personalitate. 

1. procese: cognitive – percepţie, spirit de observaţie, gândire, imaginaţie; 

afective – stări pozitive, stenice (vioiciune, bucurie, satisfacţie, emoţii şi 

sentimente estetice, încredere în forţele proprii, încordare, îndârjire, mobilizare); 

volitive – dirijarea celor pozitive, direcţionarea lor spre un scop bine stabilit; 

frânarea, stăpânirea unor manifestări negative (curaj, perseverenţă, stăpânire de 

sine, ordine, disciplină); 

2. trăsături de personalitate: temperament – cultivarea acelor trăsături 

temperamentale care se manifestă într-o măsură mai mică dar sunt necesare 

formării personalităţii în ansamblul său (de ex. calmul şi echilibrul emoţional 

pentru coleric şi sangvinic); caracter – formarea/ stabilizarea trăsăturilor de 

caracter (tenacitate, ordine, perseverenţă, echitate); interese – dorinţa de a obţine 

performanţă, autodepăşire, dorinţa de practicare a efortului fizic; aptitudini – 

dezvoltarea unor aptitudini generale în care sunt implicate (rapiditatea gândirii, 

concentrarea atenţiei, spiritul de observaţie) precum şi a aptitudinilor 

psihomotrice specifice; convingeri privind importanţa şi consecinţele practicării 

efortului fizic şi a mişcării în mod sistematic şi continuu. 
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Conţinutul educaţiei fizice [1, p. 112] include un ansamblu de deprinderi şi 

capacităţi specifice domeniului care vizează dezvoltarea armonioasă ca expresie 

a echilibrului funcţional dintre „calităţile fizice” şi „calităţile psihice”. Pârghiile 

cu ajutorul cărora acest conţinut poate determina efectele aşteptate sunt 

reprezentate, în esenţă, de   exerciţii/sisteme de exerciţii care se pot realiza în 

cadrul gimnasticii (elementare, de performanţă, ajutătoare) şi al  sporturilor 

individuale şi colective [4, p. 330-331]. 

Formele şi mijloacele de realizare a educaţiei fizice se pot sistematiza pe axa 

formal-nonformal [4, p. 331-332]: 

a) în cadrul şcolii, sub îndrumarea profesorului, într-un cadru organizat, cu 

respectarea ştiinţifică a unor exigenţe privind adecvarea, dozarea exerciţiilor, 

repetarea acestora, pregătirea pentru efort, intensitatea efortului, revenirea şi 

refacerea după efort: lecţia de educaţie fizică; realizarea unor colective sportive, 

concursuri şi competiţii, crosuri, excursii şi drumeţii; 

b) în afara cadrului şcolii, în mod independent, ca expresie a conştientizării 

importanţei practicării efortului fizic şi a eficienţei activităţilor şcolare: 

programe individuale de educaţie fizică, dezvoltarea calităţilor motrice, ridicarea 

măiestriei într-o ramură sportivă, obiective preventive sau ameliorative legate de 

sănătate sau modelare corporală, jocurile şi competiţiile sportive, concursurile 

de orientare turistică, excursii, drumeţii, tabere. 

Pe ansamblu, achiziţia fundamentală cu care ar trebui să rămână orice 

persoană care a fost integrată la un moment dat sistemului de practicare a 

educaţiei fizice ar fi un mod mai natural de abordare a vieţii, a relaţiei cu corpul 

său şi cu starea de sănătate a acestuia, bazată pe convingerea privind necesitatea 

şi importanţa practicării mişcării şi deprinderea de a o practica efectiv (adecvat 

la orice vârstă, indiferent de context şi de restricţii). Acesta este sensul 

transformării educaţiei în autoeducaţie în domeniului educaţiei fizice şi 

sportului. 
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Dezvoltarea competenței antreprenoriale și spiritului de 

inițiativă la elevi în cadrul procesului educațional la chimie și 

biologie prin metoda proiectului 

Iulia Lozinschi, drd. UST, metodist în cadrul DÎTS Călărași 

 

Rezumat: Metoda proiectului în învăţământ este privită ca o alternativă a sistemului 

de lecţii, cu un caracter interdisciplinar ce stimulează dezvoltarea elevului și formarea unei 

personalități cu capacitate de a transforma ideile în acţiune, de a rezolva probleme complexe, 

de a manifesta spiritul de echipă. Articolul scoate în evidență câteva noțiuni teoretice despre 

metoda proiectului utilizată în studiul biologiei și chimie. De asemenea evidențiază eficiență 

instructiv-educativă pe care o are această metodă asupra dezvoltării competenței 

antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevi. 

Cuvinte cheie: metoda, învățarea în baza proiectului, metoda proiectului, proiectul, 

competențe antreprenoriale și spirit de inițiativă.  

Summary: The method of educational project is seen as an alternative of the lesson-

system. It includes multilateral traits that stimulate the development of the pupil and the 

forming of their personal abilities to transform the ideas into action, solve complex problems 

and tasks and show the ability to work in a team. The article highlights some theoretical notions 

about the using of the project method in learning of sciences such as biology and chemistry. 

Moreover, it highlights the instructive-educational efficiency that is used afterwards by the 

pupils in the developing of the antreprenorial skills and the initiative spirit. 

Keywords: method, learning using a plan, the method of the plan, the plan, 

antreprenorial skills and the initiative spirit.  

Introducere 

Științele naturii se află în continuă schimbare, adaptare, completare, 

reînnoire și în acest context, se realizează cercetări în domeniul eficientizării 

predării lor, pentru a identifica acele metode didactice, care să facă mai atractiv 

și mai accesibil procesul educațional și care să contribuie la pregătirea elevilor 

pentru viață, punând accentul pe formarea și dezvoltarea „unor competențe 

necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, dar și de integrare într-o 

societate bazată pe cunoaștere” [1]. În contextul educațional actual, dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă devine tot mai 

importantă. Apare necesitatea  asigurării unui mediu de învățare stimulativ, în 
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care elevii să fie încurajați pentru a acționa, să fie apreciați la justa valoare astfel 

încât să învețe cum să găsească sprijin pentru realizarea ideilor. 

Competența antreprenorială în sens larg înseamnă cunoștințele, abilitățile și 

atitudinile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să devină persoane cu încredere în 

sine și în propriile forțe; să fie oameni deschiși și doritori să învețe pe parcursul 

întregii vieți; să fie activi, proactivi și productivi, creativi și inovatori; să fie 

angajați civic și responsabili. Prin urmare, să întrunească acele atribute generice 

ale absolvenților, precum cele definite în Cadrul de Referință al Curriculumului 

Național și care îi pot permite unui tânăr să facă față oricăror situații 

neprevăzute, pe care le pot întâmpina de-a lungul vieții [2]. 

Promovarea metodelor alternative, complementare utilizate în studierea 

materiilor de biologie și chimie are ca scop să-i motiveze pe elevi să cunoască 

metodele prin care pot asimila mai simplu informațiile care stau la baza 

disciplinei, depunând еfоrt аutеntic de еxplоrare a sistеmеlor, prоcеselor și 

fеnоmеnelor biоlоgice și сhimice. Metodele modernizate еvidеnțiаză o cоrеlare 

есhilibrаtă dintre metodele tradiționale și cele inovative. 

După Cerghit „o metodă nu este bună sau rea în sine, ci prin raportarea ei la 

situația didactică respectivă, criteriul oportunității sau adecvării la o anumită 

realitate fiind cel care o poate face mai mult sau mai puțin eficientă” [3]. 

Explozia informaţională în societatea modernă şi dezvoltarea rapidă a 

tehnologiilor impune sistemului educațional din Republica Moldova o învăţare 

dincolo de discipline, parcurgerea unui curriculum integrat, care poate fi mai 

aproape de necesitățile absolventului. În acest context, curriculumul, ediția 

2019, facilitează abordarea multidimensională a demersurilor de proiectare 

didactică atât de lungă durată, cât și de scurtă durată, asigurând realizarea 

eficientă a procesului de predare – învățare – evaluare” [1]. 

Prevederile actuale ale curriculei şcolare la domeniul Ştiinţe ale naturii se 

axează pe o instruire activă, conştientă, constructivistă. Unul dintre obiectivele 

fundamentale ale pedagogiei moderne este de a-l învăţa pe elev să înveţe în mod 

autonom, pe parcursul întregii vieţi. Această cale de dezvoltare a personalităţii 

trebuie să se desfăşoare în condiţii motivante, să asigure o instruire temeinică, cu 

multiple conexiuni spre domeniile de activitate practică. Mai mult, utilizarea 

raţională a metodelor, mijloacelor şi formelor de instruire determină calitatea 

procesului educaţional. Astfel, principiul de bază în contextele educaţionale 

actuale susţin necesitatea situării elevului şi a activităţii de învăţare în centrul 

procesului educaţional [4].  
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Învățarea în baza proiectului le va oferi elevilor o experiență durabilă, 

dezvoltându-le creativitatea și gândirea critică, inițiativa și perseverența, 

abilitățile de colaborare. […] Integrarea în Curriculum, ediția 2019, a proiectelor 

transdisciplinare […] asigură calitatea educației pentru viitor pe următoarele 

dimensiuni: a învăța să cunoști, a învăța să faci; a învăța să fii, a învăța să devii 

[1]. 

Se consideră, că metoda proiectului a fost introdusă în anul 1577 la 

Academia di San Lucca din Roma, atunсi сând аbsоlvеnții au fost nevoiți să 

apliсе în mod independent  аbilitățilе și сunоștințele pe саre le-аu învățаt pe 

parcursul studiilоr pentru a rezolva problemele specific meseriei lor, aflându-se 

în calitate de practicieni. Odată cu procesul evolutiv, metoda proiectului a 

parcurs mai multe etape.  

Actual, metoda proiectului Kilpatrick este considerată ca singura metodă 

adecvată de predare într-o societate democratică. W. H. Kilpatric, prin lucrarea 

The project method  (1918), a promovat ideea învăţării bazate pe proiect, unde 

„proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare, care presupune o 

micro-cercetare sau o investigare sistemică a unui subiect ce prezintă interes 

pentru elevi” [5]. 

Proiectul face parte din categoria metodelor activ-participative, care 

prеsupunе trаnsfеr de сunоştinţe, dеzvоltare de dеprindеri şi саpacităţi, аbоrdаre 

intеrdisсiplinаră, prеcum  şi cоnsоlidarea unоr аbilităţi  sосiale ale elevilor.  

În cadrul instruirii bazate pe proiecte, elevii aplică cunoştinţele şi abilităţile 

în diverse activităţi prezentate de către profesor, astfel încât cel din urmă doar 

ghidează activitatea elevului. Totodată, elevii pot lucra independent de profesor, 

dacă le sunt prezentate sarcinile clare. Responsabilitatea pentru procesul de 

învăţare în cadrul proiectelor îi revine atât  profesorului, cât şi elevului. 

După Ioan Cerghit proiectul poate lua forme variate, în funcţie de natura 

activităţii, de gradul de complexitate a temei, de vârsta şcolară etc. [3, p. 256]. 

Se pot efectua: proiecte de investigație-acțiune, proiecte de acțiune ecologică, 

proiecte de activitate manuală, proiecte de tip constructiv, proiecte de tip 

probleme, proiecte de tip învăţare, proiecte de absolvire. 

Cătălina Ulrich prezintă etapele de organizare a proiectului [6] astfel: 

1. Alegerea temei. 

2. Stabilirea obiectivelor. 
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3. Planificarea activităţilor: a) distribuirea activităţilor b) identificarea 

surselor de informare; c) stabilirea unui calendar de desfăşurare a acţiunii; d) 

stabilirea metodelor folosite; 

4. Cercetarea/investigarea propriu-zisă. 

5. Analiza şi generalizarea rezutatelor obţinute. 

6. Realizarea produsului final. 

7. Susţinerea proiectului. 

8. Evaluarea cercetării/activităţii desfăşurate. 

Metode și materiale: 

Experimentul pedagogic a fost realizat pe un eșantion de 23 de elevi din 

clasele a VIII-a – a IX-a din r. Călărași. S-a aplicat un chestionar pentru 

realizarea sondajului; pentru realizarea proiectelor au fost utilizate materialele 

didactice din laboratorul școlar, TIC,  precum și alte materiale relevante 

cercetării identificate de către elevi și profesori. 

 

Rezultate și discuții: 

Vom  oferi un exemplu din activitatea practică cu elevii claselor a VIII-a – 

a IX-a din raionul Călărași care au participat la Conferința teoretico-practică 

„Vreau să știu!”, disciplina chimie, cu genericul „Impactul substanțelor chimice 

din bucătărie asupra analizatorilor vizuali și auditivi”, organizată de către 

DÎTS Călărași și desfășurată la nivel de raion în data de 15.04.2021.  În cadrul 

conferinței s-au înscris mai multe grupe de elevi cu diverse proiecte (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Lista proiectelor prezentate în cadrul conferinței raionale 

„Vreau să știu!” 

Instituția  Denumirea proiectuluiu N.P. elevilor participanți  

G. „Ion 

Creangă” 

Călărași 

Aspecte ale utilizării 

substanțelor chimice în bucătărie 

Tulbea Liliana, Hamureac 

Mihaela, Sîli Mihaela, Sinchevici 

Gheorghe 

LT „Mihai 

Eminecu” 

Sipoteni 

Impactul alcoolului asupra 

analizatorului visual 

Coțofan Georgeta, Gorbatîi 

Laura, Oanța Daniela, Rață Adriana 

G. 

Hoginești 

Fierul – sursa secretă de 

oxigen 

Mocanu Daniela, Stratan 

Dumitrița 

IP 

Gimnaziul Pitușca 

Actiunea substanțelor 

chimice din bucătărie asupra 

analizatorului vizual 

Lupu Ariana, Lungu Adriana, 

Ștefănică Dumitrița, Vasilache 

Daniela, Bălățel Andreea, Babei 

Marin, Botnari Mihaela 

LT „Vasile Uleiurile – beneficii și Rîpa Ion, Danu Deniza 
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Alecsandri” 

Călărași 

aspecte negative asupra analizatorilor  

G. „Stefan 

cel Mare” 

Bravicea 

„Substanțe – Leacul sau 

Otrava din Bucatarie. Impactul lor 

asupra vederii” 

Buruiană Alexandra, Batcu 

Cătălin, 

Caț Valentin 

LT 

”Mihail 

Sadoveanu” 

Călărași  

Ancheta substanțelor sub lupa 

chimiei 
Simion Daniela, clasa X-a U2 

 

Proiectele prezentate la conferință au fost elaborate conform prevederilor 

Regulamentului de organizare. În cele ce urmează prezint secvențe din proiectul 

„Fierul – sursa secretă de energie a celulelor” realizat ca activitate în afara 

orelor de curs, dar în corespundere cu prevederile curriculumului, ediția 2019, 

pentru o perioadă de două luni (februarie – martie 2021) de către elevii claselor 

a VIII - IX-a din Gimnaziul Hoginești, r. Călărași. Obiectivul primordial al 

proiectului a fost familiarizarea elevilor cu elemente de tehnică a experimentului 

chimic,  identificarea ionului de Fe3+ după metoda colorimetrică, folosind 

reactivul KCNS. Totodată, realizarea a 3 produse: o carte digitală (e-book), un 

meniu săptămânal cu produse bogate în fier și o machetă a moleculei de 

hemoglobină, în urma studierii literaturii de specialitate și a realizării 

experimentelor chimice. În întregime poate fi găsit accesând 

https://www.storyjumper.com/book/read/103176036/maripost68#page/14. 

Ca urmare a participării la conferință, subiecții (23 de elevi) au fost supuși 

unui sondaj ce a avut drept scop identificarea percepțiilor elevilor asupra 

învățării prin proiecte, lucrul în echipă pentru realizarea proiectelor 

educaționale, procesele de grup, competențele dezvoltate. 

Datele obținute din sondaj (Figura 1) arată că majoritatea elevilor 

chestionați au o percepție pozitivă asupra experienței de lucru în proiect, 91% 

(21 subiecți) consideră că învățarea prin proiect a avut un efect pozitiv asupra 

lor, iar 86% (21 subiecți) consideră că echipa de proiect a lucrat bine. Cei care 

sunt de părere că experiențele lucrului în echipă au avut un efect pozitiv asupra 

lor, tind să fie de acord și cu faptul că echipele au lucrat bine. 87% (20 subiecți) 

și-au asumat rolul de leader și tot atâția au percepția că lucrând în echipă au 

muncit mai puțin decât dacă ar fi lucrat individual. 70% (16 subiecți) 

menționează că problemele ce au apărut au fost soluționate de grup și doar 30% 

sunt nedeterminați, au ales opțiunea nici acord, nici dezacord. 13% (3) din 

subiecți consideră că rezultatele obținute au fost generate de lucrul individual. 

https://www.storyjumper.com/book/read/103176036/maripost68#page/14
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Toți participanții (100%) sunt de acord cu faptul că au fost apreciați corect, 35% 

- acord total și 65% - acord. 

 

Figura 1. Rezultatele sondajului cu privire la identificarea percepțiilor 

elevilor asupra învățării prin proiecte 

Referitor la competențele obținute prin implicare la realizarea proiectului, 

datele obținute din sondaj (Figura 1) arată că  peste 91% (21-22) subiecți sunt de 

parerea că activitatea în proiect i-a învățat să negocieze cu ceilalți membri ai 

echipei și să relaționeze cu colegii și coordonatorul de proiect. Toți participanții 

(100%) au menționat că prin experiențele lucrului în echipă au învățat să ia 

decizii constructive, să împartă responsabilitatea cu alții, să folosească 

argumente raționale pentru a-i convinge pe alții. Mai mult de 74% (17-18) 

subiecți consideră că au învățat să rezolve probleme complexe, să soluționeze 

conflicte, să dezvolte o viziune comună pentru grup. 

Datele prezentate în Tabelul 2 scot în evidență faptul că 52% (12) din 

subiecți au participat la activități de proiect pentru prima dată și doar 26% au 

participat de 4-5 ori la astfel de activități. 

Tabelul 2. Date privind media numerică privind componența echipei de 

proiect și implicarea participanților în proiecte 

Nr. d/o Itemul  indicatori 

1.  În mediu, de câte ori ai lucrat în echipă 

pentru proiectele vizate în instituție? 

odata 2-3 4-5 6-7 mai mult de 7 

12 5 6   

2.  În mediu, din câți membri a fost 

constituită o echipă de proiect? 

2 3-4 5-6 7-8 mai mult de 8 

3 7 5 4 4 
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Un alt factor important în activitățile de proiect este numărul 

participanților. Din Tabelul 2 se observă o varietate numerică de formare a 

grupurilor, iar cele mai multe grupuri sunt formate din 3-4 și 5-6 persoane. 

La întrebările care conțin informație calitativă referitoare la aspectele 

negative, aspectele pozitive și acțiunile care ar trebui luate pentru a îmbunătăți 

activitățile din proiecte, am primit următoarele rezultate: 

- aspectele care le-au plăcut cel mai mult elevilor, lucrând în proiet, țin de 

comunicare, distribuirea sarcinilor, respectarea termenilor de realizare a 

sarcinilor, multitudinea de idei în grup sunt mai creative decât individual, fiecare 

membru dezvoltă ideile celuilalt, am învățat din experiența colegilor, 

participarea la activități în afara instituției (conferință, APL, alte școli); 

- aspectele care nu le-a plăcut participanților în realizarea proiectului și 

necesitățile de îmbunătățire sunt delăsarea din partea unor colegi, interese și 

obiceiuri diferite ale membrilor de grup, apariția conflictelor uneori în grupul 

mare (din 6 persoane și mai mult), timpul limitat și suprasolicitarea din partea 

altor profesori, lipsa reactivelor care ne-au creat bătăi de cap, dotarea 

insuficientă a laboratoarelor școlare. 

Concluzii:  

Implemetarea eficientă a curriculumului, ediția 2019, de către profesori, 

prin promovarea instruirii în bază de proiecte, va asigura formarea la elevi a 

competențelor-cheie (antreprenoriale și a spiritului de inițiativă). 

Învătarea prin metoda proiectului implică elevii în investigarea unor 

probleme captivante, atribuindu-le roluri active, cum ar fi, rolul celui care ia 

decizii, rezolvă probleme, investighează, se documentează.  

În realizarea proiectelor este important ca subiectul propus spre cercetare 

să prezinte interes pentru elevi. Prin impliсаrea în prоiеcte, еlеvii își vоr 

dеzvоlta аptitudini rеаle timpului аctuаl, așa precum: саpаcitatea de a lua 

dесizii, spiritul de inițiаtivă, соmunicаrea еfiсiеntă, posibilitаtea de a rеzоlva 

prоblеme etc.  

În final, trebuie să menționăm faptul că instruirea prin metoda proiectului 

încurajează elevii să rezolve probleme complexe şi autentice  prin cercetare, 

interpretare şi sintetizare a informaţiilor într-un mod relevant; implică elevii în 

studierea literaturii de specialitate; încurajează colaborarea și învăţarea 

reciprocă. Totodată, elevii devin responsabili de propria învăţare și de activitatea 

împreună cu colegii lor. 
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Repercusiunile stresului de menajare asupra inteligenței 

adolescenților  

The impact of gentle stress on adolescent intelligence 

Lora Moșanu-Șupac, Diana Coșcodan  

Universitatea de Stat din Tiraspol 

 

Summary: This article addresses the issue of the influence that gentle 

stress has on the level of intelligence in adolescents, which is crucial to study as 

it has a tremendous importance in carrying out the educational process on a 

scientific basis. The article presents experimental data, which indicates that the 

stressful conditions increase the level of intelligence in adolescents and this is 

more evident in girls of adolescent age. 

Abstract :Articolul tratează problema influenței stresului de menajare 

asupra nivelului inteligenței la adolescenți, cunoașterea căreia are o importanță 

deosebită pentru realizarea procesului educațional în baze științifice. În articol 

sunt prezentate date experimentale, care denotă că condițiile stresogene de 

https://ceda.md/wp-content/uploads/2020/04/Ghid-CA_Partea-1.pdf
https://ceda.md/wp-content/uploads/2020/04/Ghid-CA_Partea-1.pdf
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html
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menajare sporesc nivelul inteligenței la adolescenți și aceasta se manifestă mai 

evident la fetele de vârstă adolescentină. 

Actualmente, viața  unei persoane moderne a devenit tensionată și 

neliniştită. O cantitate imensă de informații îi oferă omului ocazia să cunoască și 

să știe mai multe, ceea ce înseamnă mai multe motive de îngrijorare și anxietate. 

Situațiile alarmante condiționează diverse conflicte și situații periculoase. 

Conflictele frecvente și tensiunile interne cauzează modificări psihice și fizice, 

tensiuni  emoționale în oganismul uman, ceea ce duce la o stare de stres. Stresul 

este o stare obișnuită și frecventă care face parte integrantă din activitatea umană 

cu care nu toată lumea se poate face isprăvi [6]. 

Stresul are același efect asupra copiilor și adulților. Adulții, în virtutea 

experienței, reacționează la multe situații mai adecvat și calm. Adolescenții 

moderni sunt înconjurați de stres din toate părțile: în familie, pe stradă, la școală 

[7]. și această stare se reflectă asupra comportamentului lor (4). 

Provocarea stresului poate fi incitantă, stimulatoare sau dătătoare de 

energie. Unele persoane au nevoie de un stres continuu, dar majoritatea 

consideră că îi pot face faţă doar un  timp limitat, aparând apoi probleme fizice 

sau stări de disperare. Nivelul hormonilor de stres scade în mod normal după ce 

trece stresul şi organismul se relaxează. Nivelul hormonilor poate ramâne 

crescut dacă stresul continuă ori revine frecvent sau dacă se obişnuește  să se 

reactioneze la stres, oricât ar fi el de mic, cu o stare de disperare. Cercetările 

indică faptul ca 75 % din boli sunt legate de stres.( 5 ). 

Stresul reprezintă o problemă frecventă la adolescenți, având în vedere 

transformările fizice și psihice prin care trec pentru a-și construi o nouă 

identitate. Adolescența este o perioadă guvernată de vulnerabilitate și schimbare. 

Anii adolescenței aduc de multe ori o creștere a stresului și presiunilor venite din 

partea societății, a părinților și a schimbărilor de identitate personală. Studiile au 

arătat că stresul excesiv în timpul adolescenței poate avea un impact negativ 

asupra sănătății atât fizice, cât și psihice, cu consecințe pe toată viața. Stresul în 

adolescență poate fi un factor pentru dezvoltarea depresiei, cu un risc sporit de 

sinucidere (2). 

Analizând numeroasele date referitoare la influența stresului asupra 

organismului tânăr, ne-am trasat ca scop studierea repercusiunilor stresului de 

menajare asupra nivelului  de inteligență la adolescenți. 

Metode de cercetare. Pentru realizarea scopului investigaţiile au fost 

efectuate în liceul teoretic ”Petre Ștefănucă” din orașul Ialoveni. În investigaţii 
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au fost incluşi 20 persoane, 18 fete şi 11 băieţi în vârsta de 16-17 ani, care 

conform clasificării Furdui T.I. şi col., (1994) se află în perioada dezvoltării 

individuale - perioada înfloririi biologice. 

Persoanele investigate erau practic sănătoase, fapt stabilit după fişierele 

medicale examinate în școală şi în convorbirile cu medicul liceului. Persoanele 

investigate au trecut practic perioada de adaptare la condiţiile de trai şi activitate 

a școlii, aflându-se o perioadă de câțiva ani şi mai bine la studii. 10% din elevi 

locuiesc în familii de intelectuali; 4% - familii de şomeri; 12% - familii mixte 

(muncitori şi intelectuali); 68% - familii de muncitori. 

Condiţiile relativ confortogene au fost considerate condiţiile simple de 

activitate în şcoală, când orele se efectuează în regim obişnuit. 

Drept factor stresogen a fost considerat o lucrare la matematică anunțată 

ca lucrare de control de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Gradul de 

stresare a fost apreciat după valoarea pulsului, transpiraţia palmelor, conform 

metodelor de apreciere a stărilor stresogene elaborate de T.Furdui şi coautori 

(1994). 

Actualmente, sunt utilizate numeroase teste pentru determinarea 

coeficientului inteligenţei la maturi, dar pentru adolescenţi posibilitaţile de 

diagnosticare sunt limitate. În investigație am utilizat teste propuse de 

G.Azzopardi, (2007). 

 În urma analizei rezultatelor testului, adolescenții se pot plasa în 6 

clastere cu nuvel diferit al inteligenei. 

Rezultatele investigațiilor: 

Inteligenţa este una din trăsăturile ample şi complexe umane. Din acest 

motiv definirea inteligenţei este dificilă şi lipseşte o accepţiune unanimă.  

Studierea inteligenţii la elevi este determinată de dezvăluirea legilor 

naturii şi societăţii, crearea valorilor materiale şi culturale, progresul tehnic şi 

social, bazate pe volumul de cunoştinţe acumulat, motivat pe parcursul anilor de 

studiu. 

Evaluând nivelul de inteligenţă la băieţi, din cele şase clastere care urmau 

a fi stabilite s-au evidențiat 5. 30% din adolescenți s-au plasat în clasterul mediu, 

clasterul II – bine - a fost reprezentat de 25 % dintre băieți, iar celelalte 3 

clastere au inclus câte 15 % dintre adolescenți. Clasterul VI (inferior), care 

reprezintă cel mai diminuat nivel al inteligenței la acest grup de tineri lipsește. 

Datele obținute de către noi reflectă în genere acel nivel de inteligență pe care îl 

manifestă tinerii. Luând în considerare faptul că la această vârstă tinerii sunt cu 
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tendințe de a se manifesta într-un anumit fel, apreciat în mediul lor, putem 

conchide că nu toți au depus efort maximal pentru a-și manifesta nivelul său de 

inteligență. Modul în care au lucrat asupra testului ne-a orientat spre faptul, că ei 

au decis să lucreze rapid, deoarece urma ora clasei și doreau să finalizeze mai 

rapid însărcinarea. 

 

Fig.1. Distribuirea procentuală a adolescenților (băieți) în clastere 

conform exteriorizării coeficientului de inteligenţă în condiții relativ 

confortogene 

 Aceeași probă aplicată și asupra fetelor ne-a dat posibilitate să 

evidențiem în condițiile relativ confortogene de activitate 4 clastere. Cel mai 

reprezentativ în acest caz a fost clasterul mediu superior (III) care a inclus 50% 

dintre fetele investigate. Câte 20% au înregistrat primele două  clastere – foarte 

bine și bine și 30% - clasterul mediu. Ultimile 2 clastere cu nivel mediu inferior 

și inferior al inteligenței n-au fost înregistrate. Analizând rezultatele și 

comparând cu cele stabilite la băieți, am observant, că fetele au înregistrat 

rezultate mai bune. În primul rând, am atribuit acest lucru responsabilității 

fetelor, care au avut o atitudine mult mai serioasă față de test decât băieții. 

Aceasta se explică și prin faptul că fetele tind la această vârstă să se manifeste 

pozitiv, să atragă atenție colegilor, să se plaseze ca lideri în colectivele lor. 

Discuțiile cu diriginta clasei ne-a confirmat presupunerile noastre despre faptul 

că fetele din clasă sunt mai străduitoare, tind spre rezultate mai performante, pe 
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când băieții, în pofida faptului că posedă potențial intelectual, nu manifestă 

interes și nu sunt motivați pentru a obține rezultate performante. 

 Deoarece intenționam să vedem cum se schimbă nivelul de 

inteligență la acești tineri la influenta stresului de menajare, am aplicat un test 

similar pentru a stabili acest lucru. Condițiile stresogene de menajare au orientat 

din start adolescenții spre proba care urma să fie realizată. Copii s-au inclus în 

soluționarea testului destul de activ și au reușit să realizeze însărcinările chiar 

mai înainte de expirarea timpului rezervat pentru îndeplinirea probei. 

 

Fig. 2.  Distribuirea procentuală a adolescenților în clastere conform 

exteriorizării coeficientului de inteligenţă în condiții stresogene de menajare 

Datele înregistrate în condițiile stresului de menajareau au evidențiat o 

repartizare procentuală în clastere, cât și individuală diferită. Foarte puțin dintre 

copiii investigați au rămas în clasterul inițial, 3%, în rest ei au migrat în 

clasterele cu nivel mai sporit al inteligenței. Excepție au făcut tinerii, care 

numeric au rămas aceiași, dar nominal nu. Astfel, la băieți s-au înregistrat patru 

clastere, cu unul mai puțin, comparativ cu condițiile relativ confortogene. 

Repartizarea adolescenților a fost următoarea: clasterul foarte bine – 20%, 

clasterul bine și mediu superior - câte 25%, iar clasterul mediu a inclus 30% 

dintre tineri. Referitor  la fete, a în cazul dat, rezultatele sunt și mai 

îmbucurătoare, au fost de asemenea atestate patru clastere: 25% dintre ele s-au 

plasat în clasterul foarte bine, 30% în clasterul bine, 40% în clasterul mediu 

superior și doar 5% dintre fete au demonstrat un nivel al inteligenței mediu. 
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Datele obținute de către noi referitoare la manifestarea nivelului de inteligență a 

adolescenților în condițiile stresului de menajare sunt în corespundere cu datele 

din literatură, în special cu cele obținute în studierea intelectului, gradului de 

concentrarea al atenției și volumului memoriei la copiii (3), precum și alte date 

care afirmă că stresul de menajare acționează ca un factor mobilizator asupra 

organismului copiilor, care conduce la concentrarea atenției, la orientarea spre 

realizarea activităților intelectuale. Acest efect se atestă doar în cazul stresului 

de menajare, pe când stresul excesiv și de lungă durată are cu totul o altă 

influență asupra organismului. În acest caz, chiar dacă la prima etapă se atestă o 

mica mobilizare, ea repede scade și ca urmare a acestui tip de stres pot interveni 

dereglări funcționale sau chiar maladii care se manifestă atât asupra statusului 

fiziologic, cât și cel psihic al adolescentului, dar și a omului matur. 

Concluzii. 

 În condițiile stresului de menajare indicatorii nivelului de inteligență la 

adolescenți sunt mai sporiți comparativ cu cei înregistrați în condițiile relativ 

confortogene. Cei mai sporiți indicatori se înregistrează la fete, o pătrime dintre 

care lucrează foarte bine și demonstrează indicatori maximali, ceea ce denotă 

interesul  și străduința lor la această etapă etativă de dezvoltare. 
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Rezumat: În prima parte a acestui articol au fost evidențiate aspectele 

teoretice referitoare la formarea deprinderilor geografice în sistemul educațional 

avînd la bază motivația, iar în cea de-a doua parte a acestuia accentual a fost pus 

pe formarea deprinderilor elevilor printr-o instruire diferențiată prin intermediul 

activităților practice, concrete, în urma cărora se obțin performanțele dorite mult 

mai rapid comparând cu învățarea tradițională. 

Abstract: In the first part of this article the theoretical aspects regarding the 

formation of geographical skills in the educational system based on motivation 

were highlighted, and in the second part of its emphasis it was put on the 

formation of students' skills through a differentiated training through practical, 

concrete activities, which result in the desired performance much faster 

compared to traditional learning. 

Cuvinte cheie: motivația, deprinderi, instruire, instruire diferențiată. 

Keywords: motivation, skills, training, differentiated training. 

În prezent, există o lume a competiției, a concurenței dar și a cooperării și 

solidarității care exprimă necesitatea creșterii calității în toate domeniile de 

activitate pornind îndeosebi de la educație. La baza realizării creșterii calității stă 

motivația ca ansamblu de factori dinamici care determină: atingerea unui anumit 

scop, conduita unui individ, totalitatea mobilurilor interne ale conduitei [apud 9, 

p. 8]. Însă M. Golu (2000, p. 476) face distincţie între motivaţie şi motiv, în 

sensul că motivaţia este definită ca o componentă structural-funcţională 

specifică psihicului uman care generează necesitatea, iar motivul stă la baza unui 

comportament sau a unei acţiuni concrete și  evidențiază forma concretă în care 
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se manifestă stare de necesitate. Termenul de motivaţie, ca sursă de activitate, 

este considerată „motorul" personalităţii, are rolul de activare, de mobilizare, de 

orientare, de direcţionare a conduitei într-un anumit sens [9, p.70]. Așa cum au 

menționat şi alți cercetători [apud 1, p. 76, Van Calster,1979], elevii care 

conștientizau importanța viitorului lor socio-profesional, înregistrau rezultate 

şcolare relativ superioare, comparând cu elevii care nu vizualizau o perspectivă 

a viitorului, iar rezultatele lor erau cu mult mai slabe. Dacă avem în vedere o 

secvenţă de învăţare, atunci motivaţia sarcinii are rol imortant, respectiv 

motivația pe termen scurt, însă pentru realizarea scopurilor, a finalităţilor 

educaţiei ne interesează motivaţia pe termen lung. De altfel orice activitate de 

învățare are loc pe un anumit fond motivațional care poate fi optim [7, p.25].  

Profesorul trebuie să înțeleagă că fiecare elev este dornic să învețe dacă are o 

anumită necesitate pentru cunoștințele respective. De aceea la ora de geografie 

se recomandă realizarea unor situații de învățare care să capteze atenția, să 

stimuleze interesul și atracția pentru noile cunoștințe transmise. Însă motivația 

poate să fie stimulate și când se realizează o competiție între elevi, clase, grupe 

de elevi de aceeași vârstă, la concursurile școlare etc. Ideea care stă la baza 

teoriei privind motivația constă în faptul că este util să se ia în considerare 

comportamntul elevului într-o anumită situație, deoarece acesta decurge dintr-un 

context anume [6, p. 91]. Putem concluziona că motivația nu este determinată în 

totalitate nici de mediu, nici de elev, mai degrabă este construită de elev într-o 

anumită situație. 

De asemenea motivaţia învăţării vizează totalitatea elementelor care îl  

determină pe elev să participe activ la o anumită activitate cu scopul de a acumla 

noi cunoştinţe, de a-și formarea priceperi şi deprinderi noi. 

Deprinderile sunt definite ca ansamblul de cunoștințe dobândite temeinic într-

un domeniu prin învățătură sau prin practică organizată, sistematică [11, DEX] , 

iar în psihologie este acea dispoziţie relativ stabilă generată de un exerciţiu 

prelungit [12, DEX. online]. Deprinderile sunt acțiuni automatizate formate în 

urma experienței prin repetare și exersare permanentă, se formează voluntar în 

urma procesului de învățare, transformîndu-se în acte postvoluntare [14]. De 

exemplu elevul își formează deprinderea de a interpreta harta atunci când 

profesorul îi îndeamnă să o folosească frecvent în cadrul desfășurării orelor. La 

început era un control conștient, un efort voluntar, care necesita folosirea 

legendei, la fiecare pas, pentru fiecare semn convențional, în timp prin exercițiu 
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se realizează o interpretare mai precisă și mai rapidă, iar controlul conștient și 

efortul scad pe masură ce deprinderea s-a format. 

Indiferent de natura acestora, rolul deprinderilor în activitatea de zi cu zi și în 

sistemul educațional este importantă, acestea trebuie formate corect de la 

început fără să se ajungă la generarea și automatizarea erorilor. Așa cum este 

important să fie însușite profund cunoștințele, priceperile și deprinderile altfel 

există riscul să apară o învățare lacunară care nu permite elevilor să le utilizeze 

în activitatea practică. De exemplu, însușrea deficitară a caracteristicilor legate 

de relief are ca rezultat neconcordanța celorlalte elemente geografice ce țin de 

climă, hidrografie, vegetație, faună, soluri, așezări și resurse [7, p. 25]. 

Deprinderile prezintă următoarele însușiri: 

- facilitate (au loc ușor, fară efort vizibil); 

- rapiditate și precizie ( dobândite în timp). 

Deprinderile pot fi clasificate în: simple, complexe, senzoriomotorii și 

intelectuale etc. Cele simple implică un singur act, o singură mișcare, însă sunt 

destul de rare deoarece majoritatea deprinderilor necesită mai multe mișcari 

variate, care necesită învațarea lor separată și mai multă practică, realizate în 

situații diferite (de exemplu operarea pe calculator, folosirea telefonului), 

rezultând deprinderile complexe. Cele senzoriomotorii au un conținut care este 

generat de o componentă perceptivă și una motorie, adică prin mișcare (de 

exemplu activități practico-aplicative realizate în orizontul local), iar cele 

intelectuale au un conținut mental (exemplu, deprinderea de a realiza scara 

hărților folosind procedee matematice).  

Ca urmare, acele activități sau elemente ale unei activități de învățare, acele 

acțiuni pe care le-am învățat de la naștere și până în prezent, iar acum le 

realizăm în mod automat și corect, fără să ne gândim înainte cum vom proceda, 

fără un control constant al conștiinței sunt numite în psihologie deprinderi.  

S. Cristea menționează faptul că activitatea de învățare are ca principal 

subsitem activitatea pedagogică, respectiv instruirea proiectată și realizată în 

contextul procesului de învățământ organizat formal și nonformal [2, p.11]. 

Autorul definește conceptul de instruire ca ansamblu de cunoștințe, informații, 

documentări dobândite în școală sau în exteriorul acesteia prin comunicare și 

învățare care se pot ajusta, perfecționa de-a lungul timpului [2, p. 23].Trecerea 

de la pedagogia premodernă la cea modernă este confirmată de către acesta în 

contextul formelor de organizare a instrurii realizate la nivel [3, p. 5-6]. 

  - general, ca instruire frontală, integrată în sistemul de învățământ; 



166 

 

  - particular, ca instruire frontală desfășurată în colectiv cu clasa de elevi; 

  - concret, ca activitate didactică specifică, lecție desfășurată cu clasa de 

elevi. 

În timp observăm existența unor elevi, în cadrul unei clase obișnuite, care 

identifică mai greu elementele unui râu, de exemplu, deși au fost explicate, 

identificate și în orizontul local nu numai pe o plașă din cadrul laboratorului de 

geografie, alți elevi care nu întâmpină nici-o problemă în această direcție. De 

asemenea constatăm că unii învață cel mai bine lucrând în grup cu alți copii, în 

timp ce alții preferă să lucreze singuri. În această situație putem modifica 

oarecum materialul pentru fiecare elev, sau grupuri de elevi pentru a-i crea 

posibilitatea de a înveța fiecare în ritmul său, astfel apare necesitatea unei 

instruii diferențiate [13, p. 2].  

Instrucția diferențiată are în vedere modificarea și adaptarea instruirii, a 

materialelor didactice, a conținutului geografic, a evaluării pentru a satisface 

nevoile de învățare ale elevilor în mod individual. De altfel, clasa se poate 

organiza astfel încât copiii să fie grupați în funcție de abilitățile lor, de nevoile 

lor, iar aceste grupuri să fie flexibile permițând elevilor să se mute dacă este 

necesar. De exemplu, un grup ar putea identifica pe o hartă climatică toate 

semnele convenționale folosind legenda, un alt grup ar interpreta harta pe baza 

acestor semne convenționale, iar un altul explică tendința climei în viitorul 

apropiat. Putem afirma că într-o clasă de elevi sunt tot atâtea tipologii, 

personalități câți elevi sunt în clasa respectivă, pornind de la acest aspect este 

necesară gruparea elevilor în funcție de trăsăturile asemănătoare ale acestora 

ceea ce permite diferențierea conținuturilor și a strategiilor de predare, învățare, 

evaluare [10, p. 221]. În primă etapă au fost avuți în vedere elevii cu abateri de 

la starea de normalitate, apoi aria preocupărilor s-a lărgit, în prezent pedagogia 

diferențiată și-a extins aria pe două planuri: 

- în direcția conceperii unor activități instructive-educative mai variate, nuanțate, 

in funcție de diferențele existente între elevi; 

- în sensul promovării unor acțiuni complexe de asistență a copiilor medical, 

social, psihopedagogică cu scopul unei dezvoltării armonioase. 

Pentru o diferențiere netă și eficientă în instruirea elevilor, sunt vizate două 

obiective [15]: 

-cunoașterea particularităților psihice ale copiilor în corelație cu 

randamentul lor cu privire la interese, înclinații, viață afectivă; 
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-clasificarea psihologică a copiilor în procesul instruirii privind 

particularitățile activității de gîndire și capacitatea de învățare. 

În funcție de receptivitatea copiilor la învățare se va stabili ritmul de lucru și 

ținând cont de capacitatea lor de asimilare se vor alege formele și ritmul de 

lucru.  

În concluzie această diferențiere crează diverse controverse, în sistemul 

educațional, deoarece programa este extrem de încărcată, iar timpul este limitat 

pentru utilizarea unei astfel de metode. De altfel, profesorul trebuie să fie mai 

mereu pregătit pentru a permite elevilor, care evidențiază un interes ridicat 

pentru geografie, să folosească diverse fișe de lucru suplimentare, ori elevilor 

care au  ritmuri mai lente in acumulari și au ramas prea mult în urmă. Munca 

depusă de acesta este mare, el nu este plătit în mod diferențiet, chiar dezamăgit 

uneori ținând cont de nemulțumirea unor elevi. În plus a educa nu este sinonim 

cu a ,,fabrica’’oameni după model comun, ci înseamna a-l ajuta să se descopere, 

să-și cunoască potențialul, să-și găsească calea în lume, iar în urma tratării 

diferențiate a elevilor, printr-o instruire diferențiată se obține rezultatele 

urmărite. 
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Formarea competenţei de utilizare inofensivă a compuşilor 

chimici în procese biologice cu importanţă vitală la orele de 

chimie în ciclul gimnazial,  

Prin intermediul studiului de caz 

Agnesea Proca, doctorand Universitatea de Stat din Tiraspol 

                                                                                         

Rezumat. Studiul de caz ca metodă didactică activă este bazată pe 

argumentări, descoperiri şi soluţionări, cu ajutorul cărora elevii ating nivele mai 

complexe de gândire şi învăţare activă, trecând de la aplicare la analiză, sinteză 

şi evaluare. Aplicarea corectă a metodei studiului de caz la chimie, valorifică 

potenţialul elevilor, favorizând în mod eficient dezvoltarea comportamentelor 

responsabile şi formarea competenţei de utilizare inofensivă a compuşilor 

chimici în procese biologice cu importanţă vitală.  

Cuvinte-cheie: competenţe, utilizare inofensivă, chimie, studiul de caz   
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Abstract. The case study as an active teaching method is based on 

arguments, discoveries and solutions, with the help of which students 

reach more complex levels of active thinking and learning, moving from 

application to analysis, synthesis and evaluation. The correct application 

of the case study method to chemistry, capitalizes on the potential of 

students, effectively promoting the development of responsible behaviors 

and the formation of the competence of harmless use of chemical 

compounds in biological processes of vital importance. 

Keywords: competencies, harmless use, chemistry, case study 

 

Introducere 

Cazul, ca modalitate de exemplificare a unor situaţii, reprezintă o 

situaţie concretă, puternic contextualizată, un fenomen, un proces, o 

activitate, o persoană sau un grup, o organizaţie sau orice alt exemplu care 

poate interesa la un moment dat, din perspectivă pragmatică. Studiul de 

caz reflectă modalitatea în care aspectele teoretico-metodologice ale 

managementului ştiinţific interacţionează cu aspectele concrete, 

pragmatice, ale unui caz concret [7]. 

D.B. Bromley precizează că studiul de caz poate fi utilizat în 

domenii diverse precum: administraţie publică centrală şi locală, 

anatomie, antropologie, activităţi sociale, biochimie, consultanţă 

managerială, juridică sau financiară, criminologie, inteligenţă artificială, 

istorie, jurisprudenţă, management, politică, psihiatrie, studiul 

personalităţii, studii militare, sociologie. El atenţionează însă şi asupra 

pericolului de a utiliza în exces, atunci când nu este nevoie, termenul de 

studiu de caz [1].  

O. Nicolescu defineşte studiul de caz ca reprezentând o „metodă 

activă de învăţământ, bazată pe o implicare intensă a participanţilor la 

procesul de pregătire în abordarea şi de regulă, în soluţionarea unei 

soluţii-problemă cu scopul aplicării creatoare a cunoştinţelor dobândite şi 

a formării şi dezvoltării de aptitudini şi comportamente de management 

eficace” [9]. 

C. Robson consideră că studiul de caz poate fi definit drept „o 

strategie de cercetare bine stabilită, focalizată pe un caz concret (care este 

interpretat amănunt, adică prezentând referiri detaliate despre indivizi, 

grupuri, organizaţii vizate), cu luarea în considerare a tuturor 
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particularităţilor sale contextuale. Acesta necesită utilizarea mai multor 

metode complementare de culegere, analiză, prelucrare şi stocare a 

informaţiilor relevante, atât cantitative cât şi calitative” [11]. 

Indiferent din ce categorie fac parte, metodele (fie tradiţionale sau 

moderne, active sau pasive, informative sau formative) trebuie să conducă 

la atingerea obiectivelor stabilite, cu consum minim de timp şi resurse. 

Unele dintre acestea sunt comune tuturor disciplinelor din planul de 

învăţământ (explicaţia, demonstraţia, prelegerea etc.), în timp ce altele 

sunt specifice predării şi învăţării chimiei şi altor ştiinţe ale naturii (studiul 

de caz, proiectul, experimentul, problematizarea, modelarea). Studiul de 

caz este o ,,metodă de confruntare directă a participanţilor cu o situaţie 

reală, autentică, luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de 

situaţii şi evenimente problematice” [4,8,10]. Metoda studiului de caz 

,,mijloceşte o confruntare directă cu o situaţie din viaţa reală, autentică” 

având un pronunţat caracter activ şi evidente valenţe euristice şi aplicative 

[3].  

Iniţial, studiul de caz  a fost folosit ca o metodă de cercetare 

ştiinţifică (în medicină, economie, psihologie etc.), având rădăcini în 

Grecia antică (Solon) şi China veche (Confucius), ulterior a fost extinsă şi 

în problemele educaţiei, fiind utilizată de profesorul Colomb Langadall la 

Şcoala Comercială Harvard (1935) (Harvard Graduate School of Bussines 

Administration). Un studiu de caz poate fi o situaţie umană complexă 

unică, de exemplu, o decizie majoră cu consecinţele ei, un proiect ce se 

implementează, un eveniment important etc., care urmează să fie 

investigate în contextul lor concret. În viaţa socială există evenimente 

unice, nerepetitive, situaţii rare sau extreme, chiar critice, destul de 

problematice, care pot fi analizate, investigate într-un studiu de caz 

singular sau multiplu. Posibilitatea de control asupra fenomenului este 

mică sau chiar nulă. Întrebările la care răspunde studiul de caz sunt 

„cum?” şi „de ce?” a avut loc un fapt, un anumit eveniment, o situaţie, o 

decizie [7]. 

Robert E. Stake defineşte studiul cazului ca „studiul unui singur 

caz, particular şi complex, în vederea înţelegerii funcţionării lui, cu 

circumstanţele importante”. În continuare, precizează: „studiul cazului nu 

reprezintă o alegere metodologică, ci o alegere a obiectului de studiu” 
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[12]. Din punctul de vedere al scopului cercetării, în funcţie de care se 

face şi alegerea cazurilor, Robert E. Stake identifică trei tipuri: 

studiul cazului intrinsec, în care cercetătorul se centrează pe descrierea în 

profunzime a unui fenomen unificat, fără a urmări testarea ipotezelor sau 

datele lui generale; 

studiul cazului instrumental, realizat în vederea clarificării unei teorii sau 

a unei probleme mai generale; 

studiul unor cazuri multiple (colective), în care se încearcă generalizarea 

caracteristicilor şi mecanismelor. Aşa după cum spunea Donald T. 

Campbell, studiul de caz poate fi privit ca un pas mic spre o teorie mare 

[2]. 

Pentru ca o anumită situaţie să poată fi considerată şi analizată 

precum un ,,caz”, ea trebuie să aibă anumite particularităţi reprezentate în 

figura 1. 

 
Figura 1. Particularităţile studiului de caz 

 

Pentru ca metoda studiului de caz să fie aplicată eficient în clasele 

de elevi, este bine ca ei să parcurgă câteva etape esenţiale prezentate în 

figura 2. 
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Figura 2. Etapele esenţiale ale studiului de caz 

 

Metoda studiului de caz poate fi aplicată în cadrul orelor de chimie, 

atât în ciclul gimnazial, etapa de liceu, cât şi în învăţământul superior. Am 

prezentat în cele ce urmează cum poate fi aplicată metoda studiului de caz 

la orele de chimie, cu scopul formării competenţei de utilizare inofensivă 

a compuşilor chimici în procese biologice cu importanţă vitală, în 

învăţământul gimnazial. 

 

Studiul de caz nr.1 „Sărurile” 

Sărurile sunt substanţe chimice alcătuite din atomi de metal şi rest 

acid. Sărurile formează compuşi care au capacitatea să neutralizeze 

acţiunea fiziologică a acizilor şi bazelor, fiind utilizate nu doar în industria 

chimică, dar şi participând la diverse procese fiziologice cu o mare 

importanţă vitală. Nitratul de aluminiu Al(NO3)3 sporeşte aciditatea 

organismului şi capacitatea de digerare a sucului gastric. Microdoze de 

aluminosilicaţi şi de argile ce conţin aluminiu sunt utilizate la tratarea 

bronşitei, gastritei, fiind indicate şi în cazul descuamării unghiilor, căderii 

părului şi genelor. Bromurile sunt folosite la prepararea medicamentelor 

pentru sistemul nervos, sărurile de calciu au rol de „material de 

construcţie” pentru oase şi dinţi, asigură coagularea normală a sângelui. 

Clorura de sodiu NaCl, cunoscuta sare de bucătărie este indispensabilă în 

alimentaţie, necesarul zilnic al unui om constituind  circa 5 g. Ea este 

folosită la producerea serului fiziologic, dat fiind că aceasta contribuie la 

menţinerea presiunii osmotice a sângelui în organismul uman. O altă sare 

utilizată pe larg este hidrogenocarbonatul de sodiu NaHCO3, numit şi 



173 

 

sodă alimentară, fiind o sare acidă. Iar sarea neutră Na2CO3 este soda de 

spălat. Aceste două săruri se aseamănă după compoziţie, dar diferă 

considerabil după acţiunea fiziologică, sarea Na2CO3 este dăunătoare 

pentru uzul intern [5]. 

În ce mod, insuficienţa sau excesul sării de bucătărie poate influenţa 

starea de sănătate? 

Ce consecinţe poate provoca confundarea sărurilor NaHCO3 şi 

Na2CO3 în utilizarea lor cotidiană? 

Consideraţi că sarea NaHCO3 prezintă proprietăţi de curăţare 

similar sării  Na2CO3 ? Argumentaţi prin exemple. 

Apariţia căror simptome sugerează faptul că organismul are nevoie de 

anumite săruri? 

 

Studiul de caz nr.2 „Grăsimile” 

Organismul nostru are nevoie de energie. În calitate de sursă 

energetică, grăsimile întreţin procesele ce stau la baza funcţionării 

întregului organism. Grăsimile sunt produse alimentare foarte calorice (de 

două ori mai calorice decât proteinele şi hidraţii de carbon). Un om cu 

masa corporală de 70 kg poate supravieţui fără hrană timp de 40 de zile 

dacă organismul lui conţine 15 kg de grăsime. În cazuri extremale 

grăsimile constituie şi o rezervă de apă [6]. Exemplu:  

C57H110O6 + 81,5O2 → 57 CO2 + 55H2O + Q 

       Tristearină (grăsime) 

1 mol de grăsime → 55 mol de apă 

1 g de grăsime → 38,9 kJ de energie 

Ce se întâmplă cu cantitatea de grăsime în surplus, asimilată  zilnic de 

către organism ? 

Ce urmări poate avea excluderea totală din raţia alimentară zilnică a 

grăsimilor? 

De ce cămila poate rezista mult timp în pustiu fără apă? 

 

Studiul de caz nr.3 „Acidul acetic” 

Există o mulţime de acizi carboxilici cunoscuţi, în măsura în care ne 

sunt folositori. De exemplu: acid acetic, acid citric, acid malic, acid 

formic, acid oxalic, acid salicilic, acid lactic. Acidul acetic, sub formă de 

oţet de masă, este folosit pe larg în industria alimentară, la conservarea 
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legumelor, ciupercilor, maselor furajere. La fel acidul acetic este utilizat şi 

la producerea medicamentelor, sinteza fibrelor acetat, a coloranţilor, a 

pesticidelor şi în alte ramuri ale industriei [6]. 

Ce tip de acid acetic se foloseşte în alimentaţie?  

Este posibilă utilizarea CH3COOH de laborator în alimentaţie, 

conservare? 

Poate fi utilizat acidul acetic (etanoic) în calitate de oţet alimentar? 

Argumentează. 

 

Studiul de caz nr.4 „Medicamentele” 

Medicamentele analgezice, antipiretice şi antiinflamatorii, după 

structura chimică pot fi împărţite în derivaţi ai acidului salicilic (aspirina, 

paracetamolul, salicilatul de sodiu ş.a) şi ai pirozalonului (amidopirina, 

analghina, antipirina ş.a). Aspirina este primul medicament de sinteză, 

este cel mai vândut din toate timpurile şi are acţiune antipiretică, 

analgezică şi antiinflamatoare. Compusul natural există în coaja de salcie. 

În cantităţi mari este nocivă, provoacă ulcere gastrice, boli ale ficatului, 

reduce concentraţia de vitaminei A din organism, poate provoca reacţii 

alergice, grăbeşte procesul de degradare a proteinelor şi grăsimilor, 

afectează auzul [13]. Medicamentele hipnotice şi sedative sunt substaţe 

chimice cu acţiune depresivă asupra sistemului nervos central, pot fi 

catalogate drept droguri, de aceea utilizarea lor îndelungată creează 

dependenţă. Anestezicele sunt o serie de substanţe chimice care duc la 

pierderea cunoştinţei, a sensibilităţii şi a posibilităţilor de mişcare. Fără 

ele, interveţiile chirugicale nu ar fi posibile. Se utilizează oxidul de azot(I) 

N2O, ciclopropanul C3H6, fiind gaze, se aplică în amestec cu oxigenul 

(20%), în aparate care permit dozarea perfectă a amestecului şi evacuare 

gazelor expirate [6]. 

De ce nu se recomandă administrarea aspirinei mai mult decât 3-4 

zile? 

De ce anestezicile gazoase se aplică cu amestec de oxigen şi nu 

separat? 

Din ce cauză medicamentele sedative se eliberează doar cu 

prescripţie medicală, în urma consultaţiei medicului specialist? 
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Concluzii  

Metoda studiului de caz constă în plasarea elevului în contact direct cu o 

situaţie reală din viaţa cotidiană cu scopul de a fi analizată detaliat şi 

rezolvată. Elevii au posibilitatea să aplice creativ cunoştinţele acumulate 

anterior în condiţii impuse de o anumită situaţie, astfel dezvoltându-şi 

capacităţile de comunicare, imaginaţie, gândire logică, raţiune practică şi 

formularea deciziilor. Studiul de caz ca metodă didactică activă motivează 

elevii şi îi implică în activitate, oferind posibilitatea de a se confrunta cu 

situaţii-probleme veridice, extrase din realitate şi şansa de a le soluţiona, 

aplicând cunoştinţele şi capacităţile în dobândirea şi descoperirea noului 

la orele de chimie. Învăţarea bazată pe studiul de caz implică elevii activ 

în desfăşurarea activităţilor de analiză, de identificare şi examinare a 

variantelor de acţiune şi de luare de decizii în conformitate cu propriul 

sistem de valori. Astfel, metoda studiului de caz aplicată la orele de 

chimie contribuie la dezvoltarea comportamentelor sociale ale elevilor şi 

formarea competenţei de utilizare inofensivă a compuşilor chimici în 

procese biologice cu importanţă vitală. 

 

Bibliografie : 

BROMLEY, D.B. The Case-Study, Method in Psychology and Related 

Disciplines, U.K. Chicester, 1986, pag.177-178. 

CAMPBELL, D. T.  Degrees of freedom and the case study. Comparative 

Political Studies, 1975. 

CERGHIT, I. Metode de învăţământ. Ediţia a III-a. Editura didactică şi 

pedagogică. R.A. Bucureşti, 1997, pag. 205. 

CUTASEVICI, A., , CRUDU, V., GORAŞ, M., Chimie, Curriculum 

naţional : Clasele 7-9 : Curriculum disciplinar : Ghid de implementare. 

Ch.: Ed. Lyceum, 2020. 

DRAGALINA, G., VELIŞCO, N., KUDRIŢCAIA, S., PASECINIC, B. 

Chimie, manual pentru clasa a 8-a, Editura Arc, 2013. 

DRAGALINA, G., VELIŞCO, N., KUDRIŢCAIA, S., PASECINIC, B. 

Chimie, manual pentru clasa a 9-a, Editura Arc, 2016. 

GRĂDINARI, G. Studiul de caz-metodă eficientă de dezvoltare a 

competenţelor comunicative. În: ProDidactica „Limba română”, nr. 12, 

Chișinău, 2005, pag.110-111. 



176 

 

MIHAILOV, E., GODOROJA, R., CHERDIVARA, M., ş.a. Curriculum 

naţional. Curriculum pentru învăţământul gimnazial, Chimie (clasele a 

VII-a - a IX-a) Ch.: Î.E.P.Ştiinţa, 2010. 

NICOLESCU, O. (coordonator), Management aplicativ-studii de caz, 

Bucureşti, Institutul Manager, 1994, pag. 7. 

OPREA, C. Strategii didactice interactive. Bucureşti: Editura Didactică şi 

Pedagogică (ediţia a II-a), 2007, pag. 219-221. 

ROBSON C. Real World Rsearch, U.K., Blackwell Publisher, Oxford, 

2002, pag.180-186. 

STAKE, R.E. Case studies. In N. K. Denzin &Y.S.Kincoln (Eds.), 

Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA, Sage, 1994. 

http://psirdelamedicamente.blogspot.com/2012/06/aspirina.html  

 

Dimensiuni contemporane ale formării competențelor  din 

perspectivă inter- și transcurriculară 

Elena-Camelia Țânculescu, Drd. 

https://orcid.org/0000-0003-1090-2529 

Liceul Teoretic„ Ion Borcea”, Buhuși, Bacău, România 

 

 Abstract. Dezvoltarea largă a competențelor digitale permite explorarea 

virtuală a diverselor domenii ale cunoașterii, un adevărat univers în care 

platformele educaționale oferă noi posibilități de realizare a procesului 

educațional. Acest articol cuprinde câteva aspecte teoretice ale formării și 

dezvoltării competențelor din perspectivă  inter- și transdisciplinară, prezentarea 

comparativă a competențelor generale vizate pentru ciclul gimnazial în 

programele școlare în perioada 2009-2020, analiza competențelor specifice 

pentru nivelul gimnazial și criteriile de selecție ale platformelor educaționale, 

care pot asigura integrarea și transferul cunoștințelor și metodelor specifice 

biologiei în contexte noi.  

Cuvinte cheie: transcurricular, intercurricular, competențe, platformă 

educațională, biologie, programă scolară 

Abstract. The large development of digital competences allow the virtual 

exploring of various areas of knowledge, a true universe of educational 

platforms which offer new and diverse posibilities to accomplish the educational 

goal. This Article covers several theoretical aspects of training and skills 

development from an inter- and transdisciplinary perspective, comparative 
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presentation of the general competencies concerned for the secondary education 

in school curricula in the period 2009-2020, an analysis of specific competences 

for the secondary level and selection criteria of educational platforms, which can 

ensure the integration and transfer of biology-specific knowledge and methods 

into new contexts. 

Keywords: transcurricular, intercurricular, competences, educational 

platform, biology, scolar curricula 

 

Profesorii au fost, în mod tradiţional, preocupaţi de înlesnirea transferului 

secvenţial şi vertical al informaţiilor. În ultima perioadă, sunt tot mai intense 

preocupările profesorilor de a-i pregăti pe elevi să utilizeze achiziţiile lor şcolare 

în afara cadrului cursurilor şi al disciplinelor teoretice învăţate în şcoală, ceea ce 

înseamnă o sporită preocupare pentru o pedagogie a stimulării capacitaţilor de 

transfer lateral. Conceptul de competenţă înlocuieşte vechea sintagmă priceperi 

şi deprinderi, pe considerentul că exprimă cu mai multă precizie ceea ce 

urmează să se formeze prin educaţie [3]. 

În viziunea cercetătorilor, integrarea conţinuturilor științifice, poate fi 

orientată în baza a trei  paradigme: interdisciplinară, multidisciplinară şi 

transdisciplinară (S. Cristea, V. Chiş. L. Ciolan,  Vl. Guţu, T. Callo, S. 

Cemortan, N. Silistraru, O. Dandara, C. Creţu etc.). Posibilitatea integrării 

diferitelor aspecte ale cunoaşterii este o provocare asupra căreia cercetătorii s-au 

oprit în ultimii ani cu insistenţă, iar printre conceptele cele mai dezbătute se află 

interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea, integrarea curriculumului, 

predarea/învăţarea tematică etc. [2]. 

Definiţia riguroasă a transdisciplinarităţii este formulată de Basarab 

Nicolescu, cel care a dezvoltat conceptul introdus de Jean Piaget în 1970 şi l-a 

lansat pe plan mondial, completându-l prin sensul de „dincolo de orice 

disciplină”, esenţial pentru înţelegerea deplină, netrunchiată, a acestuia: 

„Transdisciplinaritatea priveşte – aşa cum indică prefixul «trans» – ceea ce se 

află în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul diverselor discipline, şi 

dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei este înţelegerea lumii prezente, unul 

dintre imperativele ei fiind unitatea cunoaşterii.”  (Basarab Nicolescu, 

Transdisciplinaritatea. Manifest) [1]. 

Departamentul pentru Educaţie, Cercetare şi Formare din Ministerul 

Comunităţii Franceze din Belgia, a publicat relativ recent o suită de materiale 

despre competenţele care ar trebui educate în rândul elevilor din şcoala 
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secundară. Autorii operează o distincţie între aşa numitele «competenţe 

transdisciplinare» şi «competenţele disciplinare». Primele se referă la 

comportamente de prelucrare mintală a informaţiei care sunt comune tuturor 

disciplinelor de învăţământ şi care totodată sunt educate prin contribuţia comună 

a toturor acestor obiecte şcolare; celelalte se referă la capacitatea de a realiza 

operaţii intelectuale specifice unui domeniu sau altul de cunoaştere. 

Competenţele trandisciplinare, la rândul lor, sunt împărţite în trei mari 

categorii: 

• Competenţe relaţionale (Ex.: capacitate de relaţionare cu alte persoane, cu 

care se colaborează în activitatea de cunoaştere; capacitate de raportare a 

sarcinilor de cunoaştere asumate la caracteristicile propriul Eu; relaţionare cu 

diverse forme contemporane de comunicare şi de exprimare);  

• Competenţe operatorii – demersuri mintale (Ex.: identificarea esenţialului, 

decodificarea diferitelor limbaje; capacitatea de rezumare, reformulare, analiză, 

clasificare, identificare, comparare, sintetizare, formulare a unei probleme, a 

unei ipoteze s.a.) ;  

• Competenţe metodologice (Ex.: planificarea timpului disponibil, 

organizarea metodică a propriei munci, utilizarea unor instrumente de lucru – 

dicţionare, indexuri, instrumente etc., înţelegerea unor instrucţiuni primite, a 

unor consemne, utilizarea unor tehnici eficiente de cercetare, triere, tratare a 

informaţiei, luare de notite ş.a.). 

Formarea competenţelor relaţionale este principalul scop al utilizarii unor 

strategii, cum sunt: învăţare prin cooperare, autoevaluarea, iniţierea în limbaje 

specializate de exprimare (grafice, audio-vizuale, informatice s.a.). 

Competenţele operatorii presupun utilizarea unor strategii de învăţare cum 

sunt: învăţarea prin problematizare, diversificarea modalitătilor de reprezentare 

(enactiv, iconic, simbolic), utilizarea unor organizatori perceptivi, utilizarea 

schemelor conceptuale, modelarea simbolică a fenomenelor studiate, simulări. 

Competenţele metodologice implică pentru a fi formate utilizarea unor 

strategii, cum sunt: învătarea prin cercetare, implicarea elevilor în realizarea 

unor proiecte ş.a. [3]. 

Dezvoltarea largă a competențelor digitale permite explorarea virtuală a 

diverselor domenii ale cunoașterii, un adevărat univers în care platformele 

educaționale oferă noi posibilități de realizare a procesului educațional [6]. 

În domeniul științelor naturale este important să studiem fenomenele din 

perspectiva diferitelor discipline, intercorelate și, mai mult, din perspectiva 
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valorificării învățării nonformale și informale în context formal. Abordarea 

inter- și transdisciplinară nu elimină organizarea curriculum-ului pe discipline, 

ci este un demers complementar. 

Predarea interdisciplinară se realizează pe două coordonate strâns legate 

între ele: 

1. Intrasistemic: prin integrarea sau reluarea pe plan superior a 

cunoştintelor de aceeaşi natură, dar însuşite în funcţie de particularităţile de 

vârstă ale copiilor. 

2. Intersisitemic: când se realizează sinteze de cunoştinţe din domenii 

diferite ale cunoaşterii [5]. 

La studierea disciplinei Biologia (ciclul gimnazial și liceal) se folosește 

principiul corelației interdisciplinare, care presupune abordarea unui proces 

didactic interdisciplinar cu chimia, fizica, matematica, geografia, literatura, 

desenul etc., astfel motivând și condiționând caracterul sistemic al învățării. 

Didactica disciplinei Biologia se folosește de unele cunoștințe (idei, teorii, 

principii, metode, legități) din domeniul acestor științe, făcând o conexiune 

interdisciplinară a procesului instructiv-educativ. În acest context, folosirea 

principiului corelației interdisciplinare, cât și aplicarea complexă a celorlalte 

principii curriculare în procesul educațional la biologie vor contribui la formarea 

și dezvoltarea unei personalități în conformitate cu finalitățile sistemului de 

competențe [1]. 

Biologia este o disciplină cu multiple corelații cu disciplinele din diverse 

domenii. Din Figura 1 observăm că Biologia  are conexiuni cu diverse alte 

discipline cu care face un transfer de informații și metodologie. Toate ariile 

curriculare sunt reprezentate întrucât activitățile de învățare propuse de 

programa școlară implică îmbinarea achizițiilor dobândite la diferitele discipline 

pentru a facilita compararea, asocierea  conceptelor, aplicarea cunoștințelor în 

contexte noi, analiza, sinteza și elaborarea de produse care stimulează 

creativitatea și cresc stima de sine, acestea contribuind la transformarea 

motivaţiei extrinseci iniţiale în motivaţie intrinsecă a învăţării. 
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Figura 1. Discipline conexe Biologiei 

 

În România, începând cu anul 2017, este implementată o programă nouă 

pentru nivelul gimnazial. Programa aprobată de OMECI nr. 5097 din 09.09.2009 

este înlocuită de OMEN 3393 din 28.02.2017, urmând a fi modificată și 

programa pentru nivelul liceal. Competențele generale vizate sunt pezentate în 

tabelul 1. 

Tabelul 1. Prezentarea comparativă a competențelor generale vizate 

pentru ciclul gimnazial în programele școlare în perioada 2009-2020 

Competențe generale vizate 

cf. OMECI nr. 5097 din 

09.09.2009 

Competențe generale vizate 

cf. OMEN 3393 din 28.02.2017 

( în vigoare) 

1. Receptarea informaţiilor despre lumea 

vie. 

2. Explorarea sistemelor biologice. 

3. Utilizarea şi construirea de modele şi 

algoritmi în scopul demonstrării 

principiilor lumii vii. 

1. Explorarea sistemelor biologice, a 

proceselor și a fenomenelor, cu 

instrumente și metode științifice.  

2. Comunicarea adecvată în diferite 

contexte științifice și sociale.  

3. Rezolvarea unor situații problemă 
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4. Comunicarea orală şi scrisă 

utilizând corect terminologia specifică 

biologiei. 

5. Transferarea şi integrarea 

cunoştinţelor şi a metodelor de lucru 

specifice biologiei în contexte noi. 

din lumea vie, pe baza gândirii logice 

și a creativității.  

4. Manifestarea unui stil de viață 

sănătos într-un mediu natural propice 

vieții. 

 

Analizând tabelul 1 se poate observa că pentru nivelul gimnazial tendința 

de abordare inter- și transcurriculare a conținuturilor a crescut fiind vizate 

aspectul practic-aplicativ, contextul social, gândirea logică și creativitatea, 

manifestarea unui stil de viață sănătos. 

Interesantă este evoluția competențelor specifice de-a lungul anilor de 

studiu. În tabelul 2 sunt prezentate competențele specifice corespunzătoare 

competenței generale numărul trei – rezolvarea unor situații problemă din lumea 

vie pe baza gândirii logice și a creativității ( conform programei școlare în 

vigoare) pentru fiecare an de studiu. 

Tabelul 2. Competențele specifice la nivel gimnazial 

Clasa Competența specifică 

V 3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza 

modelelor 

3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii 

VI 3.1. Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice 

3.2. Aplicarea unor algoritmi selectați adecvat în investigarea lumii vii 

VII 3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice 

3.2. Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unei investigații 

VIII 3.1. Rezolvarea unor situații problemă utilizând argumente și modele 

adecvate 

3.2. Identificarea de soluții noi/alternative pentru rezolvarea unor 

situații problemă 

 

Pornind în clasa a V-a de la aspectele concrete ale realității prin 

identificarea caracteristicilor sistemelor biologice, elevul reușește la finalul 

clasei a VIII-a să rezolve unele situații problemă utilizând argumente și modele. 

În aceelași timp utilizând la început algoritmi de investigare a lumii vii 

cunoscuți, ajunge să identifice soluții noi/alternative pentru rezolvarea unor 

situații problemă.  
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Contextul pandemic limitează posibilitățile de realizare a învățării pornind 

de la concret spre general sub îndrumarea directă a profesorului. Programa 

scolară cuprinde activități de învățare ce fac trimiteri către mediul virtual în 

clasa a V-a prin utilizarea mijloacelor de comunicare TIC, apoi, în clasele a VI 

și a VII devine competența specifică 2.2 – Realizarea de produse de prezentare a 

informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte, produse artistice, cu 

mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei și nu mai este 

prezentă în mod explicit în clasa a VIIIa, achizițiile digitale fiind valorificate în 

documentare, statistică și susținerea argumentată a punctului de vedere, utilizând 

adecvat terminologia specifică biologiei.  

Formarea competențelor digitale este necesară pentru a putea utiliza 

platformele educaționale care oferă multiple activități de învățare. Criteriile 

necesare în alegerea unei platforme trebuie să aibă în vedere: siguranța, 

accesibilitatea, funcțiile posibile, aspectul colaborativ și rezultatele. 

Analizând  cele expuse putem aprecia că în cadrul studierii disciplinei 

Biologie se urmărește în mare parte o abordare integrată a temelor, respectiv o 

abordare educațională inter- și transdisciplinară. 

 

Concluzii 

1. Analizând programele școlare în vigoare am constatat  ponderea mare a 

conținuturilor vizate a fi abordate inter- și transcurricular. Abordarea 

interdisciplinară și transdisciplinară a conținuturilor este esențială pentru 

formarea competenței de a învăța să înveți. Prin intermediul integrării 

cunoștințelor și a metodelor de lucru utilizate în domeniul biologiei pot fi 

rezolvate o serie de probleme legate de formarea, dezvoltarea și educația elevilor 

și, de asemenea, poate fi pusă baza unei abordări integrate de rezolvare a 

problemelor complexe ale realității. 

2. Problema elaborării de strategii pentru formarea competenţelor 

transdisciplinare devine din ce în ce mai necesară în contexul  zilelor noastre. 

3. Ponderea conținuturilor abordate transcurricular  și a necesității de 

integrare și transfer a cunoștințelor și metodelor specifice biologiei ca premise 

de dezvoltare a competenței de a învăța să înveți sugerează ideea valorificării 

acestor concepte prin intermediul unei platforme educaționale. 
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Necesitatea alfabetizării STEAM 

Dorin Afanas, conf. univ. dr.,UST 

 

 Abstract. În prezenta lucrare este argumentată necesitatea alfabetizării 

STEAM și sunt scoase în evidență problemele care necesită rezolvare pentru a 

dezvolta conceptul educației STEAM. În acest sens este propusă o strategie de 

implementare a conceptului STEAM în învățământul din Republica Moldova. 

Cuvinte chee: alfabetizare, problemă, strategie, STEAM. 

Abstract. In this paper, the need for STEAM literacy is argued and the 

issues that need to be solved in order to develop the concept of STEAM 

education are highlighted. In this sense, a strategy for implementing the STEAM 

concept in education in the Republic of Moldova is proposed. 

Keywords: literacy, problem, strategy, STEAM 

Învățămîntul STEAM reprezintă prin sine un subiect de o importanță 

deosebită în majoritatea țărilor cu potențial inovativ în creștere (ascendent). 

Introducerea unui astfel de învățămînt este dictată de ”noua economie” 

globală ce presupune a fi competitiv atât pe plan intern, cât și pe plan 

internațional. 

De asemenea, lumea modernă prezintă sarcini dificile pentru educație: 

învățământul trebuie să fie atractiv și distractiv, cunoștințele acumulate trebuie 

să aibă aplicații practice și toate acestea prin toate mijloacele trebuie să aducă 

rezultate relevante viitorului specialist – un loc de muncă bine plătit, 

autorealizare, IQ ridicat. 

Abreviatura STEAM se decriptează ca Science, Technology, Engineering, 

The Art and Mathematics (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică). 

Aceasta este interconectarea și interacțiunea strânsă dintre acele domenii de 

cunoaștere care permit tânărului să înțeleagă lumea înconjurătoare dificilă și 

concomitent extrem de interesantă în toată diversitatea/varietatea ei. Știința 

inerent este prezentă în lumea din jurul nostru. La etapa actuală, tehnologiile 

moderne pătrund tot mai mult în toate aspectele vieții noastre. Ingineria este 

utilizată la proiectarea drumurilor și podurilor, în probleme aferente 

schimbărilor climatice globale și ameliorarea mediului. Matematica, pe de altă 
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parte, este parte indispensabilă pentru fiecare profesie, fiecare ocupație pe care o 

facem zi de zi. 

Datorită abordării STEAM, tinerii pot intra în logica fenomenelor ce apar, 

pot înțelege interconectarea, pot cerceta lumea în mod sistematic și astfel pot să-

și dezvolte curiozitate, un stil de gîndire multilateral, capacitatea de a ieși din 

situații critice, pot dezvolta abilități de lucru în echipă și de a stăpâni elementele 

de bază ale managementului și auto-prezentării, care, la rîndul lor, oferă un nivel 

fundamental nou de dezvoltare al tînărului. 

Conform statisticii, specialiștii educați STEAM au un venit mai mare 

chiar și atunci când aleg o profesie care nu este STEAM. 

Însă pentru persoanele viitorul cărora va deveni STEAM-profesie, 

previziunile sunt mai mult decât favorabile. Astfel, conform Departamentului de 

Comerț al SUA, locurile de muncă STEAM au crescut cu 17%, în timp ce alte 

ocupații au crescut în medie cu 9,8%. 

Specialiștii în știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică joacă un rol 

cheie în creșterea durabilă și stabilitatea economiei țării și sunt un element 

important care contribuie la menținerea conducerii mondiale a oricărei țări în 

viitor. Educația STEAM învață gândirea critică, îmbunătățește alfabetizarea 

științifică și generează o nouă generație de inventatori și inovatori. 

Inovațiile duc la noi produse și procese care ne susțin economia. Această 

inovație și alfabetizare științifică este susținută de o bază solidă de cunoștințe în 

domeniile STEAM. Nu există nici o îndoială că majoritatea locurilor de muncă 

din viitor vor necesita o înțelegere de bază a matematicii și științei. 

Republica Moldova de asemenea se implică activ în dezvoltarea educației 

STEAM. Un astfel de exemplu este proiectul de stat Metodologia implementării 

TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din 

Republica Moldova din persectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM) 

cu cifrul 20.80009.0807.20, care își propune să contribuie la dezvoltarea eduației 

STEAM în țara noastră.  
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Imaginea de mai jos prezintă International Education Research PISA 2006 

și TIMSS 2007. Linia orizontală arată rezultatele studiului TIMSS, care testează 

cunoștințele subiectului, iar linia verticală, studiul PISA, care testează 

capacitatea de a aplica cunoștințele acestui subiect în practică. 

Cercetările au arătat că respondenții au prezentat rezultate bune în ceea ce 

privește cunoașterea subiectului, dar nivel semnificativ mai scăzut referitor la 

capacitatea de a le aplica în viața reală. 

Astfel, STEAM este mai mult decât niște lecții. Prin activități STEAM, 

tinerii pot vedea cum cele învațate acum se vor încadra în propriul lor viitor și în 

viitorul întregii lumi. Acest lucru creează un interes pentru ei, care deseori 

lipsește atunci când învață concepte noi. 

În imaginea de mai jos este prezentată statistica absolvenților STEAM-

specialități în țările lumii pentru anul 2011 (numărul absolvenților la 100 mii de 

locuitori cu vârsta 20 – 39 ani). 
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Potrivit Consiliului Național al Științei, abilitățile STEAM în SUA s-au 

îmbunătățit în ultimele două decenii, însă continuă să rămână în urma multor 

țări. În perioada anilor 2006 – 2015, adolescenții americani în vîrstă de 15 ani au 

continuat să obțină un scor mai mare decât media internațională la abilitățile 

matematice și puțin peste media internațională la știință. Datele celor mai 

recente teste ale studenților au arătat că doar 20% dintre cunoștințe îndeplinesc 

cerințele moderne. În alte țări rezultatele sunt mai bune: în ultimii 15 ani India și 

China a întrecut Statele Unite în ceea ce privește numărul de diplome de licență 

în știință și tehnologie (S&E). Între timp, cererea de la angajatorii din SUA 

pentru absolvenții cu diplome STEAM continuă să crească. 

Ritmul inovațiilor globale se accelerează odată cu concurența pentru 

talentul tehnico-științific. De aceea o forță de muncă STEAM bine pregătită și 

diversificată asigură că descoperirile științifice și progresele tehnologice vor 

avea un impact relevant pentru viitor. În același timp, abilitățile STEAM devin 

din ce în ce mai importante pentru toate carierele și pentru succesul tuturor de-a 

lungul vieții. Astfel tinerii își vor putea folosi cunoștințele STEAM atunci când 

compară opțiunile ipotecare pentru cumpărarea unei case, menținerea unei rețele 
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WiFi la domiciliu, consultarea unui medic și orice alte sarcini de zi cu zi care 

necesită cunoștințele științifice și tehnice ce se află în centrul vieții. În general, o 

persoană alfabetizată în științele naturii este mai bine pregătită pentru 

schimbarea tehnologică și participarea în viața societății civile. 

Astfel, pentru a dezvolta conceptul educației STEAM în Republica 

Moldova, trebuie rezolvate următoarele probleme: 

− crearea unei baze solide pentru alfabetizarea STEAM pentru toți tinerii, 

oferind tuturor oportunitatea de a stăpâni conceptele STEAM de bază, inclusiv 

gândirea calculativă și alfabetizarea digitală, deoarece tinerii alfabetizați vor fi 

mai bine pregătiți pentru schimbări tehnologice rapide și pentru participarea la 

viația societății civile; 

− oferirea tuturor cetățenilor acces pe tot parcursul vieții la educație de 

înaltă calitate, în special celor cărora le-au lipsit istoric oportunități de a stăpâni 

subiecte STEAM; 

− pregătirea forței de muncă cu educație STEAM − atât practicieni cu 

educație terțiară, cât și cei care lucrează în ocupații calificate care nu necesită 

studii superioare, deoarece un grup diversificat de tineri alfabetizați în STEAM, 

pregătiți să ocupe locurile de muncă din viitor, este esențial pentru susținerea 

unei baze naționale de inovare în sectoarele cheie ale economiei, precum și 

pentru descoperirea științifică și tehnologică a viitorului. 

 

2015 PISA (balul mediu și locul țărilor în reiting) 

MATEMATICA CITIRE ȘTIINȚE ALE NATURII 

1 Singapurе 1 Singapurе 1 Singapurе 

2 Hong Kong 2 Hong Kong 2 Japonia 

3 Macao 3 Canada 3 Estonia 

6 China 24 USA 10 China 

2

1 
Rusia 26 Rusia 25 USA 

4

0 
USA 27 China 34 Rusia 

 

 Deoarece natura educației STEAM evoluează de la un set de 

discipline suprapuse la o abordare mai integrată și interdisciplinară a învățării și 

dezvoltării abilităților, această nouă abordare implică predarea conceptelor 

academice prin aplicații practice și combină învățarea formală și informală în 
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școli, colegii, universități, comunități și la locul de muncă. Evident, conceptele 

STEAM de bază se recomandă de predat la începutul vieții individului, în liceu, 

la facultate, deoarece sunt condiții favorabile pentru pregătirea tehnică 

vocațională, iar mai apoi dezvoltate la masterat și doctorat. Pentru aceasta este 

nevoie de o strategie care-și propune: 

− să facă învățarea STEAM mai semnificativă și mai inspirată pentru 

studenți, concentrându-se pe provocările din lumea reală care necesită inițiativă 

și creativitate; 

− să încurajeze inovarea și antreprenoriatul prin implicarea cursanților în 

activități interdisciplinare care le impun să identifice și să rezolve probleme 

folosind cunoștințe și metode din diferite discipline, deoarece inovațiile depind 

de ideile aflate la intersecția diferitelor domenii și sectoare ale științei; 

− să aibă sprijin studenții ce au carențe la matematică, care deseori 

împiedică accesul la o carieră de succes; 

− să utilizeze metode de predare-învățare-evaluare inovatoare și adaptate.  

Experții în domeniu afirmă că studenții care studiază matematica cu 

accent pe logică, raționament și gândire critică nu sunt doar mai avansați în 

matematică, dar sunt și mai capabili să o aplice la rezolvarea problemelor cu 

conținut cotidian. 

Un alt obiectiv al strategiei trebuie să fie instruirea studenților cum să 

rezolve probleme folosind diferite discipline, cum ar fi știința datelor prin 

combinarea matematicii, fizicii, statisticii, informaticii, etc și utilizarea acestor 

metode pentru a studia societatea. 

Astfel, concluzionăm că: 

− dezvoltarea educației STEAM trebuie să fie un imperativ național al 

Republicii Moldova; 

− strategia de educație STEAM a Republicii Moldova trebuie să prezinte 

un curs spre succes; 

− autoritățile Republicii Moldova trebuie să fie pregătite să se alăture 

comunității naționale de educație. 

 Numai în așa condiții se va realiza o educație STEAM care va 

permite tineretului studios din țara noastră să aibă acces la profesia dorită. 

 În condițiile actuale, este dificil să enumerăm toți factorii specifici 

care pot fi luați în considerație pentru Republica Moldova, dar un plan strategic 

totuși trebuie să existe, mai ales că asemenea experiențe există deja în alte țări 

care le-au implementat cu succes [1]. 
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Comunicarea educaţională 

Prof. înv. primar Roxana Aldea  

Şcoala Gimnazială „Sfântul Andrei”, Bucureşti 

Prof. înv. primar Ioana Nicolae  

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bragadiru 

  

În lucrarea “Şcoala abordare sociopedagogică”, autorul Emil Păun 

defineşte organizaţia ca fiind „o unitate sau o grupare socială, conștient 

întemeiată, cu finalități explicit formulate, care antrenează un număr mare de 

indivizi pentru a îndeplini roluri și statute bine determinate în cadrul unei 

structuri diferențiate, cu funcții de conducere și coordonare a activităților ”[1]. 

Astfel, în primul capitol autorul evidenţiază câteva repere conceptuale.  Aşadar, 

nevoile şi trebuinţele indivizilor au dus la apariţia şi dezvoltarea organizaţiilor. 

Activitatea în cadrul unei organizaţii prezintă, următoarele avantaje: 

- dezvoltarea capacităţilor individuale prin cooperare; 

- utilizarea eficientă a resursei timp; 

- preluarea, transmiterea şi utilizarea achiziţiilor realizate de antecesori. 

După aceste aspecte ale unei organizaţii, este şcoala o organizaţie? E. 

Durckheim defineşte şcoala ca fiind un grup social ce are o unitate proprie, un 

mediu social, organizat ce are anumite norme şi reguli [2]. Şcoala este instituția 

care învaţă şi produce învăţare. Astfel, ca instituţie, şcoala are două activităţi pe 

care le desfăşoară : una managerial-administrativă şi una pedagogico-

educaţională. 

Sistemul şcolar este o totalitate organizată rezultând din interacţiunea 

dinamică şi reciprocă a diferitelor elemente constitutive.  

Sistemul şcolar este un sistem deschis, definit prin interacţiunea cu mediul 

în care funcţionează. Caracteristicile unui sistem deschis sunt următoarele [3]: 

1. Globalismul - orice sistem deschis este un întreg. 
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2. Teleonomia – sistemul este orientat către realizarea unei finalităţi. 

3. Echifinalitatea – sistemul deschis atinge aceeaşi finalitate, dar pe 

căi diferite, pornind de la condiţii şi situații iniţiale diferite 

4. Entropia - gradul de dezorganizare ce există în sisteme închise. 

Școala fiind un sistem deschis, scapă în mare de acest principiu datorită relaţiilor 

care există cu exteriorul.  

5. Funcţia de feed-back – o parte a feed-back-ului este corespondenţa, 

conform căreia schimbările ce apar în educaţie sunt efecte nemijlocite ale 

schimbărilor şi presiunilor ce apar în societate. 

Conform lui J. Piveteau  sunt 5 analogii de bază ce se fac între școală şi 

instituţiile industriale: 

1. Atât sistemul şcolar cât şi cel industrial, realizează specializări tot 

mai accentuate; 

2. Sistemul şcolar şi cel industrial sunt centralizate; 

3. Cum munca a devenit un etalon şi şcoala a devenit un loc în care se 

munceşte, iar munca este un etalon; 

4. Şcoala funcţionează după modelul: capitalizare – acumulare - 

consum. Elevul asimilează, iar adulţii transmit un mesaj cultural care trebuie 

transmis generaţiilor următoare, iar profesorul este mandatat să medieze acest 

transfer. 

5. Şcoala este un loc de educaţie şi de pomovare, cu menţiunea că 

pentru elevi fiind diferiţi și rezultatele sunt diferite.     

Activitatea de management – administrativ vizează buna conducere şi 

administrare a şcolii, dar şi a structurilor ce reglementează activitatea ce o 

desfăşoară profesorii, statutul şi rolul lor în instituţie.  În analiza şcolii ca 

instituţie conceptele importante sunt cele de autoritate şi birocraţie. Analiza 

relaţiilor organizaţionale specifice unei şcoli, implică şi abordarea problemelor 

ce pot apărea la nivelul conducerii sau stilului de conducere.  Activitatea 

pedagogică se structurează după o logică pedagogică. Această activitate este 

reglementată de norme ce sunt implicate în natura procesului de predare-

învăţare. 

Școala marchează fundamental comportamentul elevilor, constituind 

omogenitatea să ţinând cont de vârstă, statut, nevoi, interese şi aspiraţii. 

Avantajele omogenităţii sunt: 

- profesorii înlesnesc predarea şi comunicarea; 
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- expunera profesorului şi discuţiile ce apar în clasă au loc la un nivel 

accesibil tuturor elevilor. 

„Comunicarea educaţionala sau pedagogica este cea mijloceşte realizarea 

fenomenului educaţional în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, 

nivelurile, formele sau partenerii implicaţi.” [4]. Este considerată ca fiind forma 

specializată a fenomenului dinamic şi complex al comunicării.  

,,În comunicarea educaţională actul pedagogic este unul curativ. Elevului, 

fiind ajutat să vorbească, i se procură sursa satisfacerii, împlinirii unor nevoi de 

exprimare spontană, ori bine gândită şi pregătită. Astfel, devine posibilă 

comunicarea eficientă şi, pe această cale, manifestarea lui liberă, favorizată de 

forţa lui de a comunica, de încrederea că poate da limpezime şi frumuseţe ideii, 

gândului, trăirii.”[5]. 

În pedagogia modernă relaţia dintre educator şi educat este ca o relaţie de 

complexitate, ce implică o comunicare permanentă între cei doi actori implicaţi 

în procesul educaţional, o comunicare ce implică toate laturile personalităţii 

acestora.  

Comunicarea educaţională reprezintă un feedback ce priveşte informaţii 

explicite şi adiacente transmise pe diferite canale. Comunicarea implică o 

reciprocitate, fiind mai completă decât informarea, care este o latură a 

comunicării. 

Cercetătorii au constatat că aceasta poate fi ierarhică şi reciprocă. 

Comunicarea ierarhică este caracterizată prin faptul că actorii participanţi la 

comunicare ocupă poziţii diferite, cel superior emiţând mai mult şi având mai 

des iniţiativa unui mesaj, acesta fiind codat, previzibil şi prescriptiv, iar cel 

inferior receptează aceste mesaje. Comunicarea reciprocă, pe de altă parte, este 

cea în care participanţii ocupă aceeaşi poziţie, mesajul aparţinând fiecăruia în 

egală măsură, acesta fiind mai mult informativ. Astfel, comunicarea 

educaţionala implică cele două strategii, având anumite obiective vizate, 

metode, mijloace, conţinuturi didactice de desfăşurat. Aşadar, profesorul 

transmite mesajul codificat, elevul îl decodifică şi îşi construieşte pe baza 

informaţiilor primite, elemente informaţionale. 

Comunicarea didactică presupune o comunicare instrumentală, implicată 

într-un proces sistematic de învăţare. Fiind o comunicare destul de largă, nu are 

restricţii de conţinut (învăţarea se bazează pe dobândirea de noi cunoştinţe, 

deprinderi, competențe, etc.), de cadru instituţional (în formele educaţiei 

nonformale şi informale poate apărea comunicarea didactică) sau de participanţi. 
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Comunicarea didactică nu este doar profesor – elev, ci poate apărea şi la elev – 

elev, manual – elev, părinte – elev, școală – familie, școala – comunitate locală.  

În comunicarea didactică sunt urmărite următoarele coordonate: factorii 

comunicării, cadrul comunicării, circuite ale comunicării, relaţia de comunicare, 

eventualele blocaje, randament, etc.  

Comunicarea didactică are următoarele caracteristici: 

a. Are o dimensiune explicativă – reprezentată de înţelegerea 

informaţiilor transmise; 

b. Are o logică pedagogică – informaţia trebuie înţeleasă, nu doar 

transmisă; 

c. Are un rol activ – profesorul are rolul de a colecta, selecta şi 

transmite conţinuturile ştiinţifice cu care va opera; 

d. Se realizează prin două forme verbale – oral şi scris – având 

particularităţi de ritm (scrisul fiind mai lent decât vorbirea), de formă (atunci 

când elevii iau notiţe şi se pierde o parte din informaţia nonverbală), de conţinut 

(dimensiunea afectivă se pierde în cazul comunicării scrise). 

Schema comunicării didactice cuprinde: 

- actorii comunicării ;  

- distanţa existentă între aceştia ; 

- aşezarea factorilor; 

- canalul de transmitere a informaţiilor; 

- cadrul şi contextul comunicării; 

- codul folosit; 

- situaţia enunţiativă ; 

- repertoriile active/ latente dintre emiţător – receptorilor; 

- retroacţiunile practicate;  

- factorii de bruiaj. (Constantin Cucoş). 

Şcoala şi familia au acelaşi scop educativ pentru formarea elevilor în 

vederea dezvoltării personalitãţii multilaterale ce va face faţă dinamicii şi 

schimbărilor din societate. Pentru a se realiza acest scop este necesarã o 

comunicare didactică ce va fi folosită în aceste douã instituţii sociale. În această 

colaborare, rolul conducãtor îl are şcoala. 

Şcoala este interesatã să comunice cu familia, ca acţiunea ei educativă să 

devină cât mai profundã şi mai de duratã. Comunicarea şcolii cu familia este 

necesarã fiind o informare reciprocă cu privire la dezvoltarea elevului, la 

cunoaşterea lui multilateralã. 
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O bună comunicare între familie-școală-comunitatea locală determină un 

climat şcolar îmbunătăţit şi creează un mediu propice actului educaţional de 

calitate. 

O bună comunicare între școală şi comunitatea locală, poate atrage noi 

resurse pedagogice necesare optimizării activităţilor didactice. Aceste resurse 

pot fi: 

• resurse materiale: spaţii de şcolarizare şi mijloace de învăţământ 

moderne; 

• resurse umane: cadre didactice specializate în realizarea acţiunilor 

de educaţie nonformală; 

• resurse financiare: proiecte de sponsorizare locale, teritoriale sau 

naţionale; 

• resurse informaţionale: manuale şi materiale moderne. 

Aşadar, comunicarea are mereu o finalitate, sau un obiectiv, ce poate fi 

explicit, implicit ori inconştient. Deci, prin comunicare se face un schimb de 

informaţii, mesaje, impresii, între două sau mai multe persoane,  are un scop, dar 

şi un obiectiv, scopul comunicării fiind de informare, convingere, motivare, 

încurajare, iar obiectivul fiind cel de a crea o modalitate prin care mesajele 

transmise să fie înţelese, acceptate. 
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Importanța educației digitale 

prof.pt.înv.primar Mihaela Aparaschivei  

Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Vânători-Neamț 

 

Tehnologia digitală şi revoluţia comunicaţiilor în secolul XXI a 

transformat mult peisajul politic, social şi educaţional al lumii moderne. 

Educaţia on-line a creat oportunităţi de cercetare, descoperire şi angajament, dar, 

în acelaşi timp, a deschis o dispută în ideile tradiţionale de pedagogie, dezvoltare 

intelectuală şi memorie şi pentru distincţia între informaţii şi cunoştinţe. Astăzi, 

educația creată on-line a devenit o industrie mare, care include instituţii pentru 

profit, precum şi cursuri hibride şi chiar programe complete, livrate prin 

intermediul mediat de echipamentele tehnologice. 

Sistemul nostru de învăţământ a evoluat lent, dar sigur, înscriindu-se pe 

un trend ascendent, bazat pe multiple inovaţii în domeniul educaţiei. Aşa cum 

nimic nu « scapă » din calea modernismului, nici şcoala românească nu face 

excepţie, aceasta fiind un veritabil vector de imagine şi de valorizare individuală 

în plan cognitiv. 

Educaţia online, virtuală, conferă deprinderi utile pentru tinerii aflaţi în 

plin proces de şcolarizare. Instrumentele dezvoltate de programe aplicative 

transformă procesul de învăţare într-unul accesibil şi interactiv, în funcţie de 

cerinţele unor modele acceptate în societate. Educaţia virtuală reprezintă un pas 

înainte în această eră de avânt informaţional deosebit, conferind deprinderi utile 

pentru tinerii aflaţi în plin proces de şcolarizare. Mediul educaţional, de 

asemenea, beneficiază foarte mult de la proliferarea de site-uri pe Internet, multe 

dintre care includ video şi prezentări multimedia pe o varietate de subiecte. Site-

uri pe web, cum ar fi YouTube, oferă cursuri şi clipuri video, create de educatori 

profesioniști, precum şi diverse muzee care au inclus prezentări multimedia 

despre colecţiile şi expoziţiile lor. Cursuri on-line sunt adesea efectuate prin 

intermediul sistemelor de management ale cursului, cum ar fi Blackboard sau 

Moodle, care oferă o poartă de acces personalizabilă, în care se pot desfăşura 

toate activităţile cursului. 

Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale 

tradiționale. 
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De azi este recomandat să uităm de metodele pe care le foloseam acum 

10-15 ani la școală și trebuie să gândim la abordarea altor tehnici de predare și 

învățare, bazate pe instrumente și tehnologii digitale. Includerea învățării 

digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu a tabletelor în 

loc de hârtie, la utilizarea unor programe și echipamente software elaborate. 

Educația digitală îi motivează pe elevi, devenind mai responabili. Instrumentele 

și tehnologia digitală sporesc rapid schimbul și asimilarea de informații. Copiii 

de azi vor fi adulți într-o lume în care vor plăti cu criptomonede, vor avea mașini 

autonome, case independente energetic, vor avea roboți-asistenți, vor dobândi 

mereu noi competențe, vor avea prieteni în toată lumea, vor fi cetățeni activi și 

se vor implica în rezolvarea problemelor din comunitate. Reprezentând o 

componentă esențială și obligatorie a existenței lor, transformând noțiunile de 

învățare, socializare, joc, utilizarea tehnologiei nu este doar o opțiune, ci are 

caracter de obligativitate în dezvoltarea și formarea viitorilor adulți pentru toate 

mediile de învățare. Prelungirea activităților didactice deșfășurate cu ajutorul 

noilor instrumente în afara contextului formal al școlii a devenit factorul care 

face diferența între tinerii pregătiți pentru a se integra în societatea digitalizată, 

care cere persoane tot mai competente pentru mediul digital și acei cărora li s-a 

asigurat în școli doar pregătire elementară. Evoluția tehnologiei și integrarea ei 

în toate sectoarele de activitate ale societății a condus la solicitarea sistemului 

educației de a face față noilor cerințe și provocări pentru școală, pentru actorii 

ei, dar și pentru cei responsabili cu formarea lor. Utilizarea Internetului permite 

implicarea acestuia nu doar în accesări rapide ale informațiilor utile pentru o 

temă specificată, ci și în stabilirea unor căi eficiente de relaţionare 

quasipermanentă între elevi și profesor. Astfel, apar posibilităţi de încredinţare a 

unor sarcini pentru elevi şi în afara contextului instituționalizat al şcolii, în 

locuri alese de profesor sau în care se află elevul. Aceste sarcini pot fi pentru un 

elev sau un grup de elevi – trimise de unul sau mai mulţi profesori – coordonate, 

de asemenea, de la distanță. Rolul profesorului în acest context se schimbă, 

ajutând elevii să identifice singuri răspunsurile și să descopere informațiile 

necesare, în spaţiul exterior şcolii. Profesorul încredinţează sarcina adecvată 

spaţiului pe care elevul îl va parcurge de la școală spre casă ori invers, și în 

oricare altele se va afla. Sarcina de rezolvat spre înţelegerea fenomenului, a 

principiului, a regulii de învăţat dobândește sens și utilitate, timpul de rezolvare 

nu depinde de legătura cu un loc anume, iar profesorul nu este „scos” dintre 

persoanele de dincolo de școală – devine « omniprezent » ! Intervenţiile vor fi la 
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cererea elevului, cu scopul de a orienta, de a ghida, în momentul în care acesta 

apreciază că este necesar, sau din iniţiativa profesorului când rezultatele primite 

de la elevi impun. Profesorului îi revine sarcina să ofere elevului criterii de 

identificare a informației, de selecție și analiză, să-l orienteze pe parcursul 

activității. 

Pentru aceasta, este necesar un mod de predare cât mai personalizat, bazat 

pe joc, experiență și reflecție, cu o monitorizare continuă a progresului și unde 

rolul profesorului este de facilitator al procesului de învățare. Elevii au nevoie să 

își dezvolte autonomia în învățare, gândirea critică, creativitatea, comunicarea și 

capacitatea de a lucra în echipă. Încrezători în competențele lor digitale, elevii 

pot avea falsa impresie că acestea le vor fi suficiente pentru a fi în acord cu 

cerințele din piața muncii. Şcoala va demonstra că transpunerea competenţelor 

la nivelul social, al integrării în viaţa socio-economică presupune un efort de 

educaţie susţinută şi structurată. Indiferent de rolul pe care îl ocupă în relaţia de 

formare a elevului, este pentru prima dată când educatorul știe și ar trebui să 

poată valorifica avantajele și dezavantajele creșterii cu și în digitalul emergent! 

Gândirea noilor generaţii de educatori, a primelor generații de profesori nativi 

digitali este de așteptat să fie diferită, pentru că raportarea lor la realitate a fost 

mereu dublată de virtualul impus de tehnologie. 

Colaborarea online îi pregătește pe tineri să se pregătească pentru locul de 

muncă al viitorului, unde este foarte posibil să lucreze de oriunde, oricând, în 

echipe aflate în toată lumea. Tehnologiile digitale ar trebui considerate un 

instrument pentru oferirea unei educații și formări de calitate. În viitor, nevoia 

de competențe digitale va crește (codare, logistică și robotică), ceea ce se va 

reflecta nu numai în cursurile de informatică, ci și în programa de învățământ în 

ansamblu. Tehnologia digitală nu poate în niciun caz înlocui rolul profesorului, 

deoarece interacțiunea umană și aptitudinile cadrelor didactice sunt esențiale 

pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor și a studenților, precum și a unei 

capacități de raționare analitice și bazate pe fapte; aceste aptitudini sunt de o 

importanță capitală pentru o educație de calitate. Profesorii sunt esențiali pentru 

succesul oricărei reforme educaționale. Ei trebuie susținuți și formați pentru a-și 

dezvolta aptitudinile și competențele digitale. Echipamentele digitale pentru 

școli și profesori reprezintă un element esențial pentru a oferi elevilor și 

studenților educație în formă digitală. Orizontul spre care țintim este ca 

digitalizarea echitabilă a educației să devină o prioritate pentru sistemul de 

învățământ. În acest sens, începând de astăzi, autoritățile publice trebuie să facă 
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eforturi pentru îndeplinirea acestui scenariu: procesul educațional devine parte 

din viața elevului și nu se limitează la o clădire pe care o numim școală.  

Procesul instructiv-educativ trebuie să devină unul participativ, incluziv, 

transparent și să se plieze pe realitatea impusă de evoluția tehnologică. Viitorul 

educaţiei constă în capacitatea instituţiilor de învăţământ, colegiilor şi 

universităţilor de a include mass-media digitale şi mediile sociale în practica 

educaţională şi pentru a ajuta noua generaţie de elevi, oferindu-le posibilitatea 

de a utiliza tehnologii cu care ei sunt deja familiarizaţi pentru practicile 

academice şi educaţionale. Lumea educației moderne este extrem de competitivă 

şi programele trebuie să fie flexibile, adaptate nu numai pentru a realiza sarcina 

de a educa elevii, dar de asemenea, de a actualiza practici pedagogice care sunt 

potrivite pentru universul electronic.  
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Platforme educaționale – instrumente utile în procesul de 

învățământ 

Prof. Silviu-Florin Bostănescu  

Școala Gimnazială Filipești, Bacău 

 

Contextul actual al lumii moderne a determinat o transfigurare a actului 

educațional, care a fost supus unor schimbări de perspectivă, definindu-se, din 

ce în ce mai mult, prin intermediul instruirii asistate de calculator. În contextul 

în care trecerea de la învățământul tradițional la cel online a fost realizată brusc, 

s-a recurs la platformele educaționale existente, care au facilitat atât transmiterea 

informațiilor, dar și evaluarea, însoțită de feedback. 

A fi conectat la Internet astăzi este la îndemâna oricui, chiar dacă nu este 

o necesitate, chiar dacă orele au loc în formatul tradițional, în sala de clasă. Însă, 

această stare a conexiunii permanente cu alții implică o accesare responsabilă și 

conștientă a resurselor oferite de Internet. Prezența pe Internet semnifică lucruri 

practice, adică o comunicare instantanee, acces la un volum de informații 

echivalent cu conținutul a milioane de biblioteci, crearea de comunități dintre 

cele mai diverse, astfel încât printr-o abordare adecvată fiecare se poate folosi de 

mediul online pentru a crea diferite situații de învățare care să faciliteze 

transferul cunoștințelor, crescând și gradul de atractivitate al actului 

educațional.. 

Platformele educaționale on-line sunt instrumente moderne, utile și 

indispensabile învățământul modern. Utilizate în mod creativ,  asigură suportul 

logic în comunicarea educațională, sunt instrumente care oferă interfețe ce pot fi 

modificate în funcție de schimbările care au loc în procesul educațional.  

 

WIRIS este o platformă educațională on-line care poate fi accesată la 

adresa www.wiris.com. Această platformă facilitează învățare matematicii de la 

nivel elementar până la nivel universitar și constituie un instrument foarte util 

pentru profesor, dar și un facilitator atractiv de învățare a matematicii pentru 

elevi. Integrarea noilor tehnologii în predarea matematicii este susținută de 

platforma WIRIS deoarece oferă profesorilor instrumente pentru efectuarea 

calculelor interactive, teste personalizate, fișe de lucru, documente interactive 

Web accesibile, documente cu rezultate statistice ale rezolvării testelor. 

 

http://www.wiris.com/
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Accesul la platforma WIRIS este liber pe mai multe portaluri educaționale 

europene pentru a fi folosit de profesori și elevi. Un dezavantaj este însă faptul 

că WIRIS nefiind un soft gratuit, costul licenței este suportat de profesor sau de 

instituția școlară. 

Instrumentele de calcul online care în simbioză constituie aplicația WIRIS 

sunt Wiris Editor, Wiris CAS și Wiris Quizzes. 

 Cu ajutoul WIRIS Quiz se pot crea teste cu toate tipurile de itemi: 

obiectivi - cu alegere duală adevărat / fals, alegere multiplă (cu unul sau mai 

multe răspunsuri corecte), tip pereche sau potrivire cu răspuns încorporat, 

semiobiectivi - cu răspuns scurt, de completare, cu întrebări structurate,  

subiectivi - cu răspuns deschis sau cu un număr nelimitat de răspunsuri corecte 

pentru aceeași întrebare), rezolvare de probleme (situații –problemă). 

Pentru a realiza instrumente de evaluare cu ajutorul Wiris Quizzes trebuie 

parcurse trei niveluri. 

Nivelul 1 este utilizat pentru itemi cu întrebări scurte, iar pentru a valida 

răspunsul corect se uutilizează serviciul web de validare. Criteriile de validare 

vor fi întotdeauna egalitatea matematică (de exemplu, 2 + x este egal cu x + 2). 

Profesorul poate alege să permită elevului să introducă răspunsurile folosind 

Web MathType (care include întotdeauna verificarea sintaxei de intrare). 

 

 

 

 

 

 

Nivelul 2 este util pentru 

tipurile de întrebări cu răspuns scurt. Pentru realizarea unui test cu acest tip de 

întrebări  se poate integra constructorul numit Wiris Quizzes Studio care permite 

autorilor testului să aleagă criteriile de clasificare a corectitudinii. 
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 Nivelul 3 oferă posibilitatea realizării unor instrumente de evaluare cu 

toate tipurile de itemi: itemi obiectivi și itemi semiobiectivi, cu alegere duală, cu 

răspuns scurt, eseu structurat, în afara itemilor ce pot fi realizați la nivelurile 1 și 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desigur, evaluarea cunoștințelor elevilor nu poate fi realizată numai cu 

ajutorul instrumentelor digitale deoarece evaluarea clasică urmată de discutarea 

lucrărilor asigură formarea competențelor prin identificarea soluțiilor problemă, 

dobândirea deprinderilor de redactare a unei lucrări, situații cu care elevii se 

confruntă la examenele finale. 

Nu pentru a înlocui metodele clasice de învățare ci pentru a completa și 

eficientiza insuficiențele modelului clasic platforma WIRIS este un instrument 

util, eficient și ușor de folosit atât de profesori cât și de elevi. 

 

GeoGebra este un program gratuit utilizat în multe sisteme educaționale 

din Europa, pentru predarea și învățarea matematicii. Poate fi folosit cu succes la 

orice nivel școlar, este un liant între matematica abstractă și cea concretă. Se 

descarcă de pe site-ul www.geogebra.com și este ușor de instalat pe aproape 

orice computer. 

http://www.geogebra.com/
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Softul este o aplicație scrisă în limbajul de programare Java și facilitează 

înțelegerea unor concepte abstracte, realizarea unor conexiuni, fiind o aplicație 

de geometrie interactivă pentru elevi. Procesul de învățare-evaluare la geometrie 

presupune eforturi susținute din partea profesorului, având în vedere necesitatea 

de  a proiecta și a pregăti, în funcție de potențialul elevilor, suportul teoretic și 

practic ce asigură înțelegerea conceptelor, realizarea corectă a figurilor, timpul 

necesar modelării corpurilor și desfășurărilor acestora (cu ajutorul hârtiei, 

cartonului, plasticului), preocuparea pentru însușirea raționamentului geometric, 

cultivarea capacității native de vedere spațială etc. 

 

 

 

 

Aplicația permite reprezentarea punctelor, dreptelor, segmentelor de 

dreaptă, a vectorilor, dar și reprezentarea funcțiilor ale căror variabile pot fi 

modificate dinamic. De asemenea, se pot calcula și derivatele sau integralele 

unor funcții, ca și obținerea unor soluții ale ecuațiilor sau ale sistemelor de 

ecuații. O altă facilitate importantă care este permisă de aplicație este faptul că 

se poate vizualiza simultan atât forma analitică, algebrică, cât și forma grafică a 

unei funcții. 
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Aplicațiile CABRI Geometrie II sunt alte softuri educaționale prietenoase 

ce pot fi folosite cu succes la învățarea geometriei la orice nivel. Parcurgerea 

procesului digital prin care sunt realizate construcțiile geometrice motivează și 

provoacă elevii să exploreze, să facă propriile descoperiri, să analizeze 

rezultatele obținute. Interfața este simplă, clară, învățarea este posibilă într-un 

timp foarte scurt, iar în etapa inițială de învățare sunt necesare cunoștințe 

minime de geometrie. Este  un soft dinamic, interactiv. Programul rulează 

eficient pe orice calculator și se poate descărca de pe www.cabri.com. 

 

Khan Academy – website educațional gratuit, util pentru exersarea 

abilităților necesare elevilor  în studiul matematicii și care dispune de mii de 

resurse educaționale, oportunități de personalizare a învățării, peste 100.000 de 

probleme și exerciții, etc. 

Există diverse funcționalități ale platformei Khan Academy, pentru 

studenți, profesori și părinți. Prin logarea cu un cont de Google sau Facebook, se 

permite accesul la un generator de probleme de matematică, o rubrică cu 

statistici care măsoară exact timpul petrecut pe diferite lecții și îndeplinirea 

obiectivelor, o hartă a cunoașterii care monitorizează dezvoltarea și sugerează 

îmbunătățiri, statistici despre întreaga clasă pentru profesorii care țin lecții sau 

http://www.cabri.com/
http://www.khanacademy.org/
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chiar diverse badge-uri care se câștigă în funcție de activitate. 

 

Impactul pe termen lung al învățării geometriei asistată de calculator, 

constă în stimularea motivării elevilor pentru studiu individual și progresul 

școlar, dar și creșterea încrederii în propria capacitate de a face față testelor 

,concursurilor, examenelor  și a vieții în general. 
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Jocurile  didactice online  - wordwall 

Prof. inv primar Ionela Alina Brezan - Şerban  

Şcoala Gimnazială „Basarab I” –Curtea de Argeş , Judeţul Argeş 

 

Jocul a fost întotdeauna o modalitate frumoasă și atractivă de a implica 

copiii în activitățile educaționale în mod plăcut, așa cum și-o doresc ei. Şi este 

foarte uşor să preluăm bunele practici prin joc atunci când copilul involuntar 

realizează acele acţiuni de care avem nevoie, acţiuni în urma cărora dezvoltarea 

congnitivă este pe prim plan.  

Implementarea jocului didactic în procesul de instruire este mai mult 

decât o necesitate. Copiii sunt atraşi de conţinutul jocului şi captivaţi de însăşi 

mersul lui că nici nu realizează acel moment când dobândesc noi abilităţi, noi 

cunoştinţe.   Jocul didactic, ca activitate se poate organiza cu succes la toate 

disciplinele de învăţământ, iar ca metodă, adică ,,o cale de organizare şi 

desfăşurare a procesului instructiv educativ” – în orice moment al lecţiei.  

Conceperea jocului ca metodă de învăţare scoate mai mult în evidenţă 

contribuţia lui în educaţia elevilor. Jocurile didactice pot să devină un instrument 

care aprofundează exactitatea şi lărgesc orizontul cunoștințelor copiilor despre 
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lume, oferă diverse posibilități profesorului să înțeleagă mai bine fiecare elev, 

ceea ce permite abordarea diferenţiată și individualizată. Acestea pot să 

determine eficienţa întregului proces formativ. Jocul, în special cel didactic, 

angajează în activitatea de cunoaştere, cele mai importante procese psihice, 

având în acelaşi timp, un rol formativ şi educativ. Atunci când punem în faţa 

unui copil un joc ar trebui să corelăm vârsta copilului cu tipul jocului propus, 

pentru că fiecare vârstă îşi are interesele ei şi din punct de vedere psihologic 

fiecare joc se include într-o categorie aparte de interese.  

Datorită caracterului formativ, jocul didactic influenţează foarte mult 

dezvoltarea personalităţii elevului. Cu ajutorul jocului didactic reuşim să 

cultivăm elevilor dragostea pentru studiu, îi determinăm să lucreze cu plăcere, 

cu interes, atât la oră, cât şi în afara ei. Fiind utilizat frecvent, jocul didactic, în 

cadrul desfăşurării orelor de clasă, putem să îmbinăm ineditul cu plăcutul, 

ajungem să constatăm că activitatea devine mai interesantă, mai atractivă, şi 

după cum remarcă psihologul american, Jerome S. Bruner: „Jocul constituie o 

admirabilă modalitate de a-i face pe elevi să participe activ la procesul de 

învăţare. Elevul se găseşte aici în situaţia de actor, de protagonist şi nu de 

spectator, ceea ce corespunde foarte bine dinamismului gândirii, imaginaţiei şi 

vieţii lui afective, unei trebuinţe interioare de acţiune şi afecțiune, unei trebuinţe 

interioare de acţiune şi afirmare”.  

Platforma educaţională WordWall este una din acele platforme care vin 

în ajutorul cadrului didactic pentru a face o lecţie mai interactivă, mai frumoasă 

şi cu mai mult stil, reuşim să ne jucăm atât în cadrul orelor, cât şi acasă. 

Înregistrarea se poate face simplu, prin contul de gmail și odată înregistrat 

contul îți oferă posibilitatea de a crea jocuri gratuit. Platforma propune mai 

multe forme de joc șabloane gata făcute unde noi trebuie doar să înlocuim cu 

conținutul necesar obiectului nostru de studiu. Deși, chiar realizând o activitate 

prestabilită elevul are opţiunea să-şi schimbe conținutul jocului, condiţiile 

rămânând aceleaşi. Această platformă încadrează cu succes toate categoriile de 

vârstă a copiilor pentru că fiecare din noi iubește să se joace, important să 

adaptăm acest joc in functie de colectivul clasei noastre.  

Folosită în diferite etape ale lecției, platforma vine cu diferite oportunități: 

la evocare vine să ajute elevii să se implice în cadrul orei, la realizarea sensului 

o putem utiliza cu succes ca metodă de transmitere a cunoștințelor, în același 

timp la reflexie procesăm informația studiată cu ajutorul acestor jocuri.  
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Apare întrebarea profesorilor ce facem cu formulele, cum le încadrăm 

corect în joc, pentru a avea o corectitudine a indicilor și coeficienților? 

WordWall este acea platformă care ne permite înscrierea formulelor şi dacă este 

necesar şi înserarea unor imagini, care să ne dezvolte percepţia vizuală. Atunci 

când scopul tău ca profesor e să-ţi uimeşti elevii cu ceva nou, accesează 

platforma WordWall, o să găseşti atât jocuri gata create de către alte cadre 

didactice, cât şi posibilitatea să-ţi creezi în orice moment jocul tău şi să-l 

adaptezi după particularităților elevilor!  

Multitudinea de posibilităţi şi jocuri propuse de platformă este inedită de 

la trenulețe cu balonaşe, diagrame etichetate, lanţuri logice, careuri de cuvinte la 

jocuri cu adevărat/fals sau potrivirea noţiunii cu definiţia, carduri deschise, 

potriviri de grup şi multe alte oportunităţi, care apar pe ecranul cadrului didactic 

şi în acelaşi timp pe ecranele elevilor, ca jocuri propuse spre realizare, 

conţinuturi spre aplicare, cunoştinţe spre asimilare. Și dacă tot scopul nostru este 

să învățăm elevii să învețe, eu le-am oferit oportunitatea să lucreze cu aceasta 

platformă, să creeze ei jocuri care să le propună și colegilor de clasă și semenilor 

lor. În acest context am descoperit potential creativ și un talent deosebit al 

elevilor de a implementa cunoștințele pe care le posedă în crearea jocurilor 

interactive. 

Dezvoltarea abilităților emoționale ale elevilor, este importantă pentru că 

ajută la formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți, ajută copiii să se înțeleagă 

pe sine, previne apariția problemelor emoționale și de comportament. 

Activitatea ,,EU și emoțiile mele” îi ajută pe copii să conştientizeze, să 

exprime şi să eticheteze corect emoţiile. 

Activitatea se va desfășura sub forma unui joc interactiv, în care vor fi 

prezentate mai multe situații și etichete pe care sunt notate emoțiile de bază: 

bucuria, tristețea, frica/teama, furia și uimirea. Copiii vor selecta emoția 

corespunzătoare situației prezentate. Vor primi puncte și bonusuri ceea ce îi va 

atrage pe copiii să participe la activitate. 
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Jocul este prima formă de activitate în ordinea de intrare în scena vieţii. 

Munca domină şi încheie viaţa omului adult. De la joc la învăţătură, apoi la 

muncă productivă sunt o serie de trepte intermediare care se influenţează 

reciproc. Cuvântul „joc” se aplică unei largi sfere de secţiuni umane care au în 

comun următoarele trăsături: nu presupun o muncă grea şi, în acelaşi timp, oferă 

veselie şi satisfacţie. NE JUCĂM ÎMPREUNĂ, ÎNVĂȚĂM! 

 

 

Abordarea tridimensională a educației STEAM 

Nadejda Cazacioc  

UST, doctorand 

LT „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Căușeni, Taraclia 

 

Rezumat: Formarea personalității unui ”Om” în devenire este nobila 

misiune care revine deopotrivă, profesorilor și părinților. Doar urmărind scopuri 

comune și prin conjugarea tuturor forțelor vom reuși să educăm o nouă generație 

care să aspire spre învățare, știință și cercetare. Lucrarea cuprinde viziunea 

părinților, elevilor și profesorilor despre principalele elemente ale educației 

STEAM. 

Cuvinte cheie: educație STEAM, învățare integrată, învățare prin 

proiecte. 

 

Abstract: The formation of the personality of a” budding ” man is the 

noble mission that belongs to both teachers and parents. Only by pursuing 

common goals and combining all forces we will be able to educate a new 

generation that aspires to learn science and research. The article covers the 

vision of parents, students and teachers about the main elements of STEAM 

education. 

Kesword: STEAM education, integrated learning, learning through 

projects. 

 

Introducere 

Tendințele din ultimele decenii în sistemul educațional indică la necesitatea 

revizuirii abordărilor conceptuale pentru asigurarea dezvoltării eficiente și 

armonioase a personalității educabilului în contextul noilor cerințe ale societății 

[4]. Una din esențialele schimbări așteptate de domeniul educațional este 
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implementarea învățării integrate în contextul Educației STEAM ce are menirea 

să formeze personalități prin abordarea inter- și transdisciplinară a materiei în 

cadrul orelor la disciplina de studiu. În contextul paradigmei de învățare 

STEAM elevii devin punctul fundamental al formării propriei personalității, 

profesorii și părinții fiind părghiile în care se sprijină acest punct. Modelarea 

personalității unui copil are loc într-un triunghi educațional echilateral care 

pornește de la parteneriatul profesor – elev – părinte și se valorifică prin 

formarea competențelor, capacităților, abilităților, atitudinilor și aptitudinilor:  

 
Abordarea tridimensională a educației pune accent în egală măsură pe 

fiecare latură a acestui triungi: 

✓ Profesorul facilitează învățarea și formează cunoștințele; 

✓ Elevul valorifică prin comptențe materia de studiu; 

✓ Părintele sprijină copilul în formarea personalității. 

Nu putem vorbi despre o învățare eficientă atât timp cât una din laturile 

acestui triunghi va fi neglijată, ori nu își va îndeplini partea sa de 

responsabilitate în educarea noii generații. Elevul este buretele care absoarbe 

fiecare picătură de viață, își formează comporatmanete și dă dovadă de 

comptenețe. În ochii lor profesorul este izvorul viu de cunoștințe, iar părintele 

este orizontul educației. Copilul se educă prin faptele noastre, nu printr-o teorie 

abstractizată. Părinții sunt cei care sădesc în sufletul copiilor dragostea față de 

școală și învățare, ei sunt cei responsabili de activitatea copilului în afara orelor 

și în mare parte de ei depinde entuziasmul cu care elevul va păși pragul școlii, își 

va dori să studieze și să descopere minunata lume a științei. Timp în care având 

în sala de clasă un elev motivat să învețe profesorul pregătit și înarmat cu zeci 

de tehnici și metode pornește transferul informațional și activează regimul 

creativ de formare a cunoștințelor. Este misiunea profesorului să îi demonstreze 

elevului aplicabilitatea programului de studiu în viața reală și să-l motiveze să își 

dorească să descopere noi laturi ale problemei studiate.  
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Metode și materiale 

În această cercetare ne-am propus să studiem comparativ viziunea elevilor, 

părinților și profesorilor despre utilitatea incluziunii educației STEAM în 

învățământul din Republica Moldova. Cercetarea a inclus 1350 elevi din licee și 

gimnazii de la clasa a 7-a la a 9-a, 280 părinți care au confirmat că discută cu 

copilul despre situația lui școlară și se implică activ în educația noii generații, 

295 profesori la diferite discipline de studiu din aria curiculară Științe ale 

naturii. 

 

Rezultate și discuții 

Prinși între tehnologie și învățământul clasic profesorii rămân orecum 

confuzi în fața modernizării, vorbim despre o digitalizare a învățării și în același 

timp observăm că printre metodele de predare învățare a profesorilor domină 

încă ”tabla și creta” (vezi Figura 1) și rămân a fi în umbră în cadrul orelor 

tablele interactive, roboții și senzorii – sau asta se explică prin faptul că nu toate 

școlile din Republica Moldova sunt dotate cu inventar de ultima generație și nu 

toți profesorii sunt instruiți pentru a realiza o ”educație multidisciplinară”. 

Cadrele didactice nu sunt încă pregătite ca să predea într-o asemenea manieră. 

Formare continuă a cadrelor didactice este predominant axată pe predarea pe 

discipline, în funcţie de specializarea din diploma de calificare profesională [2], 

timp în care vocea elevilor ne spune că ei preferă ca profesorii în cadrul orelor 

să explice materia prin activități practice în laboratoare, iar dacă asta nu e posibil 

să se transpună învățarea în laboratoarele virtuale să apeleze la simulările online 

sau asistate de calculator. O altă doleanță a elevilor este predarea cu ajutorul 

tablelor interactive și utilizarea instrumentelor digitale.  

Trebuie să conștientizăm că educăm copii ai generației Alpha care sunt cu 

tehnologiile la ”Tu”, iar ceea ce pentru noi cândva era un ”must have” pentru ei 

acum este lipsit de importanță. În aceiași ordine de idei o să accentuăm faptul că 

și părinții văd importante în formarea competențelor copiilor lor activitățile 

practice în laboratoare, instrumentele web și tablele interactive.  

Ca să aducem culoare în sala de clasă, și în același timp dăm viitorului 

viață trebuie să știm să corelăm armonios cele trei laturi ale câmpului 

educațional: dorințele, cerințele și necesitățile, să vedem ceea ce își doresc, cum 

își doresc să învețe, care sunt acele metode ce le consideră ei importante pentru 

formarea personalității lor. 
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Fig. 1. Materiale și resurse didactice utilizate de către profesori – 

așteptări ale elvilor și părinților 

 

Nu putem să negăm că metodele de predare-învățare, materialele și 

resursele didactice utilizate de către profesori în cadrul orelor sunt pricipalii 

factori în formarea competențelor la elevi. Și anume acești factori își lasă 

amprenta în motivarea pentru instruire și educarea noii generații. Observăm din 

Figura 2 că atât profesorii, cât și părinții și elevii apreciază ca fiind foarte 

importante metodele de predare-învățare și sunt conștienți de impactul și 

influiența lor în formarea unui nou Eu. Mizăm pe o învățare eficientă, practică, 

activă și interesantă roadele căreia să se dezvolte în pruduse așteptate de piața 

muncii.  
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Fig. 2. Influiența metodelor de predare-învățare utilizate de către 

profesor asupra formării competențelor la elevi 

 

Dacă ar fi să analizăm Educația STEAM, am descoperi că la baza acestui 

concept de învățare sunt puse anume acele metode enumerate de către copii și 

părinți ca fiind importante, acele metode care sunt considerate necesare de către 

profesori  pentru a facilita instruirea centrată pe elev, unde se pune accent pe 

creativitate, aplicare, descoperire, o instruire bazată pe gândirea critică și 

favorizarea schimbului de informații, colaborare, parteneriate pentru învățare. 

Vorbim despre stilul de învățare personalizată când fiecare copil reușete să 

asimileze materia în ritmul său fără a fi marginalizat de unele bariere de nivel 

pshihologic și cognitiv, atunci când se pune accent pe dezvoltarea armonioasă a 

personalității elevului. Când vorbim despre învățarea personalizată, avem în 

vedere o cale de abordare a procesului instructiv-educativ ce are ca finalitate 

valorificarea optimă a elevului/studentului ca subiect al învățării [5]. Elevii ne 

spun că pentru ei este ”în foarte mare măsură” importantă abordarea unei 

învățări ce ar pune accent pe interesele, nevoile și abilitățile lor, care le-ar 

permite formarea cunoștințelor în mod personalizat (vezi Figura 3). De fapt asta 

este și o dorință a părinților ca copii să poată să-și demonstreze comptențele 

diferit – ținând cont de domenile în care ei sunt versați, pentru că și copii sunt 

diferiți, și capacitățile lor sunt diferite. Deși profesorii consideră în mare parte 

”potrivită” necesitatea învățării personalizate, ținem să precizăm că per total 

85,80% din profesorii chestionați susțin învățarea personalizată, comparativ cu 

cifra de 84,30% observată la elevi și 79,4% expuse de părinți, procentul 

profesorilor adepți ai învățării personalizate este vizibil mai mare.  

 
Fig. 3. Necesitatea învățarii personalizate 
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Implementarea cu succes a conceptului STE(A)M în cadrul învățământului 

tradițional din RM a devenit o provocare nu numai pentru elevi, ci mai mult 

pentru cadrele didactice [3]. Învățarea integrată se bazează pe aspectele inter- și 

transdisciplinare poziționate în diferite arii curiculare, care, în același timp au 

puncte conexe. Conceptul educațional STEAM prioritar pune accentul pe 

demonstrarea practică a utilității temelor studiate, corelarea curriculei cu 

realitatea și necesitățile elevilor. Abordarea STEAM în educație își propune să 

promoveze o învățare accesibilă și prietenoasă elevilor. Implementarea STEAM 

în procesul educațional ar putea fi o soluție eficientă, care ar facilita dezvoltarea 

și îmbunătățirea substanțială a abilităților inovatoare și creative ale studenților – 

abilități indispensabile personalității secolului XXI [1]. Conștienți de beneficiile 

acestui tip de învățare, părinții vin să sprijine și să susțină cadrele didactice în 

implementarea educației STEAM fapt confirmat și de răspunsurile colectate în 

chestionarul părinților: 37,1% sunt ”în foarte mare măsură” pentru învățarea 

integrată și alți 44,4% sunt de părerea că învățarea integrată trebuie realizătă în 

măsură ”potrivită”, desigur că un rol deosibit în formarea acestei opinii a 

părinților l-au avut copiii, care și-au exprimat părerea cam în același raport 

procentual (vezi Figura 4). Analizând opiniile cadrelor didactice observăm că și 

ei sunt pentru o învățare integrată, inter- și transdisciplinară: 54% din profesori 

sunt pentru integrare în ritmuri ”potrivite”, iar 27% din cei 295 profesori admit 

faptul că integrarea multidiciplinară este necesară ”în foarte mare măsură”. Per 

total avem acodrul de integrarea a învățării a 81% din profesori, 83,2% din elevi 

și 81,5% părinți. Elevii se expun asupra faptului că ei mai ușor asimilează și 

materia atunci când le este explicată tangența unor noțiuni din prisma tuturor 

disciplinelor conexe. 
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Deloc În mică măsură Potrivit În foarte mare
măsură

Profesori 2% 17% 54% 27%

Elevi 1,90% 14,90% 45,80% 37,40%

Părinți 3,20% 15,30% 44,40% 37,10%

 

Fig. 4. Învățarea integrată 
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Și pentru că unul din elementele de bază al educației STEAM este proiectul 

de cercetare, am încercat să analizăm opinia principalilor actori din câmpul 

educațional referitor la impactul aplicării proiectelor de cercetare asupra 

formării competențelor cheie/ transversale și competențelor specifice disciplinei. 

La acest capitol al învățării prin proiecte profesorii se expun cu 40% ca fiind ”în 

foarte mare măsură” și 39% ”în mare măsură” importantă aplicarea proiectelor 

de cercetare ca metodă de studiu, fapt de altfel confirmat și de curricula 2019, 

care include și ea proiecte de cercetare la fiecare disciplină.  

 

Fig. 5. Impactul proiectelor de cercetare asupra formării 

competențelor 

 

Dacă ar fi să facem o corelare a situației, 46,5% din numărul total de elevi 

au văzut ca fiind ”în foarte mare măsură” importantă aplicare proiectelor și 

26,4% din elevi văd aplicarea proiectelor ”în mare măsură” importantă pentru 

formarea competențelor ce le sunt necesare în viața de zi cu zi. La acest capitol 

părinții susțin că pentru ei e important să vadă că copii lor se bucură de rezultate 

și sunt apreciați pentru munca pe care o depun, văzâdu-i muncind pe copii și 

dedicați învățării nu poți să afirmi că proiectele de cercetare sunt inutile. Cu 

44% pentru ”în mare măsură” și 43,80% pentru ”în foarte mare măsură” părinții 

la această întrebare devin lideri în susținerea includerii educației STEAM în 

învățământ. 
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Concluzii  

Creșterea, formarea și dezvoltarea noii generații este responsabilitatea 

comună a părinților, profesorilor și societății. Includerea conceptului de învățare 

STEAM în sfera educațională aduce cu sine efecte pozitive văzute atât de 

părinți, profesori, cât și de elevi. Fiecare din ei conștientizează că atât timp cât 

vor lucra împreună pentru un scop, vor avea și rezultate. Societatea este 

elementul care indică necesitatea abordării educației STEAM în învățământ, 

profesorii sunt cei care implemetează, părinții sunt cei care susțin acest proces, 

iar elevii sunt cei care se formează și dobândesc: competențe, aptitudini, 

atitudini, capacități, abilități, comportamente. Ecoul educației STEAM îl vom 

resimți peste câțiva ani atunci când vom descoperi în elevul nostru un angajat 

care are capacitatea de a opera cu acele cunoștințe pe care le-a dobândit pe 

parcursul învățării în liceu. 
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Învățarea prin proiect la disciplina informatica 
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Rezumat: Dinamica lumii contemporane, mai ales perspectiva 

tehnologiilor, reprezintă, fără îndoială, o provocare pentru predarea-învăţarea 

Informaticii în școală, în vederea adaptării strategiilor eficiente, eficace şi 

inovative de cunoaştere. Utilizarea metodei proiectului în procesul instructiv-

educativ asigură posibilitatea intercalării de conținuturi inter- și trans-

disciplinare. Curriculumul la Informatică (ediția 2019), propune elevilor 

abordarea conținuturilor din perspectiva realizării proiectului individual sau în 

grup prin valorificarea cunoștințelor, datorită gradului ridicat de aplicabilitate 

imediată.  

Cuvinte-cheie: metoda proiectului, învățarea prin proiectului, cunoștințe, 

competențe, aptitudini, abilități, Informatică. 

Abstract: The dynamics of the contemporary world, especially 

technological perspective, presented, without a doubt, a challenge for teaching-

learning Informatics in school, in order to adapt efficient, effective and 

innovative knowledge strategies. The use of the project method in the 

instructive-educational process ensures the possibility of intercalating inter- and 

trans-disciplinary contents. The Informatics curriculum (2019 edition), offers 

students an approach with the contents from the perspective of carrying out the 

individual or group project by capitalizing on knowledge, due to the high degree 

of applicability immediately.  

Keywords: project method, project learning, knowledge, skills, aptitudes, 

skills, Computer Science. 

Societatea contemporană se află într-o dinamică permanentă, în acest 

context, predarea şi studierea disciplinei Informatica joacă un rol deosebit în 

formarea și dezvoltarea generală a personalității și are drept scop fundamental 

dezvoltarea gândirii algoritmice a elevului, crearea premiselor pentru integrarea 
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organică a acestora în societatea informațională modernă și de perspectivă. 

Această integrare presupune deținerea de către elevul ciclului liceal a 

cunoștințelor informatice fundamentale și a abilităților de utilizare instrumentală 

a mijloacelor oferite de tehnologia informației și comunicațiilor (T.I.C.), adică 

stăpânirea întregului ansamblu de competențe ce formează cultura 

informațională a persoanei.  

Or, paradigma centrării procesului de predare-învăţare pe elev a 

reprezentat o schimbare fundamentală, care a atras necesitatea găsirii unor 

soluţii de stimulare permanentă a interesului şi curiozității elevului, pe de o 

parte, iar pe de altă parte să îi îmbunătăţească performanţele sale școlare. 

Printre elementele inovatoare propuse în curriculumul la disciplina 

Informatica (2019), se regăseşte și învăţarea bazată pe proiect. Dicţionarul 

explicativ al limbii române propune următoarea definiţie cu referire la termenul 

de proiect ca fiind un: „plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de 

a face un lucru” [1]. Apărut în sec. XX, proiectul este o formă activă, 

participativă, cu rolul de transfer de cunoştinţelor, deprinderilor, capacităţilor, 

care facilitează abordările inter – și trans-disciplinare.  

G. Bergher, filosoful și pedagogul francez afirma că o ,,educaţie bună 

presupune menţinerea prospeţimii intelectuale sub forma unor vii dorinţe de a 

descoperi, de a studia şi inventa, de a cerceta, de a realiza şi valorifica” [2, p. 

84]. Din aceste considerente, proiectul, ca metodă de predare – învăţare – 

evaluare, susține formarea individuală ascendentă, problematizată, socio-

relaţională și pragmatică, iar în figura 1 sunt elucidare etapele de realizare a unui 

proiect, valabile și pentru disciplina Informatica.  

 
Figura 1: Etapele de elaborare a unui proiect 

Analizând curriculumul la Informatică (ediția 2019), observăm rubrica 

„Activități și produse școlare recomandate” abundă de tipuri de proiecte care ar 

putea elevii să le elaboreze în cadrul disciplinei. În tabelul 1 sunt prezentate 

modulele și numărul de proiecte propuse pentru fiecare, cu exemplificarea unor 

proiecte recomandate în document [3, p. 33]. 
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Astfel curriculumul disciplinar la Informatică susţine integrarea „învăţării 

prin proiecte” sau a „metodei proiectului” în structura de funcţionare a unui 

proiect pedagogic cu caracter global şi deschis, elaborat pe baza competenţelor 

generale ale disciplinei şi specifice ale activităţii de instruire (conținutului 

abordat), realizabile în context formal (şcolar), dar şi non-formal (extraşcolar), 

sub diferite forme de organizare individual şi în grupe. 

Tabelul 1: Sinteza curriculară cu privire la „metoda proiectului”,  

disciplina Informatica, clasa a XII-a, [3, p. 33-59] 

Conținutul 

curricular, clasa a 

XII-a 

Nr. 

proiecte 

propuse 

Exemple 

1. Subprograme 5 

Subprograme pentru calculul mediilor 

aritmetice și al mediilor geometrice ale 

unui set de numere, analize elementare 

ale textelor, calcule aritmetice cu 

numere lungi, ordonarea crescătoare, 

descrescătoare a tablourilor, alfabetică a 

cuvintelor. 

2. Tehnici de 

programare* 
10 

Colorarea suprafețelor închise, căutarea 

drumului în labirint, probleme pe tabla 

de șah, colorarea hărților, croirea 

țesăturilor, problema rucsacului. 

3. Modelare și calcul 

numeric* 
1 

Elaborarea într-un limbaj de nivel înalt a 

unui program de adunare (scădere) a 

numerelor mari (până la 100 de cifre). 

4. Baze de date 3 

Crearea tabelelor pentru o bază de date, 

introducerea datelor în tabelele unei 

baze de date, redactarea datelor în 

tabelele unei baze de date (“Școala”, 

„Biblioteca”, „Magazin” etc.). 

5. A Prelucrări avansate 

ale informațiilor din 

bazele de date 

9 

Crearea tabelelor de sinteză pentru 

prelucrarea datelor din bazele de date ce 

conțin informații referitoare la: cărțile 

din biblioteca familiei, înregistrările 

audio din fonoteca personală, 

înregistrările video din arhivele familiei 
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5. B Metode 

experimentale în 

științele umanistice 

20 

Analiza datelor obținute în cadrul 

sondajului realizat în localitate privind: 

calitatea drumurilor, starea mediului, 

eventualul loc de construcție a unui 

centru de agrement, intențiile cetățenilor 

de a contribui financiar sau prin muncă 

neremunerată la amenajarea localității 

etc. 

5. C Programarea Web 3 
Calculator matematic universal, asistent 

alimentare, configurator calculator. 

5. D Structuri dinamice de 

date 
8 

prelucrarea listelor de candidați în cazul 

admiterii la liceu, prelucrarea listelor de 

cuvinte distincte ce se întâlnesc într-un 

text, vizualizarea fluxului de intrare-

ieșire a vagoanelor în cazul unui depou 

feroviar; 

Metodă proiectului facilitează atingerea obiectivelor educaţionale de bază, având la 

bază principiul învăţării prin acţiunea practică cu finalitate reală – ”învăţare prin 

practică” sau ”învăţăm făcând” (engl. learning by doing). Anume la modului 

5B: Metode experimentale în științele umanistice elevul are cele mai multe 

opțiuni ale temelor de cercetare, care va fi realizată de către elevii-liceeni, în 

termen determinat, prin îmbinarea cunoştinţelor cu activitatea practică, 

rezolvând problemele din comunitate. Învățarea bazată pe proiect în cadrul 

acestui modul la alegere va presupune colectarea informaţiilor, prelucrarea şi 

sintetizarea lor, interpretarea şi reflecţia personală, precum şi cooperarea în 

echipe pentru realizarea sarcinilor.  

Învățarea bazată pe proiect la disciplina Informatica favorizează: 

− curiozitatea intelectuală a elevilor și cultivă simţul responsabilităţii;  

− dezvoltă capacitatea de gândire, stimulând dorinţa de învăţare şi producere; 

− susține încrederea în sine prin descoperirea talentelor individuale şi ale echipei; 

− formarea de situații, întrebări pentru provocarea la implicație, reflecţie a clasei;  

− dezvoltarea competențelor secolului XXI-lea;  

În concluzie, menţionăm că proiectul nu este doar o metodă specifică de 

evaluare, ci, o modalitate eficientă de concepere a procesului instructiv-educativ, 

mizând pe colaborarea dintre elev - cadru didactic – societate. Aplicând metoda 

proiectului la Informatică, suntem ferm convinși că, în procesul activităţii 
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individuale sau în grup, elevii realizează activități de căutare, analiză, sintetiză, 

asociere, comparare, creare a unui produs final cu rezultate evidente, ce urmează 

a fi prezentat public în sala de clasă.  
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Educaţia in lumea digitală 

Prof. Gabriela Ciubotariu  
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Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este integrată în clasă, 

învățarea digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație. Cum? Prin faptul că 

îi face pe elevi să fie mai interesați să învețe și să-și extindă orizonturile, iar 

astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație.Educația digitală îi face 

mai deștepți pe elevi. 

Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-

didactice eficiente de învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au 

nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează resursele online, și aplică informațiile 

inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența și 

productivitatea. 

Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia 

digitală dezvoltă abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării 

raționamentului analitic. Copiii care explorează întrebări deschise folosindu-se 

de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre deosebire 

de memorarea temporară a lecțiilor din manual. 

https://dexonline.ro/definitie/proiect
https://mecc.gov.md/sites/default/files/informatica_curriculum_liceu_rom.pdf
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Spre exemplu, jocurile interactive și de îndemânare sunt instrumente 

excelente care îi învață pe copiii să se disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e 

nevoie să se respecte regulile și îndrumările pentru a participa. Educația digitală 

a devenit în ultimul timp una dintre preocupările prioritare ale învățământului 

românesc, prin impunerea alfabetizării și a comunicării digitale pentru orice 

participant la procesul instructiv-educativ. Integrarea și utilizarea diverselor 

tipuri de tehnologii în procesul educațional nu mai este văzută ca o mișcare 

avangardistă, ci ca o necesitate. La nivelul întregii lumi, se observă 

transformarea conținutului cultural într-o formă digitală, favorizând 

accesibilitatea la produse educaționale oricui, oriunde și oricând. Învățământul 

virtual a devenit un fenomen în industria românească în ultimii ani, iar efectele 

sale pe termen scurt, mediu și lung ar trebui evaluate mai atent. 

De ce copiii preferă să învețe prin joc? Pentru că jocul în sine le oferă 

satisfacții. Iar acest lucru îi ajută să-și dezvolte răbdarea, o altă abilitate și o 

caracteristică a inteligenței emoționale, extrem de necesară la adaptarea vieții de 

adult. 

De asemenea, copiii își dezvoltă sentimente pozitive de realizare și 

stăpânire de sine atunci când dobândesc noi deprinderi de a utiliza tehnologia 

digitală. Devin mai încrezători și dornici să exploreze și să descopere lucruri noi. 

Elevii care folosesc tehnologia digitală pentru a învăța devin mai implicați în 

acest proces și sunt mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, poate fără 

să-și dea dau seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat. 

Deoarece învățarea digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut 

și asimilat decât manualele voluminoase, putem spune cu certitudine că 

digitalizarea reprezintă un context mai bun, care oferă o perspectivă mai largă și 

activități mult mai atractive decât metodele tradiționale de învățământ.Acest 

lucru îi ajută pe elevi să se conecteze mai bine cu materialele de studiu. 

În plus, digitalul oferă adesea o modalitate mai interesantă și mai 

cuprinzătoare de informații. Fapt care se reflectă în scăderea absenteismului în 

școlile care folosesc deja instrumentele digitale și notele mai mari pe care le 

obțin elevii. Mai mult decât atât, când elevul își poate urmări propriul progres, îi 

sunt sporite motivația și responsabilitatea. 

Instrumentele digitale de învățare implică profesorii și părinții la un nivel 

mai profund. Instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi 

platformele sociale, îi ajută pe profesori să creeze și să administreze grupuri de 

lucru / comunicare. Astfel, câștigă foarte mult timp și reușesc să raspundă 
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nevoilor fiecărui elev în parte, făcând educația mai productivă prin comunicare 

continuă și dinamică, Ceea ce nu se poate realiza în totalitate folosind numai 

metodele tradiționale. Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să 

acceseze tot mai multe informații, dar pot și să se asigure că informațiile sunt 

adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta fiecare elev să învețe în 

cea mai eficientă manieră, este cel mai important beneficiu al învățării digitale. 

 Principalele argumente care stau la baza nevoii de utilizare a tehnologiei 

în educație sunt susținute, pe de o parte, de evoluția continuă și fără precedent a 

noilor tehnologii, de rolul tot mai accentuat pe care acestea îl înregistrează în 

toate domeniile de activitate, de cerințele pieții forței de muncă, orientate spre 

deținătorii competențelor digitale și, pe de altă parte, invitabil, de existența unei 

generații de tineri nativi digitali. Deasupra acestor incontestabile argumente, 

amintim unul, adesea, ignorat din dorinţa de a rămâne sub mirajul „unicităţii” 

digitalizării: nevoia şcolii de folosire corectă, atentă, responsabilă a mijloacelor 

– indiferent de „eraˮ pe care o parcurgem. 

 Utilizarea tehnologiei moderne și al Internetului a devenit o necesitate a 

ființării lor, oferindu-le atât oportunităţi cât şi riscuri. Importanța alfabetizării 

digitale se arată a fi din nou esențială, iar un nivel ridicat al experienţei şi 

abilităţilor pot amplifica beneficiile „navigării” pe Internet şi îi pot pregăti 

pentru a evita, a face faţă riscurilor. Cei mai  mulți profesori interesați să 

utilizeze tehnologia în activitățile educative s-au evidențiat la nivelele de 

învățământ gimnazial și liceal, rezultat ce ar putea fi parțial explicat prin 

obligativitatea introducerii și utilizării resurselor digitale în aceste două 

segmente de învățământ, care ar fi putut favoriza conștientizarea importanței 

deprinderii unor noi modalități de lucru și de imperativul nevoii acestora în 

educație, schimbându-le valoarea întruna educativă. Generalizarea folosirii 

noilor tehnologii în toate domeniile de activitate, determină creșterea interesului 

pentru cunoașterea și valorificarea „serviciilor” oferite, facilităţilor mereu mai 

ample, aspect ce conduce firesc la acceptarea acestor mijloace atât de elevi, cât 

și de profesorii, părinţii acestora. Elevii se simt confortabil în prezența 

tehnologiei; mulți o folosesc de la vârste fragede. Introducerea unor conținuturi 

educaționale noi cu ajutorul instrumentelor digitale, cunoscute și folosite de 

elevi, îi determină pe aceștia să se simtă mai încrezători în capacitatea lor de a 

învăța noul material și dornici să-i ajute pe colegi în utilizarea tehnologiei. 

Tehnologia facilitează învățarea individuală și tinde să elimine diferențele 

educaționale dintre elevi. Astfel, fiecare elev poate accesa oricând și de oriunde 
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conținuturile educaționale puse la dispoziție de profesor pentru a înțelege 

anumite concepte. După cum știm, tehnologia este utilizată permanent într-o 

mulțime de domenii. Introducerea acesteia în sala de clasă îi va ajuta pe elevi să 

se familiarizeze cu utilizarea device-urilor și în contexte formale. Mai mult, 

tehnologia poate constitui un prilej pentru îmbunătățirea interacțiunilor sociale și 

încurajarea cooperării, abilități necesare viitorului loc de muncă. 

Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși 

rapid informații cu alți profesori, în timp real. Prin îmbrățișarea dispozitivelor 

digitale și a învățării conectate, sălile de clasă din întreaga lume își sporesc 

abilitățile de învățare, experiența educațională și comunicare. Instrumentele și 

tehnologia digitală de învățare și predare în clasele primare, secundare și licee 

pregătesc elevii pentru studiile superioare și carierele pe care le vor urma, 

ajutându-i să dobândească abilități specifice, inclusive familiarizarea cu 

tehnologiile emergente și auto-motivația. Simplul fapt că tehnologia ne însoțește 

peste tot este un motiv suficient de bun pentru a schimba modul în care tinerii 

asimilează informația. În multe state europene și americane, companiile IT, 

împreună cu guvernele, au implementat cu succes mii de proiecte în instituții de 

învățământ. Pentru a facilita accesul la informații și cursuri, orele interactive 

bazate pe programe software create special pentru educație au îmbunătățit mult 

nu numai procesul de predare / învățare, ci și relația dintre elevi și profesori și 

relațiile dintre părinți și elevi. Copiii reprezintă viitorul unei societăți, motiv 

pentru care este important pentru ei să dobândească abilitățile necesare pentru a 

trăi decent în societate. Deoarece tehnologia poate fi o sursă de distragere a 

atenției, programele puse în aplicare în școli ar trebui să urmărească să ofere 

elevului o experiență de învățare interactivă, bogată și variată, care îi ajută să 

devină mai disciplinați și mai informați. Relația dintre tehnologie și educație 

devine din ce în ce mai dinamică.  

Pe de o parte, asistăm la o evoluție permanentă și fără precedent a 

tehnologiei, care necesită noi abilități, comportamente și atitudini. Pe de altă 

parte, gradul de absorbție al tehnologiei evoluează într-un ritm alert. Astfel, 

relația dintre cele două „dinamici” devine mult mai complexă. 
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Google Classroom, oportunitate sau provocare? 

 Profesor învățământ primar Mariana Cati Deaconu  

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni 

Jud. Argeș 

 

Starea în care ne aflăm ne-a determinat să fim părtași ai unei schimbări 

radicale, o adevărată revoluție, în abordarea procesului didactic dintr-o altă 

perspectivă, prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și 

cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul 

dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că 

nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea online în totalitate. Cadrele didactice 

au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în 

practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de 

comunicare. Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat 

rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost initial abordată cu 

scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către 

cei mai mulți elevi. 

Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, pentru cadrele 

didactice din ciclul primar necesită colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din 

partea acestora, deoarece copiii nu posedă deprinderile necesare pentru a lucra 

pe platforme sau cu aplicațiile utilizate.Un alt impediment este  acela că elevii 

depind de părinți deoarece nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din 

clasa pregătitoare, clasa I) și este necesar stabilirea unui program astfel încât 

adulții, care nu sunt disponibili dimineața din cauza serviciului, să fie acasă 

pentru a-i ajuta.  

 Aplicația Google Classroom este un instrument complex pentru 

gestionarea unei clase virtuale. Când sarcinile de la toate disciplinele vin pe o 
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singură platformă și comunicarea se realizează în același loc, este mai ușor să 

urmărești, să coordonezi întreaga activitate. 

Avantajele oferite pentru profesori: 

- organizarea optimă a lecțiilor, eficientizarea timpului; 

- crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online; 

- posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiecărui elev, 

postarea unor anunțuri și întrebări de către ambele părți ; 

         

 I.Crearea temelor și transmiterea acestora elevilor. 

         Pentru facilitarea înțelegerii cerințelor, putem folosi ca suport fișe, 

link-uri pe care să le inserăm, ppt-uri, filmulețe de pe youtube. De folos a fost 

utilizarea acestora în realizarea activităților din ,,Școala Altfel”, pentru temele 

propuse. 

Exemplu:  

Sprijin pentru realizarea temelor acasă: 

A.Educație rutieră - am postat filmulețe despre circulația în siguranță 

B. Jocuri în familie- filmulețe cu idei de jocuri amuzante pe care le pot 

face împreună cu membrii familiei 

C. Jucării din materiale ecologice- imagini cu modele de jucării și 

filmulețe cu modalitatea de  realizare a acestora    

D. Jocuri cu umbre- filmulețe de pe youtube cu realizarea unor ființe cu 

ajutorul mâinilor 

E. Pictură pe pietre- imagini cu diverse modele pe care le pot realiza 

          Acestea sunt doar câteva dintre temele la care am folosit materiale 

suport. Elevii au fost foarte încântați. Părinții i-au sprijinit, i-au filmat ( pozat) în 

timp ce realizau activitațile și au postat apoi pe Google Classroom. 

         Pentru a-i determina să fie conștiincioși, atunci când postăm temele 

pentru acasă, este bine să le stabilim termen de predare.Google Classroom ne 

ajută în acest sens. Acest lucru îi va face pe copii să fie responsabili. După 

corectarea temelor, elevii primesc feedback, aprecieri, deoarece impactul este 

deosebit asupra lor. 

II.Predarea conținuturilor  

         În procesul de predare, din aplicația Google Classroom, putem 

folosi aplicația Meet, o platformă de comunicare instant prin video și chat prin 

care se poate partaja ecranul, se pot împărtăși link-uri. Eu am utilizat aplicația 

Zoom, deoarece o descoperisem înainte ca școala să ne înscrie pe platforma 
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SIIR ADMA. În aplicația Zoom am utilizat și tabla virtuală interactivă, cu 

ajutorul căreia am explicat exerciții la matematică, am desenat forme și figuri 

geometrice, am scris propoziții la ora de comunicare. Tot pe aceasă aplicație am 

prezentat ppt-uri pentru orele de Științe, Dezvoltare personala, Abilități practice, 

am audiat cântece. Lecțiile pot fi înregistrate și pot fi revăzute sau transmise 

elevilor care nu au putut participa. 

 

III. Evaluarea cunoștințelor 

          Google Classroom ne oferă posibilitatea să-i evaluăm pe copii prin 

crearea de chestionare, chiar de la clasa I. Putem insera imagini suport, iar 

întrebările pot fi variate: cu răspuns închis, răspuns scurt, răspunsuri multiple, 

variante de răspuns cu selectare de casetă. Chestionarele pot fi folosite la 

sfârșitul unei lecții sau pot fi date în completarea temei pentru acasă. 

          Pentru cadrele didactice, Google Classroom vine în ajutor prin 

faptul că are ca instrument de organizare a documentelor ( fișe, chestionare, ppt-

uri, ) Drive-ul. Folosirea calendarului este utilă, deoarece oferă o imagine de 

ansamblu a conținuturilor pe care le-am predat, a termenelor.        

  Activitatea sincron, trebuie susținută și de cea asincron. 

Activitatea elevilor de acasă, este foarte importantă. Cadrul didactic trebuie să 

aibă în vedere în stabilirea acestora cantitatea și calitatea. Munca independentă, 

exercițiile cu rol de consolidare, lecturile suplimentare, compunerile, proiectele, 

au rolul de a utiliza cunoștințele asimilate, dezvoltă creativitatea, imaginația, 

atenția, deprinderile de lucru cu manualul și alte surse de informare. 

         Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare, 

cadrul didactic poate folosi ajutorul pe care îl oferă unele platforme și aplicații. 

Dintre acestea, pot aminti : 

 Pentru crearea de jocuri educative: 

 Wordwall – permite crearea de puzzle-uri, joculețe simple, quiz-uri, 

anagrame, rebusuri, roata aleatoare și mai multe tipuri de aplicații care susțin 

învățarea. 

Dedicate- oferă un set de aplicații incredibile pentru generarea de cuvinte 

încrucișate și rebusuri, capabile să trezească interesul copiilor. 

Suport pentru procesul de predare: 

Pixton- se pot crea benzi desenate pentru o anumită temă, folosind 

personaje din diverse domenii care pot fi personalizate ( sunt oferite de 
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platformă), se pot crea avataruri, povești, elevii pot crea teme, simularea unor 

situații de comunicare. 

Kizoa- este un software de editare video online, un producător de filme, 

videoclipuri pentru lecții, prezentări persuasive, antrenante, de impact. Se poate 

colabora cu elevii în realizarea diferitelor proiecte. 

Flipsnack- indicat pentru crearea de publicații digitale: reviste, cărți 

digitale, broșuri. Transformă documentele pdf  în flipbook-uri. 

Animaker- este o platformă pentru crearea videoclipurilor de animație. 

Aplicația oferă șabloane ce pot fi personalizate și apoi animate cu personaje, 

imagini. Putem crea personaje care să transmită elevilor mesaje, informații, într-

un moment al lecției și aceasta să devină mai atractivă, mai captivantă. 

Padlet- cadrul didactic poate crea clase pe această platformă, poate 

discuta, adăuga imagini, mesaje, link-uri, documente. Poate fi folosit ca 

instrument pentru portofoliile elevilor ce pot fi apoi distribuite părinților. 

Google Expedition- este o platformă care oferă profesorilor posibilitatea 

să ducă elevii în excursii virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee, 

excursii subacvatice, explorări în spațiu, totul prin integrarea de conținut de tip 

VR ( realitate virtuală). 

Open Board- este o aplicație care permite crearea unei table interactive. 

Se pot încărca documente, imagini, pe care le expunem pe ecran în timpul 

întâlnirii online. Se poate filma și înregistra într-un clip video activitatea,  pe 

care îl putem trimite apoi elevilor pentru a fi vizualizat. 

Pentru evaluarea elevilor: 

Socrative- o platformă prin intermediul căreia putem evalua elevii, prin 

obținerea unor date în mod instantaneu. Se pot crea teste cu variante de răspuns 

multiplu, de tipul adevărat/ fals, răspuns scurt,  rezultatele fiind afișate în timp 

real. Acestea se pot descărca și se realizează rapoarte. Cu Socrative, cadrele 

didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide, chestionare, pentru a avea un 

feedback rapid. 

Kahoot- este o platformă foarte cunoscută de cadrele didactice. Aici se 

pot crea teste interactive, sub formă de joc. Se poate lucra în grup de elevii unei 

clase. 

Mentimeter- permite cadrului didactic să interacționeze cu elevii în timp 

real. Este o aplicație cu ajutorul căreia putem realiza feedback-ul la sfârșitul 

orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. Elevii sunt solicitați să răspundă 

la o întrebare cheie legată de conținutul lecției, sau al activităţii. 
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Toate aceste aplicaţii şi platforme pot fi utilizate în activitatea la clasă 

oricând, unele cadre didactice poate chiar le-au utilizat. Momentul acesta de 

răscruce a ne-a determinat însă pe toţi să facem cunoştinţă cu aceste platforme şi 

aplicaţii care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm pe elevi să 

rămână conectaţi în procesul de învăţare. 

În perioada desfășurării școlii online, trebuie să ținem cont de anumite 

reguli. Acestea se pot aplica și în momentele de normalitate, dar care presupun 

şi utilizarea instrumentelor digitale: 

➢ Orarul școlar tradițional NU poate fi transferat la programul de lucru 

online 

➢ Timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul 

primar- 90 min., ciclul gimnazial- 120/150 min., ciclul liceal- 180/210 min.) 

➢ Pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente 

digitale, soft-uri, aplicații, ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, 

aprofundare, exersare. 

➢ Toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte 

bine 

➢ Este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele 

digitale, modul de lucru cu aplicațiile. 

➢ Avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, 

conștientizare, regularitate, sprijin și comunicare continuă între elevi, părinți, 

colegi. 

➢ Avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere 

reală și o personalizare a sarcinilor. 

➢ Feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-

didactic/elevi, cadru didactic/ părinți. 

       Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare 

prin faptul că vin în sprijinul sau în completarea celor învățate la clasă, pun la 

dispoziția profesorilor modalități moderne de predare și evaluare. Trebuie să ne 

gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, cadrele 

didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc 

învăţarea: prin întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă 

adecvate şi prin relaţii umane care să transmită încredere şi susţinere astfel încât 

procesul educaţional să aibă reultatele aşteptate. 
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Metode interactive de predare-învățare-evaluare la 

matematică-METODA SINELG  

Prof. Ana Maria Carmen Iordache, Liceul Tehnologic 

,,Virgil Madgearu’’ , Roșiori de Vede, Teleorman, România 
 

Etimologic, termenul de metodă este un cuvânt compus din alte două, 

provenind din grecescul μέθοδος (methodos) unde: meta (μετά) înseamnă „către, 

spre” și hodos înseamnă „drum, cale”.  

Necesitatea de a dezvolta, prin activitatea didactică, abilităţile de muncă 

intelectuală reclamă utilizarea pe scară largă a diferitelor tehnici de gîndire 

critică, printre care SINELG-ul este una de bază. 

După ce obiectivul-cadru al învăţămîntului primar – lectura – este atins şi 

elevul citeşte coerent, la prima vedere, orice text scris în limba de instruire, 

devin importante alte aspecte ale citirii şi combinarea acesteia cu alte operaţii 

intelectuale. Alături de afirmaţia Elevul citeşte se pot eşalona toate mărcile 

interogaţiei: Ce? Cît? Cum? Pentru ce? etc. citeşte acel elev. Anume felul în care 

citeşte elevul respectiv pare să aibă un impact deosebit asupra formării 

personalităţii, mai ales dacă este vorba despre lectura textului ştiinţific. 

Necesitatea de a apela, în demersul didactic, la surse ştiinţifice sigure (capitole 

din manuale şi monografii, articole din diverse dicţionare şi enciclopedii) ne 

obligă să examinăm şi să diferenţiem lectura propriu-zisă a textelor recomandate 

de profesor. În acest sens, lectura cu creionul în mînă a fost şi este practicată de 

toate generaţiile de cititori. Creionul în mînă şi un sistem de semne proprii, 

aplicate pe text pentru înţelegerea/memorarea informaţiei, trebuie examinate în 

raport cu personalitatea cititorului şi formarea unor abilităţi de muncă 

intelectuală, inseparabile de instruire. În acest sens, SINELG-ul este o tehnică de 

bază, uşor asimilabilă, cu variante pentru discipline şi vîrste diferite. 

         SINELG este un instrument foarte util, deoarece permite elevului sa 

îsi monitorizeze nivelul de întelegere pe masura ce citeste. Fiecărui cititor i se 

http://www.e-şcoala.ro/
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poate întâmpla să citească o pagină întreaga si sa nu îsi aminteasca nimic din 

continutul acesteia. Este cel mai bun exemplu de citire fără comprehensiune, sau 

citire fără implicare cognitivă în procesul de citire și citire fără monitorizarea 

comprehensiunii. Foarte adesea elevii abordează lectura cu aceeași lipsă de 

implicare cognitivă. Întelegerea fenomenului este un pas important în procesul 

de învatare, dar posibilitatile de învatare se pierd dacă cititorul nu se implică în 

întelegerea textului 

Etape:  

1. În primul rând, elevii vor primi un text, o fişă de lucru, pe care trebuie să 

îl/o citească cu mare atenţie. 

2. În timpul lecturii textului/ fişei de lucru, elevii vor fi sfătuiţi să pună lângă 

paragrafe nişte semne, în funcţie de faptul dacă aceste pasaje confirmau ce ştiau 

ei, sau infirmau ceea ce cunosc ei, sau informaţii noi, sau neclarităţi, dubii, după 

cum urmează: 

a. Pun V lângă pasajele cu informaţii pe care le ştiu sau cred că le 

ştiu. 

b. Pun  - lângă ideile care contrazic sau diferă de ceea ce ştiu sau 

cred că ştiu. 

c. Pun  + lângă ideile care sunt noi, pe care nu le ştiu. 

d. Pun  ?  lângă ideile care sunt confuze, unde au dubii, neclarităţi. 

3. Se cere fiecărui elev să formeze o pereche cu colegul de bancă şi să 

discute preţ de câteva minute ceea ce au constatat fiecare dintre ei. 

4. După lectură se va analiza textul din perspectiva semnelor de pe margine 

puse de către elevi, insistându-se pe paragrafele unde sunt semnele „-” şi „?”. 

5. Elevii sunt sfătuiţi să treacă într-un tabel ceea ce au constatat, pe fiecare 

categorie: 

V - + ? 

    

 

6. Se trece în revistă frontal, cu toată clasa, informaţiile scoase la fiecare 

semn, clarificându-se problemele, confuziile, dubiile sau lacunele. 

 

Folosirea METODEI SINELG la clasa a V- a, la evaluarea capitolului 

„Fracţii” 

Clasa de elevi este înpărţită în grupe. Fiecare grupă are testul de rezolvat, 

după care fiecare completează fişa SINELG. După rezolvare, fiecare grupă îşi 
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expune rezultatul muncii, rezultatele exerciţiilor fiind comparate între grupe 

frontal.Fişa SINELG se dă la sfârşitul orei profesorului. Tot atunci, acolo unde 

au fost întâmpinate greutăţi în rezolvarea cerinţelor, elevii împreună profesorul 

remediază problemele apărute. 

Exemplu de fişă de lucru: 

SUBIECTUL I     30p 

Completați răspunsul corect: 

5p1.a)Ce fracție reprezintă porțiunea 

 hașurată....................................................  

5p    b) Reprezentați pe axa numerelor fracția de la pct.a 

5p 2. a)Scrieți fracțiile   subunitare cu numitorul = 3................... 

 5p    b) Reprezentați pe axa numerelor fracțiile de la pct.a 

10p 3. a) Amplificați fracția        

           b) Verificați dacă fracția inițială și cea obținută la pct.a sunt 

echivalente    

 SUBIECTUL   II     30p 

10p 4.Folosind numerele 3, 4, 8, 11  scrieți toate fracțiile  

supraunitare............... 

10p     5.   Aflați            a)  din 20            b)  din 760 

10p     6.   Aflați valorile naturale ale lui x  pentru care   este  

echiunitară. 

SUBIECTUL   III    30p 

 10p     7.   Simplificați fracțiile astfel încât să obțineți fracții ireductibile : 

                             a)                               b)  

           8.  O persoană are  480 lei pe care îi cheltuiește în 3 zile astfel  în 

prima zi  din sumă,  a doua zi jumătate din rest, iar a treia zi restul. 

10p              a)   Ce sumă a cheltuit în prima zi ? 

10p              b)   În ce zi a cheltuit mai mult și cu cât? 

METODA  SINELG (Sistem Interactiv de Notare pentru Eficacitatea 

Lecturii și a Gândirii) 

Nr. 

i

CUNOȘTINȚE  NECESARE  PENTRU 

REZOLVARE   

✓ − + ? 

x 
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tem 

1

. 

a) Identificarea fracției     

 b) Reprezentarea fracției     

2

. 

Fracție subunitară     

3

. 

a) Amplificarea fracție     

 b) Fracții echivalente     

4

. 

Fracție supraunitară     

5

. 

Aflarea fracției din număr - Procent     

6

. 

Fracție echiunitară     

7

. 

Simplificarea fracției     

8

. 

Aflarea restului     

 Compararea   nr.  naturale     

http://psihopedagogie.blogspot.ro/
http://www.ise.ro/revista-de-pedagogie-2013-%C2%95nr-2
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Calitatea educatiei prin prisma digitalizarii procesului 

educational 

Serghei Maftea, dr. în științe fizico-matematice,  

Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI 

Constantin Rusnac, dr. în drept, conf. univ.,  

Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI 

 

Transformările din Era informațională în special cele ce vizează sectorul 

tehnologiei informației şi comunicațiilor (TIC) din al doilea deceniu al sec.XXI 

au generat ca efect procese de evaluare în toate sectoarele de activitate umană, 

rezultatele cărora, la rândul său, reprezintă baza modernizării și implementării 

de noi soluții TIC. Una dintre urmările naturii interdisciplinare a produselor 

TIC, ce se reflectă prin combinarea de cunoştinţe, competenţe, abilități şi 

atitudini necesare pentru dezvoltarea şi împlinirea personală, pentru cetăţenia 

activă, incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii, este că competența digitală 

prin prevederile Recomandării 2006/962/CE a devenit una din cele opt 

competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții [5]. 

Această tendință ,,naturală” de digitalizare a sectoarelor de activitate 

umană, odată cu pandemia generată de virusul SARS-CoV-2, a fost amplificată 

şi a devenit o direcţie primordială de dezvoltare a umanității în ansamblu. 

În acest context sistemul educaţional naţional este determinat în mod direct 

sau indirect, de instituții şi organizații care sunt părți componente a diferitor 

sectoare precum cel economic, politic, științific, cultural, obsteșesc [1; art.3] să 

se supună procesului de modernizare bazat pe TIC. 

Sporirea vitezei procesului de digitalizare în sistemul educațional este 

datorată şi unor evenimente nefaste. Astfel, potrivit datelor UNESCO, începând 

cu anul 2020, la nivel global în medie două treimi din anul școlar s-a pierdut din 

cauza închiderii școlilor ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19. 

În acest context guvernele au încercat să reducă la minimum închiderea școlilor 

- de la 190 de țări în luna în aprilie 2020 la 30 de țări în ianuarie 2021 - în 

favoarea închiderilor parțiale și / sau locale. În luna ianuarie 2021 școlile erau 

complet deschise în 101 de țări. Starea de fapt în RM nu este diferită. Astfel, 

pandemia a avut ca efect închiderea instituțiilor de învățământ din țară pe o 

perioadă similară cu media globală [6].  

Dacă să ne referim asupra efectelor negative pe plan național în primă 

instanță se constată că în esență pandemia Covid-19 a cauzat întreruperea 
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procesului educațional obișnuit în toată țara. Fără îndoială, în opinia noastră, 

impactul direct și cel mai imediat al persistenței virusului SARS-CoV-2 asupra 

sectorului educațional național este pierderea oportunităților de învățare. 

Pierderea orelor de școlarizare nu reprezintă unicul efect negativ care apare 

din criza generată de virusul SARS-CoV-2, concomitent s-au intensificat și alte 

riscuri care au ca arie de acoperire atât structura sistemului educațional în 

ansamblu, cât şi beneficiarii acestuia. Astfel, se relevă elemente ce susțin 

creșterea ratei abandonului școlar, diminuarea calității serviciilor pentru 

persoanele cu dezabilități, precum și decalajul digital. 

Și nu în ultim rând, trebuie de specificat că datorită scăderii veniturilor în 

general cheltuielile pentru educație vor scădea inevitabil, în special pentru 

familiile cu venituri modeste. Ca urmare, inevitabil se diminuează gradul de 

acumulare de competențe al audienților şi indirect sunt lezate mai multe 

principii fundamentale ale educaţiei, printre care se evidențiază principiul 

calității. 

Principiul calității se referă la faptul că activitățile de învățământ, a căror 

scop este formarea sau dezvoltarea competențelor din perspectivă personală, 

civică, socială şi profesională, trebuie să se raportează la standardele naţionale 

de referinţă şi la bunele practici naţionale şi internaţionale[1; art.7]. Deci suntem 

în faţa situaţiei în care are loc, în primul rând, pierderea legăturii emoţionale şi 

posibilităţii dinamic de a reacționa la diferite forme de pierdere a interesului de 

către audienţi generate de banala oboseală sau transpuse chiar prin adormire, 

mai ales în sesiunile, în totalitate, digitalizate.  

Mai mult decât atât, chiar dacă predarea în timp real este preferată de 

marea majoritate de profesori, ca fiind mai familiară, dat fiind circumstanțele 

actuale nu este întotdeauna posibilă. Astfel, învățarea trebuie scoasă din 

contextul a ceva ce se petrece întotdeauna împreună într-o clasă fizică sau clasă 

virtuală, adică ,,toţi împreună”, dar online, şi direcţionată spre învățarea virtuală 

asincronă. În această situaţie este nevoie de realizat elemente noi precum 

elaborarea proiectului lecției interactive și a agendei dinamice personalizată a 

audientului. 

Totodată, trebuie de menționat că calitatea procesului educațional îl are 

drept un factor determinant şi pe cadrul didactic. Astfel, profesorii trebuie să se 

reorienteze şi să desfășoare activități distractive în format digitalizat pentru ca 

audienții să devină activi şi în această situație. În special, este important de 

menționat că în vederea menținerii interesului, asigurându-se astfel calitatea, să 
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se facă mici decalaje de la învățarea intensă spre activități care sunt ceva mai 

distractive cum sunt cele generate de brain-storming şi diferite variaţii ca brain-

storming-ul inversat (negativ), brain-storming-ul combinat, brain-storming-ul 

individual etc şi alte procedee metodice care au la bază gândirea, gruparea și 

diseminarea.  

O altă soluţie ce trebuie folosită în vederea asigurării principiului calității 

este cea care se bazează pe predarea interactivă. Predarea interactivă se referă la 

instruirea audienților într-un aşa mod încât să fie implicați activ în procesul de 

învățare. Se pot evidenția diferite moduri de a realiza o astfel de implicare. 

Printre cele mai utilizabile, din acest punct de vedere, se pot menționa 

interacțiunile consacrate ca interacțiunea profesor-elev şi interacțiunea elev-elev.  

Odată cu digitalizarea procesului educațional, impus în principal de starea 

de fapt a societății, trebuie de intensificat şi valorificat soluţii de interacțiune 

activă bazate pe înregistrări audio, înregistrări video, demonstrații și exerciții 

practice. Predarea interactivă fiind un factor care contribuie la formarea 

competențelor la toate nivelele precum nivel de abilități, nivel de atitudini [4; 

p.74]. 

Interactivitatea în procesul educațional contribuie la încurajarea audienților 

să fie membri activi ai clasei, deoarece ei trebuie să genereze singuri idei, 

„folosindu-și creierul”, astfel contribuind la faptul că exercițiile de memorie să 

fie pe termen lung. Ca urmare nu numai cunoștințele audienților se vor 

îmbunătăți, dar și interesul, forţa de asimilare de noi cunoștințe, spiritul de 

echipă și libertatea de exprimare vor crește. 

„Cu toate progresele tehnologice, însă, implementarea aparatului TIC 

rămâne o provocare majoră. Școlile și profesorii din întreaga țară continuă să 

se acomodeze cu acestea, fapt care le atribuie și unul dintre rolurile principale 

în această paradigmă de schimbare, ridicând la fileu pe lângă sarcinile 

pedagogice consacrate și necesitatea de a echilibra modelele flexibile și 

„personalizate” cu cerințele de responsabilitate, puse de stat, cărora trebuie să 

le corespundă și desigur provocarea mai profundă ce este direcționată spre 

adaptarea rutinelor și tehnicilor specifice pe o durată lungă” [4; p. 70].  

Concomitent din punct de vedere strategic cadrele didactice pe lângă 

cunoștințele promovate, în diferite formate, trebuie să se axeze pe relaţia dintre 

conținuturi şi scopul unităţilor de învăţare, activitate ce este necesar să sprijine 

trecerea completă la o educaţie bazată pe competenţe. 
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Pentru a reacționa la această problematică ce tine de lezarea principiului 

calității procesului educațional este important de a pune accentul pe dezvoltarea 

educaţiei centrate pe beneficiarii acesteia şi desigur de folosit instrumentarul 

digital propus de sectorul TIC. 

Cu referire la centrarea educației pe beneficiarii, în acest sens, este nevoie 

de a încuraja independența referitoare la metodele de învăţare şi durată de timp 

acordată, ceea ce vizează mai multe componente cum sunt ceea ce se învaţă, 

modul cum se învaţă şi momentul când se învaţă. 

În vederea susținerii celor enunțate supra prezentăm un draft al unei agende 

dinamice interactive şi al un proiect de lecție personalizat. 

Unitatea de învățare (Protecția informațiilor prin tehnologii de criptare și 

ascundere)  

1. Întâlnire pe platforma Zoom pentru introducere şi prezentarea agendei 

lecției  

2. Lectura lecției şi un film video de la o sursă terță pentru cunoștințele de 

bază 

3. Discuții sau reflecții de verificare a înțelegerii  

4. O înregistrare video, a profesorului, a unei modalității de realizare a 

sarcinii practice  

5. Timp de exercițiu pentru audient  

6. Încărcarea Lucrării Practice executate pentru a primi feedback. 

 
Imaginea 1. Draft-ul agendei dinamice interactive 
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Imaginea 2. Draft-ul proiectului de lecție personalizat 

Concluzii: Rezumând cele relatate se poate spune fără a pretinde la 

epuizarea abordării subiectului analizat că instrumentarul educațional oferit de 

TIC permite creare a unor experiențe de învățare motivante şi angajante pentru 

audienţi oferind posibilitatea prezentării conținutului unităților educaționale într-

o varietate de moduri. Astfel, învățarea virtuală asincronă reprezintă o 

modalitate viabilă de perspectivă în vederea asigurării respectării principiului 

calității. 
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Învățarea şi predarea matematicii poate deveni mai atractivă folosind 

aplicația GeoGebra, aceasta având un caracter interactiv şi putând fi utilizată în 

geometrie, algebră, analiză matematică, geometria analitică, statistică, calculul 

probabilităților, calculul diferențial şi integral. GeoGebra se adresează tuturor 

elevilor de gimnaziu și liceu care vor să aibă un ajutor de nădejde în rezolvarea 

temelor și înțelegerea teoriilor, dar în egală măsură și profesorilor 

GeoGebra este un software de matematică dinamic, proiectat pentru 

predarea și învățarea matematicii. Calitățile sale sunt remarcabile prin faptul că 

ajută la predarea și înțelegerea noțiunilor cu grad ridicat de abstractizare din 

geometrie, algebră etc. Softul GeoGebra poate fi folosit pentru a vizualiza 

concepte matematice, precum și pentru a crea materiale de instruire. Acesta 

realizează construcții geometrice elementare şi complexe, de o mare calitate 

grafică, care, folosind instrumentele de glisare, pot fi vizualizate din diverse 

perspective 

GeoGebra se poate folosi ca un calculator științific cu toate funcțiile 

posibile: putem determina cu ajutorul funcțiilor punctele de minim şi de maxim 

local sau derivata, putem rezolva chiar si sisteme de ecuații. În această aplicație 

avem la dispoziție multe instrumente care permit efectuarea de calcule, 

efectuarea unor algoritmi de calcul în vederea obținerii unor rezultate numerice, 
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oferă suport vizual pentru orice noțiune matematică, pornind de la nivelul 

matematicii de gimnaziu până la nivel universitar.  

Pentru rezolvarea fiecăreia dintre problemele există câte o comandă. 

Accesul la aceste comenzi este foarte ușor, folosirea lor este ușoară, fiind 

facilitată de faptul că după scrierea unei comenzi apare  o imagine cu sintaxa 

comenzii şi cu modul în care trebuie folosită. 

Marele avantaj al acestei aplicații este că programul oferă un suport vizual 

în prezentarea oricărei noțiuni sau rezultat teoretic din domeniul geometriei şi al 

analizei și nu constă în faptul că GeoGebra rezolvă probleme. Un alt avantaj (din 

punctul de vedere al elevilor) al aplicației este acela că poate fi selectată 

interfața și în limba română. Are o interfață interactiva, putând fi folosită și de 

copiii cu vârste mai mici ce vor să se aventureze în lumea matematicii. Pentru a 

lucra în GeoGebra putem lansa direct programul prin intermediul siteului, daca 

exista o conexiune la internet, sau îl putem instala pe propriul nostru calculator 

sau telefon. 

Noțiunea de convergență a unui șir, integrala Riemann, derivata unei 

funcții într-un punct, numărul e, definirea și proprietățile funcțiilor trigonometrie 

– sunt concepte destul de greu de înțeles pentru elevi, GeoGebra oferindu-ne 

posibilități nelimitate, redă aceste noțiuni într-o manieră dinamică.  

GeoGebra poate fi un instrument important în  predarea și înțelegerea 

noțiunilor cu grad ridicat de abstractizare din diverse ramuri ale matematicii. 

Folosirea softului în procesul de predare reduce intervalul de timp necesar 

elevilor pentru înțelegerea conceptelor și studiul proprietăților lor, în avantajul 

perioadei dedicate aprofundării prin rezolvarea de probleme, exerciții și aplicații 

practice. 

 Ȋn realizarea demersurilor didactice, profesorul este nevoit să se adapteze 

cerințelor actuale, principalul scop al  instruirii trebuie să fie formarea şi nu 

informarea. Învățarea trebuie să se finalizeze cu dobândirea competențelor și nu 

doar însușirea conținuturilor. profesorul trebuie să fie coordonator al procesului 

cognitiv şi partener permanent deschis spre un dialog stimulativ și colaborativ; 

metodele moderne, centrate pe elev, trebuie să fie alese într-un raport echilibrat 

cu cele tradiționale; dobândirea competențelor digitale este o obligativitate 

indispensabilă a educației oferită de școală. 

Softurile educaționale și, în particular, GeoGebra, dispun de un potențial 

foarte mare care poate fi pus în slujba realizării unui proces instructiv-educativ. 

Folosirea acestei aplicații în orele de matematică stimulează, dezvoltă dialogul, 
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sporește accesibilitatea conținuturilor și determină participarea activă a elevilor 

încurajându-i să învețe prin participarea la procesul de instruire. Un alt avantaj  

al folosirii aplicației GeoGebra este posibilitatea de a îmbina o varietate de 

metode didactice atât tradiționale cât și moderne. 

 Programul, cu ajutorul numărului mare de comenzi folosite este foarte util 

în rezolvarea  probleme algoritmice. De exemplu, se pot calcula determinanți, se 

pot rezolva sisteme, se poate determina dacă un număr este prim și multe altele. 

În vederea dezvoltării abilităților necesare stabilirii raționamentelor, cu ajutorul 

acestei aplicații se micșorează intervalul de timp alocat efectuării calculelor și se 

poate pune accentul pe vizualizarea diferitelor variante de probleme de același 

tip. De asemenea, este un bun mod de verificare a corectitudinii calculelor  şi de 

a ilustra rezultatul unei probleme. Determinarea asimptotelor unor funcții, 

noțiune destul de dificil percepută de către elevi cu ajutorul metodei clasice de 

predare, este mai ușor înțeleasă după vizualizarea reprezentării grafice. Un 

avantaj major în predare îl reprezintă realizarea figurilor folosite în rezolvarea 

unor probleme în special de geometrie sau grafice la analiză, care ar fi mult prea 

dificil de realizat sau chiar imposibil  folosind mijloacele obișnuite. 

Această metodă didactică are la bază folosirea materialului didactic care 

trebuie să îndeplinească cerințele de a fi funcțional, de a fi adaptat la scop și de a 

asigura perceperea prin cât mai mulți analizatori: formă, culoare, dimensiuni 

adecvate. Se folosește pentru a mări accesibilitatea unor noțiuni sau relații cu un 

grad mare de generalitate. 

Din experiența acumulată un exemplu de lecție în care folosim 

reprezentări grafice pentru a demonstra anumite rezultate teoretice este: 

„Definirea funcțiilor trigonometrice sinus și cosinus”. O dată ce elevii au înțeles 

modul de definire al funcțiilor trigonometrice, toate proprietățile pot fi 

demonstrate, apelând la o simplă reprezentare. Rezultatele obținute în urma 

folosirii aplicației sunt evidente chiar și pentru elevi. 

Un alt exemplu: La capitolul „Numere complexe sub formă 

trigonometrică” se poate arăta că imaginile rădăcinilor de ordin n ale unui 

număr complex sunt vârfurile unui poligon regulat, noțiuni abstracte care prin 

metoda clasică sunt destul de greu înțeles de către elevi. De asemenea, se poate 

demonstra că aproximarea numărului este 3,14. 

“Proprietăți ale triunghiului isoscel/ dreptunghic/echilateral”, pentru clasa a VI-a, 

sunt lecții la care folosirea aplicației stârnește interesul elevului în mare parte 
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reticent la învățarea noțiunilor noi, prin vizualizarea acestor proprietăți în 

triunghiuri cu diferite dimensiuni. 

Diferența de perspectivă este foarte elocventă la geometria in spațiu 

studiată în clasa a VIII a, elevii “văd” în mod eronat măsurile unghiurilor dintre 

dreptele necoplanare. Acest lucru este foarte ușor de evidențiat și explicat 

folosind rotirea corpurilor în aplicație și astfel privind figura din alta perspectivă 

evidentă și intuitivă măsura corectă a aceluiași unghi. 

Învățarea prin descoperire este unul din scopurile pe care un profesor îl 

are în vedere în momentul structurării proiectului de lecție. 

Descoperirea didactică reprezintă descoperirea dirijată de către profesor, 

care ghidează elevii către obținerea unui rezultat, a unei reguli, teoreme. Metoda 

este utilă pentru a stimula interesul elevilor pentru raționamentul de tip științific 

și pentru a asigura o cunoaștere temeinică a noțiunilor. 

Se poate folosi această metodă pentru descoperirea de către elevi a 

formulelor pentru limite fundamentale, pornind de la o reprezentare grafică. 

Elevii pot, de asemenea, intui rezultatul, calculând cu ajutorul calculatorului 

valorile termenilor șirurilor. Este de precizat că se poate folosi calculatorul 

pentru a calcula valoarea termenului de rang 10 000 000 pentru orice șir de 

numere reale. În acest fel se pot obține aproximări foarte bune pentru numere, 

care se scriu ca limite ale unor şiruri convergente.  

Folosirea calculatorului ca mijloc didactic în lecțiile în care predarea se 

realizează prin metode tradiționale cum ar fi expunerea, asigură o eficiență mai 

mare a folosirii acestei metode. Pe de o parte, înlesnește înțelegerea noțiunilor 

noi, iar pe de altă parte, este mai atractiv pentru elevi. 

 A fi profesor este o permanentă provocare. Modul în care reușim să ne 

facem mesajul credibil și ușor de înțeles trebuie să reprezinte o permanentă 

preocupare. Trebuie să fim mereu creativi și mereu capabili să facem față 

dinamicii sistemului de învățământ și a societății. 

În perioada actuală, utilizarea mijloacelor IT nu reprezintă un apanaj al 

intelectualului, ci al omului de rând și, în special, al generațiilor cărora ne 

adresăm. Trebuie să folosim un limbaj și instrumente preferate si folosite de 

către elevi pentru o colaborarea mai eficientă și mai atractivă. Calculatorul a 

adus o evoluție în domeniul științei și cu siguranță are un potențial care așteaptă 

sa fie exploatat şi în domeniul didacticii. Putem să facem în mediul online 

calcule care acum zeci de ani nu erau accesibile nici calculatoarelor din 

universități. 
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 Adaptarea profesorilor la cerințele actuale ale elevilor depinde de 

folosirea mijloacele informatice nu ca metode alternative, ci ca metode 

complementare în predarea matematicii. Ȋn mod cert ele reprezintă o evoluție la 

nivel global şi avem posibilitatea de a alege ca ele să reprezinte o evolutei şi la 

nivelul activității didactice a fiecăruia dintre noi. 
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 Competențele necesare în secolul al XXI-lea s-au schimbat 

considerabil într-o societate globalizată, interconectată și bazată pe cunoaștere. 

Pe lângă competențele elementare, competențele transversale, precum 

soluționarea problemelor, spiritul antreprenorial, gândirea critică și 

competențele digitale, în conformitate cu recomandarea din 2006 privind 

competențele-cheie, sunt din ce în ce mai importante.  Competențele 

transversale sunt esențiale pentru inserția profesională, inovare și cetățenie 

activă. Aceste competențe nu sunt însă destul de bine integrate în programele 

formale de educație și formare profesională, ci sunt adesea dobândite prin 

învățare informală și nonformală. Ele sunt, așadar, dificil de definit, de evaluat și 

de validat și nu foarte simplu de predat și de asimilat. Programele de studiu și 

rezultatele învățării ar trebui să reflecte aceste competențe.  

 Accentul se pus pe instrumente care să faciliteze predarea, 

învățarea, evaluarea și documentarea câtorva dintre aceste competențe 

transversale. Se contribuie la elaborarea și la dezbaterea cu privire la cadre de 

referință comune pentru competențe lingvistice, digitale și antreprenoriale. Deși, 

http://wiki.geogebra.org/en/Manual
http://www.geogebra.org/book/intro-en.pdf
http://www.geogebra.org/workshop/en/GerritStols-GeoGebra-in10Lessons.pdf
http://www.geogebra.org/publications/jpreiner-dissertation.pdf
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inițial, studiile pun accent pe viza sinergiilor și transferabilitatea competențelor 

transversale, aspectele care caracterizează aceste competențe nu au fost discutate 

din cauza lipsei unei abordări transversale în dezvoltarea competențelor la nivel 

național. Aceste aspecte ar putea face obiectul lucrărilor viitoare. Îmbunătățirea 

rezultatelor învățării și predării limbilor străine. 

 Datorită unei cartografieri și unei analize comparative anterioare a 

limbilor în domeniul educației și formării, statele membre au convenit asupra 

principalelor provocări și asupra rolului Cadrului European Comun de Referință 

(CECR) al Consiliului Europei în vederea abordării acestor provocări. Iată care 

este una din principalele concluzii: este necesar să se reorienteze politica în 

domeniul multilingvismului asupra predării și învățării limbilor străine, pe baza 

unei mai bune înțelegeri a principiilor CECR. 

 Puncte importante evidențiate de cercetători, ar trebui să se urmărească și 

să se promoveze o mai bună diseminare și implementare a principiilor CECR, în 

special în conceperea programelor de studiu, în formarea profesorilor și în 

evaluare. Ar trebui să se pună mai mult accentul pe autoevaluare și pe evaluarea 

formativă, ajutându-i astfel pe cursanți și pe formatori să orienteze mai bine 

achiziția competențelor lingvistice de-a lungul vieții.  

Competențele lingvistice transversale/transferabile pot fi mai bine 

exploatate pentru îmbogățirea cunoștințelor lingvistice dacă se pornește de la 

competențele deja dobândite. Ar trebui verificate periodic relevanța învățării și 

predării limbilor în raport cu realitățile pieței muncii, așteptările cursanților, ale 

angajatorilor și ale instituțiilor de învățământ superior/complementar. Ar trebui 

promovată utilizarea mai intensă a nivelurilor CECR ca instrument de asigurare 

a transparenței în ceea ce privește certificările furnizate de școli, locurile de 

muncă vacante, CV-urile etc., dacă este cazul prin utilizarea portofoliului 

lingvistic Europass.  

Cadrul de competențe al UE privind competențele digitale. Competențele 

digitale nu se referă numai la competențele funcționale în domeniul informatic, 

ci implică utilizarea critică, creativă și colaborativă a tehnologiilor informației și 

comunicațiilor.  

Pentru a ajunge la o înțelegere comună a competențelor digitale, acestea 

au fost împărțite în „părți constituente”. Obiectivul a fost acela de a forma un 

cadru de referință al competențelor. Cadrul european al competențelor digitale 

pentru cetățeni (DIGCOMP), deja disponibil , definește cinci domenii: 

prelucrarea informațiilor, comunicarea, crearea de conținut, siguranța și 
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soluționarea problemelor, reunind 21 de competențe sub formă de cunoștințe, 

abilități și atitudini. Pe această bază, pot fi dezvoltate instrumente de 

autoevaluare pentru cursanți și cetățeni prin intermediul unor descriptori pentru 

diferite niveluri de competență , cu sprijinul mai multor părți interesate 

(furnizori de programe de educație și formare, servicii de ocupare a forței de 

muncă, întreprinderi, centre de orientare, parteneri sociali și factori de decizie 

politică).  Instrumentele de autoevaluare oferă fiecărui cetățean posibilitatea 

de a măsura cunoștințele, competențele și aptitudinile pe care le-a dobândit și de 

a stabili de ce mai are nevoie pentru facilitarea formării continue și/sau căutarea 

unui loc de muncă. Cadru competențelor digitale al UE oferă descriptori ai 

rezultatelor învățării pentru trei niveluri de competență (în CV-Europass) și opt 

niveluri de competență privind nevoile utilizatorilor în alte scopuri 

(autoevaluare, concepere de programe de studiu, evaluarea talentului etc.). 

Adoptarea DIGCOMP de către statele membre demonstrează utilitatea sa. 

 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru cetățeni. Există 

numeroase inițiative interesante în întreaga Europă care vizează includerea 

educației antreprenoriale în educația formală și non-formală. Cu toate acestea, se 

constată variații considerabile de la o țară la alta și chiar între școli. Puncte 

importante evidențiate de cercetători arată că sunt provocări care se referă la 

înțelegerea diferită a noțiunii de educație antreprenorială, care variază de la o 

interpretare restrictivă care se concentrează pe crearea de întreprinderi la o 

abordare mai largă care presupune și creativitate, inovare și asumarea de riscuri. 

În sprijinul dezvoltării educației antreprenoriale și a contribuției sale la crearea 

de competențe transversale, s-a convenit asupra unei definiții operaționale a 

noțiunii de spirit antreprenorial: „A da dovadă de spirit antreprenorial înseamnă 

a reacționa în fața oportunităților și a ideilor și a le transforma în valori pentru 

ceilalți. Valoarea creată poate fi financiară, culturală sau socială”. Cadrul se 

articulează în jurul a trei domenii de competență și a 13 competențe cu 

descriptori pentru fiecare dintre ele. El este însoțit de un chestionar de 

autoevaluare recunoscut de UE, care ajută cadrele didactice, întreprinderile și 

persoanele să evalueze nivelul competențelor antreprenoriale. S-a convenit, de 

asemenea, că există nevoia unui schimb de bune practici între statele membre, 

așa cum s-a întâmplat în contextul experimentelor în materie de politici sau al 

proiectului „Entrepreneurship 360” .  

Bunele practici sunt, de asemenea, puse la dispoziția celor interesați în 

cadrul portalului School Education Gateway . 
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Învățarea digitală și online a analizat rezultatele cercetărilor, a făcut 

schimb de bune practici și a elaborat metodologii și instrumente pentru 

îmbunătățirea calității și intensificarea utilizării metodelor de învățare digitale și 

online. Un cadru de referință pentru a ajuta instituțiile de învățământ să dezvolte 

medii de învățare deschise și inovatoare. 

Tehnologiile digitale pentru educație au atins un nivel ridicat de 

maturitate. Sunt disponibile și din ce în ce mai utilizate infrastructuri, 

dispozitive, instrumente/software și conținuturi specifice. Cu toate acestea, 

asimilarea acestor tehnologii este în continuare inegală de la un stat membru la 

altul. Conducerea din instituții, competențele cadrelor didactice și coerența 

cadrelor pentru politici rămân obstacole importante în calea integrării 

sistematice a acestui element. Există un larg consens în rândul factorilor de 

decizie politică și al practicienilor cu privire la faptul că sunt necesare abordări 

holistice pentru utilizarea optimă în educație a tehnologiilor digitale și online. 

Cadrul de referință „The Digitally-Competent Educational Organisation” 

(Organizația educațională competentă din punct de vedere digital) elaborat în 

cadrul cercetărilor va ajuta organizațiile din învățământ să devină mai 

competente în domeniul digital. Acesta abordează șase domenii principale în 

care pot avea loc schimbări instituționale: 1.Conducere și guvernanță; 2. Practici 

de predare și învățare și dezvoltare profesională; 3. Conținut și programe de 

studiu; 4. Colaborare și rețele; 5. Evaluare Infrastructuri; 6. Asigurarea calității 

în medii de învățare deschise și inovatoare și asigurarea calității mediilor de 

învățare deschise și inovatoare a fost un subiect abordat în cadrul unui 

eveniment special dedicat schimbului de experiență.  Integrarea învățării 

digitale și online în educație ridică noi întrebări și provocări în ceea ce privește 

asigurarea calității din cel puțin trei perspective: a persoanei care învață, a 

profesorului și a instituției. Lipsesc orientări clare și detaliate pentru asigurarea 

calității. Astfel de orientări ar putea:  

• să încurajeze dezvoltarea unor organizații educaționale competente în 

domeniul digital, precum și a competențelor digitale ale formatorilor și 

cursanților;  

• să le permită practicienilor să evalueze diferite aspecte ale calității 

învățării digitale și online și să promoveze utilizarea unor resurse educaționale 

digitale și deschise de înaltă calitate;  

• să sprijine cursanții în dezvoltarea capacității de a evalua în mod critic și 

independent calitatea materialelor digitale și online.  
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Producerea și includerea conținutului digital la toate nivelurile de 

învățământ. Resursele educaționale deschise accesibile și de înaltă calitate pot 

contribui la transformarea practicilor din domeniul educației și formării 

profesionale, în direcția unui Institut pentru Studii Tehnologice Prospective care 

face parte din Centrul Comun de Cercetare al Comisiei. Puncte importante 

evidențiate de cercetători conțin studii mai deschise și mai personalizate. Sunt 

necesare mai multe eforturi de îmbunătățire a capacității de utilizare a 

platformelor existente prin intermediul unor proiecte-pilot pe scară largă. Aceste 

proiecte-pilot ar putea contribui, de asemenea, la o mai bună înțelegere a 

modului în care cadrele didactice utilizează resursele educaționale deschise 

(RED).  

Barierele lingvistice constituie în continuare un obstacol în calea adâncirii 

colaborării la nivel european pe tema RED, în special în învățământul școlar. În 

plus, diferențele dintre programele de studiu îngreunează dezvoltarea unor 

taxonomii și a unor indicatori de calitate care să poată fi înțeleși și utilizați în 

mod unitar. O cartografiere detaliată a programelor de studiu și a resurselor ar 

putea fi benefică pentru utilizarea transfrontalieră a resurselor și ar sprijini 

dezvoltarea tuturor tipurilor de materiale educative digitale. În cele din urmă, în 

țările cu un număr limitat de utilizatori ai RED, poate fi dificil să se stabilească 

un model sustenabil pentru aceste resurse. Explorarea unor modele de 

sustenabilitate pentru colaborarea transnațională privind RED s-ar putea dovedi 

benefică.  

Facilitarea accesului la baze de resurse educaționale deschise. Absența 

unor date coerente și a unor taxonomii convenite de comun acord pentru 

resursele educaționale reprezintă un obstacol în calea adoptării RED, deoarece 

complică eforturile profesorilor de a evalua calitatea și relevanța resurselor 

pentru nevoile lor. Eforturile viitoare de promovare a RED ar trebui să ia în 

considerare dimensiunea asigurării calității, precum și standardizarea taxonomiei 

și a datelor. Standardele minime convenite privind datele ar putea îmbunătăți 

adoptarea RED și a altor materiale educaționale digitale. Mai multă claritate 

privind drepturile de autor. Cadrul existent privind drepturile de autor este prea 

complex pentru practicienii din domeniul educației. Totodată, cadrele legislative 

actuale au tendința să favorizeze practicile analogice în detrimentul celor 

digitale. Simplitatea și claritatea ar trebui să fie principii directoare pentru 

revizuirea actualului cadru european privind drepturile de autor și transpunerea 

în legislația națională. Provocările cu care se confruntă practicienii din domeniul 
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educației și formării în limitele cadrului actual sunt de așa natură încât necesită 

deseori asistență juridică de specialitate. Crearea unor puncte de contact care să 

le ofere formatorilor consiliere privind drepturile de autor în domeniul învățării 

digitale și online ar putea contribui la depășirea obstacolelor care blochează 

utilizarea acestor tehnici de învățare. Au fost identificate o serie de tendințe 

importante în domeniul învățării digitale și online. Printre acestea se numără 

următoarele: tehnologiile mobile și accesul mai rapid la internet au condus la noi 

forme de învățare mixtă care combină învățarea formală, non-formală și 

informală, creative commons este un standard de fapt pentru acordarea licențelor 

de utilizare a resurselor educaționale deschise. Puncte importante evidențiate de 

cercetători în sistemele de învățământ sunt în prezent deschise pentru noi autori, 

iar formatorii și cursanții își pot crea comunități puternice și incluzive, în 

sprijinul unor experiențe bogate de învățare. Omniprezența rețelelor de 

comunicare socială și a tehnologiilor digitale la toate nivelurile societății a 

evidențiat că este necesar ca instituțiile de învățământ să deschidă mediul de 

învățare pentru veni în sprijinul inserției profesionale și al cetățeniei active. 

 Resursele educaționale digitale și deschise pot fi utilizate, partajate și 

adaptate pentru diferite contexte de învățare, permițându-le cursanților să 

participe la producerea materialelor didactice și să creeze experiențe de învățare 

mai autentice. Datele generate de activitățile online pot fi utilizate pentru 

personalizarea învățării, predării și evaluării (analitica învățării). În prezent, 

cercetarea la nivel european cu privire la analitica învățării nu este suficient de 

avansată pentru a putea ghida elaborarea politicilor și practica în domeniu, 

inclusiv cu privire la chestiuni cum ar fi protecția și caracterul privat al datelor. 

Mesajele principale ale grupului de lucru Angajamentul față de inovare necesită 

o abordare holistică și participarea actorilor de la toate nivelurile sistemului 

educațional. Deschiderea și inovarea mediilor de învățare prezintă multe 

dimensiuni și presupun mai mult decât simpla utilizare a tehnologiilor digitale. 

Au devenit posibile și ar trebui încurajate noi parteneriate și metode de 

cooperare interinstituționale și transnaționale. Învățarea personalizată, facilitată 

de tehnologiile digitale, poate aduce îmbunătățiri semnificative ale rezultatelor 

obținute în urma procesului de învățare. Dobândirea competențelor și a 

aptitudinilor digitale nu poate fi disociată de modul în care sunt organizate 

procesele de învățare și de modul în care programele de studiu sunt traduse în 

practicile pedagogice. Utilizarea tehnologiilor digitale va însemna colectarea 

unor volume tot mai mari de date privind procesele de învățare. „Analitica 
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învățării” are un potențial considerabil în ceea ce privește personalizarea și 

ameliorarea procesului de învățare. În același timp însă, această abordare ridică 

și o serie de întrebări legate de protecția, reținerea și caracterul privat al datelor, 

la care vor trebui găsite răspunsuri. 

În concluzie  este necesară o mai bună susținere a cercetării europene, 

pentru ca aceasta să poată contribui la elaborarea unor politici fondate pe 

informații solide. 
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Activitatea on-line – o necesitate actuală 

Delia Ileana Rădulescu,  

Grădinița cu PP „Voiniceii”, Craiova 

 

O dată cu sosirea pandemiei am fost forțați să fim părtași ai unei 

schimbări radicale care presupune adevărate revoluții, șocuri în structura sau 

funcționarea organizației prin regândirea utilizării tehnologiei și implicit, a 

funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 

școlii. 

 Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm 

procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a 

interacțiunilor face-to-face cu studenții și colegii cu întâlnirile mijlocite de 

aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ 

desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, 

nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin 
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mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive 

ale paradigmei educaționale. 

 Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul 

dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor, pentru 

că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. 

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj 

important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente 

online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot 

încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

 Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid 

într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism 

de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai 

mulți elevi. 

 În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte 

scurt TIC și noile tehnologii de predare în programele lor de instruire. 

Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire 

specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a 

asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității 

metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane 

(profesori și elevi, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică. 

 Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de 

învățământ a fost determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități 

de interacțiune educațională între cadrele didactice și elevi. În unele situații, 

există decizii clare privind modalitățile de interacțiune educațională 

(recomandările unor inspectorate școlare pentru platformele educaționale care 

vor fi accesate). În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii au 

accesat diferite forme educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la 

mijloace de comunicare informaționale precum Whatsapp, Facebook 

Messenger, e-mail, serviciul Drive, Skype, la platforme educaționale variate 

care au fost promovate în această perioadă pe internet și sunt în varianta free -

 Google Meet, Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, 

Twinkl, Digitaliada, până la platforme educaționale recomandate instituțional, 

precum Suita Google for Education, Google Classroom, Edmodo, EasyClass și 

ClassDojo). 

Modalitățile de organizare a interacțiunii educaționale sunt regionale 

(cazul unor ISJ-uri), instituționale (cazul unor școli) sau neorganizate (în cea 
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mai mare parte). Măsuri adoptate la nivel național există doar în ceea ce privește 

asigurarea mediului optim de învățare pentru elevii care vor susține examene 

naționale (examenul de Evaluare Națională și de Bacalaureat) prin organizarea 

activităților educaționale TV (programul Teleșcoala), model preluat și de unele 

inspectorate școlare la nivelul învățământului preuniversitar. Lista prezentată nu 

este exhaustivă; internetul abundă de sugestii de instrumente online care pot fi 

accesate în această perioadă ca forme de organizare a activității educaționale. 

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan 

conceptul de e-pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației 

școlare pentru a putea implementa învățarea de tip online (proces de învățământ 

clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces facil la infrastructură, 

resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor care trebuie să dețină 

abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și 

abilități pentru utilizarea resurselor online, să demonstreze capacități de 

autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de organizare și de 

management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, de 

abilități de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și 

promptitudine în rezolvarea sarcinilor, dar și la e-pregătirea profesorului, care 

trebuie să demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul 

didactic, cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a software-

ului, abilități de selectare critică a resurselor educaționale, adaptarea stilului de 

predare la noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de 

tehnologie. 

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte 

pozitive în planul performanțelor școlare, se asociază cu creșterea satisfacției 

pentru activitatea de învățare, cu implicarea și cu trăirea stării de bine. În caz 

contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât în planul scăderii 

performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback 

întârziat din partea profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare 

în activitate, scăderea gradului de motivație pentru învățare, scăderea capacității 

de concentrare a atenției, și mai ales în plan emoțional, prin manifestarea 

nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe cu 

profesorul/colegii. Toate acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea 

nivelului de frustrare și a nivelului de stres, ceea ce poate conduce la creșterea 

gradului de agresivitate și la apariția sindromului de burnout. 
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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. 

Cum putem ține lecții online? Pentru a crea un mediu de învățare cât 

mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri de resurse: 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii – 

Zoom și Google Meet (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o 

întâlnire online e similar și accesul e gratuit).  

2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul 

de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și 

înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea 

profesorului -  Google Classroom și alternative folosite de profesori, precum 

Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau 

resurse deja existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri 

pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru 

pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, 

Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de 

inspirație pentru filme, teme și studiu individual.  

Dacă nu suntem atât de familiarizați cu instrumentele online, școala nu 

are cont G Suite for Education și vrem să ținem orele cu ei, minimul necesar 

este să ne planificăm lecția, să avem pregătit materialul de prezentare digital 

și să folosim o platformă de interacțiune în timp real, urmând ca pentru teme 

și lucru individual să găsim o alternativă în afara instrumentelor de 

colaborare online (activitate bazată pe proiect, lucru individual verificat în 

următoarea lecție online etc.). 

Aşadar, evoluţia ascendentă a tehnologiei informaţiei a generat preocupări 

în privinţa utilizării calculatorului în procesul de instrucţie şi educaţie. 

Calculatorul reprezintă un instrument de muncă personală şi pentru profesor şi 

pentru elev. Oferind parcursuri personalizate, el stimulează studiul individual, 

capacitatea de control şi autocontrol. El nu va înlocui profesorul, ci îi va 

modifica unele funcţii şi roluri. Calculatorul este calea de a ajunge la cantităţi 

enorme de informaţii diverse prin Sistemul Internaţional de Informaţii, adică 

Internet. Internetul mijloceşte accesul oricui, oriunde şi oricând devenind o reţea 

socială. 
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− Informația- resursă de cunoaștere, economică, de valorizare 

individuală și de grup 

Maria Țucă  

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona 

Jud. Botoșani 

 

Termenul ,,informație” este legat și de un proces informațional 

(succesiunea acțiunilor prin care se informează), dar și de rezultatul acestui 

proces (volum, varietatea de informații obținute) precum și de unele fenomene 

specifice (fenomenul informațional, explozia informațională etc.). De asemenea 

informația a început să fie considerată ca factor ontologic primordial, ce stă la 

originea universului, împreună cu materia și energia.  

În 1990, biologul și fizicianul Ton Stonier, susține ideea că informația este 

„o expresie a organizării energiei și materiei în evoluția Universului. Oamenii 

sunt expresia evoluției naturale a organizării materiei, energiei și informației”. 

Există o creștere exponențială, în spirală a informației: „complexitatea utilizează 

complexitate anterioară pentru a se înălța din nou până la cel înalt nivel de 

complexitate, construind astfel informația până la infinit”. (1990- Information 

And The Internal Structure Of The Universe).  

În 1996, academicianul Mihai Drăgănescu face o descriere originală a structurii unui 

Univers complet (rațional și irațional). Descrierea, nefiind decât un ansamblu de ipoteze 

coerente, nu se bazează pe rezultate obiective ale astrofizicii, dar se remarcă prin faptul că 

este coerentă cu știința modernă și permite explicarea a numeroase contradicții cu care se 

confruntă filosofia științei (1996- L’Universalité ontologique de l’information ) . 

Spre deosebire de alte resurse economice, informația este practic 

nelimitată, având limite aparente impuse doar de timp și de capabilitatea 

cognitivă umană. Această caracteristică provine din faptul că informația, ca 
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resursă economică difuzează natural (se poate propaga singură), rata de 

reproducere a informației este mai mare decât rata de consum iar informația nu 

suferă schimbări în cadrul tranzacțiilor (poate fi numai partajată, folosită în 

comun). În același timp, informația este compresibilă, atât sintactic cât și 

semantic. Calitatea ei de a se substitui altor resurse economice, 

transportabilitatea cu o viteză foarte mare, și abilitatea ei de a da un avantaj celui 

ce o deține, stau la baza remodelării unor industrii sociale (cum ar fi cercetarea, 

educația, activitatea editorială, comerțul) și chiar a politicii. Preocuparea socială 

privind administrarea resurselor informaționale s-a extins în domeniul tradițional 

al bibliotecilor și al arhivelor și a cuprins informația organizatorică, 

instituțională și guvernamentală, transformându-le în ceea ce a căpătat numele 

de managementul resurselor informaționale. 

Pe internet, se află un număr imens de informații de natură diferită, cum ar 

fi filme, videoclipuri, cărți (audiobooks), muzică și multe altele. De exemplu, o 

adresa web (adresă Internet) foarte cunoscută este www.youtube.com, aici 

putându-se găsi practic orice tip de videoclipuri. Această adresă este în același 

timp și un site web de exprimare liberă. 

Odată cu dezvoltarea industriei Internetului, au apărut și activități conexe 

care oferă o alternativă sau chiar posibilitatea de a avea acces la informație: e-

learning, audio-learning cu ajutorul audiobooks, știri on-line, scurte prezentări 

ale unor produse sau servicii, publicitate, jocuri etc. Mai mult decât atât, ca 

aplicație a Internetului a apărut întreaga branșă numită e-commerce -comerțul 

electronic, prin care ofertanții de mărfuri și servicii dispun de o piață de 

desfacere enormă. Aceasta a oferit acces la o piață globală multor întreprinderi 

mici și mijlocii care, fără aportul său, nu ar fi avut niciodată posibilitatea de a se 

adresa unor clienți la scară planetară. Astfel, Internetul a devenit și un important 

mediu de afaceri. 

Avantajele și riscurile conectării/interconectării 

    

În ziua de astăzi, Internetul este susținut și întreținut de o mulțime de firme 

comerciale. El se bazează pe specificații tehnice foarte detaliate, ca de exemplu pe așa-

numitele „protocoale de comunicație”, care descriu toate regulile și protocoalele de 

transmitere a datelor în această rețea.  

 Anumite state de pe glob interzic, cenzurează sau restricționează 

populației lor accesul la Internet în diverse domenii: politică, religie, 

pornografie, de exemplu Coreea de Nord, China. Dar interzicerea nu este o 

opțiune de durată. 
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Accesul simplu și ieftin la Internet are și o consecință negativă: nimeni nu 

poate garanta corectitudinea utilizatorilor. Astfel, există deja o gamă largă de 

programe dăunătoare, create de rău-voitori, care încep cu spionarea (invizibilă) a 

activității unui utilizator și se termină cu furtul din contul bancar al persoanelor 

care nu se pricep să se apere. La acestea se mai adaugă și pericolul manipulării 

minorilor de către persoane care se ocupă de traficul de carne vie sau de 

persoane care profită de naivitatea celor mici. Campaniile de informare din 

România sunt cu efect limitat, pentru că TIC nu se predă/ sau se predă ca 

disciplină opțională  în gimnaziu. De multe ori, părinții sunt mai neinformați 

decât copiii. 

 În domeniul securității individuale, un rol important revine comunităților, 

grupurilor. Instrumentele de colaborare facilitează munca în echipă între indivizi 

care nu se află în aceeași locație geografică la un moment dat. Acestea permit 

participanților să împărtășească idei, concepte și opinii, dar și sentimente, 

atitudini și stări de spirit. Instrumentele de colaborare sunt esențiale pentru că 

reprezintă mediul de comunicare și colaborare între toți actorii implicați în 

procesul educațional – prin intermediul instrumentelor online care permit 

comunicarea sincronă și asincronă chat, forum, email, liste de discuții etc.) între 

profesori, studenți, administratori, secretariate, experți externi, evaluatori, etc.  

Comunicarea tinerilor / formalismul adulților 

Mai țineți minte perioada copilăriei, când erați admonestați că răspundeți neîntrebat, 

că „nu ați ridicat două degete” ca melcul? Frustrare! Erați concentrați pe conținut, pe ce 

aveați de spus și nu pe setul de reguli impus. Apoi, dezamăgirea era și mai mare când un alt 

copil, care nu avea un răspuns mai bun, era lăudat, pentru că a respectat regulile. Generația 

mea a fost educată să-și aștepte rândul. 

Conținuturile comunicării sunt ambalate în forme, unele rigide, care țin 

mai mult de etichetă și, de multe ori, sunt o pacoste pentru cei ce au ceva urgent 

de comunicat. Atitudinea tinerilor seamănă cu reacția faimosului realizator 

Mircea Badea, care avea cămașă și costum, pentru „a da bine pe sticlă”, deloc 

asortate cu pantaloni scurți, lejeri (care nu se vedeau, dar care îl făceau să se 

simtă în largul lui). Discuțiile celor tineri, pe mess, sunt „lejere” din punct de 

vedere gramatical, dar nu lipsite de consistență, în mare parte. Nu mai contează 

nici că unele cuvinte sunt stâlcite, nici că se discută în româno-americana-

engleză, stare care ar  duce în pragul infarctului orice cadru didactic, dacă 

evenimentul s-ar petrece într-o sală de clasă. Ce contează? Reacția așteptată în 

timp minim. Formulele de inițiere a dialogului sunt scurte, mesajele sunt 

păgubite de multe vocale, emoțiile sunt redate prin imagini sau prin animații, iar 
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mania semnului exclamării – trântit în șiruri lungi -este înlocuită cu „:))) ” ,semn 

de mare amuzament, deși există varianta economică „=))))”. 

Ca și acum o jumătate de secol, există supliciul formei, mai ales în mediul 

academic, economic sau religios. Documentele trebuie să fie formulate precis, să 

includă un antet cât mai sugestiv, formule de salut/încheiere adecvate, conținut 

construit în jurul unor formulări și termeni adaptați destinatarului și organizației, 

totul bine cântărit fără risipă de cuvinte, datat, semnat și parafat. Microsoft a 

venit în sprijinul acestui tip de formalism și a creat Autotext. Cine dorește mai 

mult, folosește setul de șabloane dezvoltat de Microsoft sau de organizație. 

 Fluxul documentelor suportă și alte canoane, care încetinesc comunicarea 

și te aduc la disperare când vezi că, pentru o singură aprobare, ai pierdut mult 

timp și se prăpădește multă hârtie. Chiar și când acestea iau aspect de formular 

electronic, completarea este anevoioasă, iar unele persoane au nevoie de 

dicționar să înțeleagă cum trebuie completat un anumit câmp. 

Tinerii au interesele lor de cunoaștere și de socializare. Când acestea o 

cer, pot fi chiar protocolari, însă, în majoritatea cazurilor, ei se află în criză de 

timp, trebuie să se orienteze rapid în noianul de tutoriale și referate, să absoarbă 

cât mai multă informație transformabilă în cunoaștere/competențe, iar 

formalismul ar consuma timp util. În general, desktopul unui programator este 

plin cu ferestre cu tutoriale, în timp ce aceasta lucrează la un proiect individual 

sau comun, trage cu ochiul la ce se discută pe mess și ascultă muzică. Ca  să 

accesezi o astfel de persoană, ori ești inclus în grupul lui de discuții, ori trimiți 

mesaje (pe care le ignoră) sau faci o cerere scrisă pe care o lipești pe frigider. 

Țin minte discuția dintre doi foști elevi, dornici să muncească vara, la o 

firmă. Erau siderați că trebuie să scrie un CV în format european, când ei nu 

terminaseră, încă liceul, iar experiența lor de muncă era nulă: „Eu am cerut de 

muncă, nu un formular în care să scriu că m-am născut, am învățat și am ascultat 

muzică...” Pentru asta nu au mai împărțit pliante! 

Formalismul și cenzura în comunicarea dintre generații 

 Să nu confundăm utilizarea șabloanelor cu formalismul, atitudine caracterizată prin 

respectarea strictă a formei în dauna fondului problemelor sau atitudinea conformistă, 

exagerat de protocolară. În timp ce șablonizarea ne permite să îi apropiem pe cei mici de 

cerințele birocratice, formalismul îi îndepărtează. Nu ai nevoie de faimosul tren american, 

lung de 6 km, ca să transporți un laptop! 

  Când discutăm cu cei mici, avem aceeași tendință ca și germanii, de a dialoga 

folosind structuri formale, care țin de statutul social. Când accentul cade pe „doamna 

profesor”- „domnule profesor” sau alt titlu ținând de profesie, apare și cenzura în abordarea 

subiectului, pe când „doamna dirigintă” sau „doamnaaa” simplu, sunt formule folosite 
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pentru accesarea unei persoane căreia vrei să te confesezi sau căreia ai ceva urgent de 

comunicat. E bine că nu picăm în păcatul germanilor de a adăuga și titlurile academice, să 

avem pretenția să ni se spună „doamna doctor doctor” în funcție de câte doctorate avem. Pe 

‘net, se presupune că viteza de conversație primează, iar forma trebuie să fie cât mai scurtă 

(așa că se vor folosi abrevieri/prescurtări și combinații de română și engleză, iar elevii, când 

au ceva de transmis mai ...jenant, preferă termenul în engleză, ca și cum  ar împacheta 

conținutul de două ori, să nu miroasă; noi facem decodarea în română, apoi ne minunăm de 

ce au făcut, analizând conținutul). Dacă doriți să vi se adreseze, pe e-mail, cu o anumită 

formulă de început și una de încheiere, nu ezitați să le puneți la dispoziție șablonul: va fi 

confortabil pentru amândoi.  

   Un alt motiv de nemulțumire pentru tineri, este dorința de a se semna, când trimit un 

mesaj cu tema atașată („Deja m-am semnat în fișier! Și, apoi, avea adresa mea de e-mail de 

atâta vreme... ). Dacă la aceste cerințe se mai adaugă și respectarea strictă a timpului de 

trimitere a temei, atunci sigur vor fi bombăneli, mai ales că tinerii, ca și noi, finalizează 

lucrările pe ultima sută de metri. De altfel, nu punctualitatea este un atu pentru spațiul 

românesc și nu suntem singurii europeni care au astfel de probleme (Peter Collett). Autorul 

remarcă și diferența de semnificații de mimică și gestică. Oare câți dintre noi am mai folosi 

semnul victoriei, dacă am ști că britanicii îl folosesc pentru a jigni. Apropo de mass-media: 

pe ‘net, acum câțiva ani, circula o știre cu un grup de tineri microbiști greci. Crainicul 

britanic explica faptul că semnul făcut de aceștia, cu mâna, însemna că adversarii vor primi 5 

goluri. După un timp, televiziunea a aflat că, la greci, semnul cu degetele răsfirate era o 

expresie a unei înjurături grosolane, nu a scorului dorit. Gesturile fiecărei zone sunt, la 

rândul lor, niște șabloane, iar gestica specifică întâlnirii ține și de formalism, dar și de 

șablon, așa că este bine ca elevii să învețe de la noi să utilizeze aceste unități formal-sociale, 

iar noi să învățăm specificul formalismului virtual. 
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Termenul "metodă" provine din limba greacă ("metha" = "spre"; "odos" = 

"cale") și desemnează o cale eficientă de urmat pentru atingerea anumitor 

scopuri. Metodele didactice  sunt căi prin care elevii dobândesc cunoștințe, își 

formează deprinderi, își dezvoltă capacitățile intelectuale și valorifică 

aptitudinile specifice. Ioan Cerghit le definește drept „un mod de a proceda care 

tinde să plaseze elevul într-o situație de învățare, mai mult sau mai puțin 

dirijată”1. Metodele de învățământ au un rol bine definit și îndeplinesc funcții 

diverse, de natură cognitivă, motivațională, normativă, formativ – educativ - 

compensatorie. 

În literatura de specialitate există însă mai multe taxonomii ale metodelor, 

în funcție de diferite criterii. Conform criteriului istoric metodele sunt 

tradiționale și moderne; după modul de prezentare a cunoștințelor, verbale și 

intuitive; după gradul de angajare al elevilor metodele sunt pasive sau 

expozitive, active și interactive. În funcție de sarcina didactică, metodele se 

diferențiază în cele de comunicare, de consolidare, de verificare; după modul de 

organizare sunt metode frontale, individuale, de grup, iar administrarea 

experienței de învățare determină identificarea metodelor algoritmice și 

euristice. 

Deși didactica modernă pune accentul pe cele mai noi metode, cele 

tradiționale au rolul lor bine determinat. Expunerea frontală este indicată în 

cazul subiectelor dificile, cum este predarea poeziei ermetice barbiene, dar un 

discurs al profesorului nu presupune pasivitatea totală a elevilor, care pot fi 

implicați, de exemplu, prin explicarea elementelor simbolice, mitologice, pe 

care le-au avut de studiat, sarcină de lucru distribuită într-o oră anterioară. 

Învățarea prin descoperire este esențială, dar nu poate fi utilizată atunci când 

elevii nu au suficiente cunoștințe sau abilități. În același timp, metodele 

 
1 Ioan Cerghit, Metode de învățământ, Iași, Editura Polirom, 2006, pag.17. 
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tradiționale pot îmbrăca o formă activă, care le transformă în elemente – cheie 

ale unei strategii didactice moderne. 

În categoria metodelor tradiționale, fiind una dintre metodele de 

transmitere și dobândire a cunoștințelor, de comunicare scrisă, se regăsește 

tehnica lecturii. În tratatele de specialitate „Lectura este o activitate de 

descifrare integrativă a unui text, de înțelegere a textului citit, de examinare și 

apreciere a calității unui text, prilej al unor acțiuni intelectuale cât mai 

eficiente”1. Aceasta este definirea unei metode tradiționale dar care devine o 

componentă de bază a scenariilor didactice moderne, fiind metoda care poate 

contura o strategie didactică. 

Predarea literaturii este eficientă dacă în care implică și contactul atent, 

interactiv, cu textul. Lectura asigură atât momentul inițial, al întâlnirii cu textul, 

dar și etapele ulterioare, cea a interpretării, cât și aprofundările ei, este un act de 

cunoaștere și de comunicare, este, practic, principiul care stă la baza procesului 

de receptare a textului liric, de reconstruire a sensului. Interpretarea se 

conturează în urma lecturii, prin intermediul numeroaselor „intrări” și „ieșiri” 

din lumea propusă de scriitor, fiind luate în considerare atât aspectele formale 

cât și transpunerea mesajului receptat într-o opinie personală. Elevul lumii 

contemporane are tendința de a aborda un text poetic într-un mod superficial, 

limitându-se, de multe ori la aspectele formale, legate de experiența limbajului. 

Rolul profesorului este să-l ajute să descopere profunzimea mesajului poetic 

unic, deplasând astfel accentul asupra „comprehensiunii și interpretării textului”, 

competență regăsită mai ales în programele școlare de limba și literatura română 

pentru clasele a XI-a și a XII-a. elevilor trebuie să li se propună diferite grile de 

lectură, în funcție de particularitățile de vârstă și cele cognitive, pentru a 

deprinde tehnici de lectură eficiente. 

Conform clasificării făcute de Paul Cornea în Introducere în teoria 

lecturii2, elevii de liceu realizează o lectură hiperlogografică, bazată pe 

recunoașterea sensurilor complexe a mai multor cuvinte, fiind capabili să 

anticipeze semnificațiile. Pentru a ilustra rolul pe care îl are această metodă într-

un scenariu didactic modern, care mizează pe participarea activă a elevilor a fost 

ales textul După melci, de Ion Barbu, studiat în clasa a IX-a în cadrul temei Joc. 

Joacă. În interpretarea acestui text literar, „canonul școlar” intervine într-o 

 
1 Ioan Cerghit – Metode de învățământ, Iași, Editura Polirom, , 2006, pag.174. 

2 Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Iași, Editura Polirom, 1998, p. 132. 
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măsură foarte mică pentru că elevii nu s-au mai confruntat cu un astfel de text, 

așadar ei nu au o „prejudecată” care să poată fi proiectată asupra textului poetic. 

Ținând cont de aceste caracteristici, este indicată aplicarea unei strategii 

interpretative pe baza unei lecturi simbolice, care determină tendința de a 

recepta textul într-un mod neomogen, pornind de la limbajul cultural pe care îl 

are fiecare elev și de la conexiunile pe care la poate face cu opera poetică. 

Comprehensiunea se bazează pe întâlnirea cu textul, realizată conform 

unui model care presupune trei etape succesive de lectură, a prelecturii, a lecturii 

propriu-zise și etapa postlecturii. 

În prima etapă, a prelecturii, se propune elevilor un exercițiu de 

creativitate de tip brainstorming: Definiți melcul. 

Elevii pot să apeleze competențele enciclopedice, la imaginație, realizând 

diferite conexiuni, deschizând astfel multiple căi interpretative ale textului. 

Elevii au asociat melcul cu spirala, labirintul, cochilia, taina, lenea, învierea, 

infinitul, sufletul, ascuns, viața, evoluția, timpul, pecetluit, cercul, închisoarea, 

ființa, fragilitatea, destinul, greutatea, sufocarea). 

În etapa lecturii propriu-zise profesorul va realiza o primă lectură a 

textului, explicând cuvintele al căror sens este necunoscut, evitând să dezvăluie 

o cale de interpretare a poemului. Atunci când profesorul, predă literatură, 

supune textul practic unor operații care ar trebui să urmeze un traseu logic, 

ierarhic. Dacă din punct de vedere teoretic ar trebui să se respecte această 

regulă, lectura pare să funcționeze altfel, elevii interpretând diferit poezia, pe 

baza unor valorizări diferite. 

 Pentru a oferi elevilor șansa de a se confrunta cu textul poetic, lipsiți de 

orice prejudecăți și ajutându-se reciproc, demersul interpretativ este realizat prin 

diferite modalități de decriptare a mesajului poetic, propuse de profesor, în 

funcție de diferite tipuri de lectură. Se lucrează pe echipe, fiecare având de 

rezolvat sarcini de lucru diferite: 

- lectura „pas cu pas” -  avansarea pas cu pas în discutarea versurilor, 

urmărind  firul discursului liric;  

- lectura „de identificare” - identificarea cu cel care vorbește și cu 

atmosfera evocată; 

- lectura „simbolică” - începând de la aspectul ei cel mai impresionant, cel 

mai frapant;  

- lectura „analitică” - analizând structura textului: repetițiile, echivalențele, 

simetriile;  
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- lectura „problematizantă”  - începând de la aspectul care intrigă cel mai mult. 

Grupa nr. 1 va trebui să rezolve sarcini de lucru care orientează lectura 

„pas cu pas”:  

1. Identificați-vă cu cel care „vorbește” și cu atmosfera evocată. 

2. Începeți de la aspectul cel mai impresionant, mai frapant, care vă intrigă. 

3. Încercați să răspundeți la următoarele întrebări:  

a. Cine vorbește? 

b. Unde? 

c. Când? 

d. Cui se adresează? 

4. Arătați în ce măsură se pot găsi răspunsuri la aceste întrebări, menționând 

ce credeți că este omis și implicit nedeterminat. 

Elevii din grupa nr. 2 vor realiza o lectură „problematizantă”, conturată de 

următoarele sarcini de lucru care urmăresc confruntarea cu aspectele obscure din 

poezie: 

1. Rescrieți versurile care ti s-au părut mai dificil de înțeles și încearcă să-ți 

explici de unde provine dificultatea. Ai încercat să o depășești? Cum? 

2. Care credeți că ar putea fi temele și motivele literare care apar în poem? 

3. De ce credeți că se face apel la elementele de mitologie (baba Dochia, 

moș Ene)? Ce știți despre aceste personaje? 

4. Ce rol credeți că are descrierea pădurii?  

5. Care credeți că este semnificația poetică a elementelor nocturne? 

6. De ce rostește oare copilul al doilea descântec? 

7. Ce semnificație ar putea avea gestul final? 

8. Ce întrebări sau curiozități v-a trezit poezia? 

Lectura „de identificare” determină rezolvarea sarcinilor de lucru ale 

elevilor din cea de-a treia grupă: 

1. Descrieți atmosfera, stările transmise de poezie în fiecare secvență 

poetică.  

2. Găsiți cât mai multe atribute prin care conturați imaginea particulară a 

fiecărui moment al aventurii copilului. 

3. Ce legătură credeți că există între titlu și conținut? Ce alt titlu ați propune 

voi? Justificați alegerea. 

4. Ce muzică vi se pare că ar fi potrivită pentru un fond sonor? Care au fost 

elementele care au determinat alegerea voastră? 
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Lectura „simbolică” presupune rezolvarea cerințelor de pe fișa de lucru a 

celor de la grupa numărul patru. Elevilor li se oferă Dicționarul de simboluri de 

Jean Chevalier și Alain Gheerbrant pentru a selecta acele simboluri care cred că 

sunt folosite în poezie. 

1. Identificați cuvintele-cheie. Explicați simbolul melcului, al labirintului, al 

descântecului. 

2. Selectați cele mai reușite imagini artistice şi figuri de stil. 

3. Încercați să definiți jocul copilului. (Utilizați și Dicționarul de simboluri, 

raportați-vă și la semnificația jocului din poezia studiată la această tematică, De-

a v-ați ascuns, de Tudor Arghezi.) 

Ultima grupă se apropie de poezie prin intermediul lecturii „analitice”, având 

următoarele sarcini de lucru: 

1. Care este compoziția textului (număr de strofe, tipul lor, rima, ritmul)? 

2. În câte tablouri/ secvențe lirice s-ar putea împărți poezia? Alegeți câte un 

titlu pentru fiecare! 

3. Identificați repetițiile din text, analizați și comparați cele două versiuni ale 

descântecului. 

4. Explicați asocierea / corespondența dintre portretul copilului și descrierea 

melcului. 

5. Indică secvențele semnificative care ilustrează „joaca” băiatului în pădure. 

Elevii interacționează cu textul, dezvăluind unul dintre posibilele sensuri 

ale acestuia, prezentate de fiecare grupă. Următoarele două ore sunt dedicate 

„construirii” semnificației / semnificațiilor poemului, profesorul, împreună cu 

elevii combinând piesele din puzzelul interpretării, ca într-un joc al receptării. 

Metoda principală a strategiei didactice rămâne lectura, procedeele care o susțin 

fiind conversația euristică, problematizarea, algoritmizarea, observarea, 

învățarea prin descoperire. 

Pentru a realiza un feedback al folosirii acestei metode se poate cere 

elevilor să răspundă la următoarea întrebare, ținând cont de faptul că, în urma 

prezentărilor fiecărei grupe au descoperit mai multe tipuri de lectură: Care dintre 

tipurile de lectură vi s-a părut a fi mai convenabilă? Explicați de ce, alegând una 

dintre sugestiile următoare sau adăugând altele: 

- se potrivește mai bine textului; 

- se potrivește mai mult personalității mele (din punct de vedere psihologic, 

ca tip de cititor); 

- pentru că e mai simplă; 
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- pentru că e mai directă; 

- pentru că va conduce la rezultate originale; 

- pentru că surprinde esențialul. 

 

Etapa postlecturii se poate concretiza într-un eseu liber în care să 

surprindă semnificațiile jocului, așa cum apar în poemul După melci de Ion 

Barbu sau să transpună mesajul poetic în reprezentări grafice. 

Fiecare dinte aceste etape este însoțită de o evaluare orală a lecturii, care 

este echivalentă cu evaluarea comprehensiunii, verificând informațiile obținute, 

dar și o primă înțelegere a sensului. Astfel, lectura corectă înseamnă 

identificarea unor elemente din text (cuvinte, idei, relații de comparație, de 

simetrie), dar se poate evalua în același timp și modul de a raționa al elevilor. 

Lectura textului se dovedește a fi o inițiere cu pași mărunți, este principala 

metodă care se regăsește în orice scenariu didactic de receptare a textului liric, 

într-o măsură mai mare sau mai mică, într-o formă sau alta. 

Brainstormingul cu mapa de imagini este o metodă modernă care se 

bazează pe „metoda inteligenței în asalt”, brainstormingul, inițiat de psihologul 

american Alex F. Osborn în1938. Etimologic, brainstorming provine din limba 

engleză, brain  fiind tradus prin cuvântul creier, iar storm însemnând furtună. 

Metoda este determinată de un principiu,  pentru a ajunge la idei viabile și 

inedite este necesară o productivitate creativă cât mai mare. Esența acestei 

metode constă în separarea momentului emiterii ideilor de momentul evaluării 

lor. Din acest motiv, brainstormingul se mai numește și metoda evaluării 

amânate sau metoda marelui da. 

 Brainstormingul cu mapa de imagini presupune anumite asocieri mentale 

pe care le fac elevii pornind de la imagini, stimulând gândirea critică, evitând 

blocajul de natură cognitivă, dar și emoțională. Metoda se aplică după lectura 

poeziei După melci de Ion Barbu, fiind parte a procesului de interpretare a 

textului. Profesorul lansează o întrebare: Ce reprezintă melcul? Elevii propun 

diferite variante de răspuns, determinate de libertatea imaginației, știind că orice 

răspuns poate fi acceptat. 

În cea de-a doua etapă, profesorul prezintă elevilor o imagine, de exemplu 

o reproducere a picturii lui Vincent van Gogh, Noapte înstelată. De această dată 

brainstormingul este de alt tip, individual, în tăcere, pornind de la imaginea 

propusă. Fiecare elev notează toate ideile, răspunzând la întrebările: Ce 

sugerează imaginea?, Ce idei îți apar privind-o? 
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Pentru a obține cât mai multe idei se poate recurge la a doua imagine, 

diferită din punct de vedere al mesajului. Se poate alege o imagine a sculpturii 

lui Brâncuși, Începutul lumii. 

     Vincent van Gogh - Noapte înstelată  Constantin Brâncuși -  

Începutul lumii 

 Profesorul, împreună cu elevii, formulează concluzia, pe baza ideilor 

expuse pe parcursul brainstormingului. De exemplu: Melcul poate fi o imagine a 

universului, a lumii ascunse dincolo de zidurile cochiliei sale. Stelele, foarte 

mari, strălucitoare, dar și spiralele de lumină ale lunii reprezintă cunoașterea, 

calea pe care vrea să o urmeze copilul, deși nu este conștient de acest lucru. Și 

chiparoșii pot fi un semn al cunoașterii, fiind reprezentați ca niște limbi de foc 

care se înalță, deși sunt întunecați, sugerând suferința, moartea care poate să 

pândească aventura devenirii, a inițierii. Pe de altă parte, oul lui Brâncuși 

ascunde germenii nașterii, așa cum și melcul se ascunde în mijlocul spiralei. 

Este o taină a existenței care îl provoacă pe copil. 

 În aplicarea acestei metode se poate opta și pentru activitatea frontală 

îmbinată cu cea pe grupe, fiecare grupă având o imagine diferită care va provoca 

asociații mentale și care conduc la rezolvarea sarcinii de lucru. Se mizează pe 

creativitate, natura specifică acestei creații lirice recomandând și o abordare cu 

valențe interdisciplinare, care poate facilita procesul de decodare a mesajului ei. 

Prin folosirea acestei metode se mizează pe participarea activă a elevilor, se 

dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situații, de a le analiza, de a lua decizii în 

ceea ce privește alegerea soluțiilor optime și se exersează atitudinea creativă și 

exprimarea personalității, fiind dezvoltate relațiile interpersonale. 
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Structuri narative și construcția personajelor în Fecioarele 

despletite și Concert din muzică de Bach 

Elena Boștenaru  

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

Școala Gimnazială „Gh. Șincai” Florești 

 

Hortensia Papadat-Bengescu (1876-1955) are un aport considerabil în 

mutațiile suferite de proza românească din perioada interbelică. Începând cu 

anul 1914 colaborează cu revista Viața Românească, publicând poemul în proză 

Viziune. Creațiile sale de început Ape adânci, Sfinxul, Femeia în fața oglinzii, 

Romanță provincială, după cum sesizează și Ovid S. Crohmălniceanu, sunt 

improvizații lirice pe teme variate, cu o dominantă lirică și confesivă. Treptat, se 

apropie de revista și de cenaclul Sburătorul, axându-se pe o literatură obiectivă, 

desfășurată în mediul citadin și bazată pe metode noi de creație precum analiza 

psihologică și fiziologică, cercetarea minuțioasă a sufletului feminin. Ceea ce 

frapează în cazul scriitoarei este faptul că nu încearcă să sintetizeze într-un 

program estetic formula la care aderă în conceperea romanelor, acționând prin 

raportare la sine, lucru care îi oferă un loc aparte în reforma romanului nostru 

modern, în viziunea lui Nicolae Manolescu. 

Remarcabil în privința romanelor Hortensiei Papadat-Bengescu este nota 

autobiografică ce planează asupra lor. Scrisul devine, după cum ea însăși 

mărturisește, un mod de viață: Autobiografia mea literară cu cea personală se 

confundă inexorabil/Cu fiecare moment de viață îmi trăiesc existența artistică. În 

acest sens, în portretul de romancier pe care i-l realizează Maria Luiza Cristescu 

este surprinsă poziția criticii, în special al lui G. Călinescu cu privire la 

raportarea prozatoarei la scris: Autoarea e mai mult o amatoare, fără o conștiință 

estetică liberă, judecând după toată opera, fără nicio noțiune de artă, căreia îi 

vine să scrie și care pune pe hârtie tot ce-i trece prin cap și mai ales prin simțuri. 

Poziția acestuia este neîndreptățită, dacă luăm în calcul polemica sa cu E. 

Lovinescu și apropierea Hortensiei Papadat-Bengescu de cercul literar 

Sburătorul, alături de Camil Petrescu. G. Călinescu considera că literatura nu 
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poate trece peste treptele necesare de evoluție, concretinzând un roman de tip 

proustian, susținut de Camil Petrescu deoarece nu a fost realizat încă unul de tip 

balzacian. 

Scriitoarea se impune prin romanele din ciclul Hallipilor, Fecioarele 

despletite, Concert din muzică de Bach, Drumul ascuns, Rădăcini. Acestea aduc 

în prim-plan o acțiune amplă, o desfășurare epică sacadată, bazată pe întreruperi 

și reluări, antrenând un număr mare de personaje. Nu epicul, nu conturarea 

tipurilor umane este vizată de romanele Hortensiei Papadat-Bengescu, ci 

dimpotrivă, sondajul psihologic al personajelor, întrucât observația coboară în 

abisalitatea conștiințelor acestora, surprinzându-le degradarea sub impactul unor 

nevroze, al unor maladii sau al unor reacții incontrolabile. 

Lumea evocată de Hortensia Papadat-Bengescu este vizibil plasată la un 

pol opus față de cea a cărei monografie o făcuseră Sadoveanu sau Rebreanu. 

Ovid S. Crohmălniceanu surprinde faptul că romanul românesc se instalează 

temeinic în mediul citadin. Cetatea vie, după cum se raportează la București 

personajulreflector, 

Mini, devine cadrul existențial. Personajele merg la expoziții, la curse de 

cai, organizează concerte. Provincia, viața la țară nu mai reprezintă un factor de 

interes, personajele nemaivoind să evadeze în ea, ci din ea. G. Călinescu califică 

lumea bună, redată în ciclu, mizând pe snobismul personajelor: Aici n-aveam 

de-a face cu ambițioși politici. Cu avari, cu speculanți, ci cu persoane 

preocupate de ce zice lumea, ambiționând să dea serate, să fie primite la anumite 

recepții dificile, să reacționeze în toate momentele vieții, chiar la cele mai grave, 

în modul cel mai distins. Astfel, preocuparea acestora este conservarea 

convențiilor sociale, mascarea reacțiilor, disimularea, iar pentru aceasta aleg de 

cele mai multe ori calea compromisului. Totodată, majoritatea personajelor sunt 

femei cu destine întortocheate, individualități, lucru care favorizează analizele 

psihologice nuanțate, care reprezintă practic obiectul romanului. Are loc o 

răsturnare a imaginarului, figura bastardului fiind prolifică, alături de legăturile 

familiale complexe, de adultere, de urcarea pe scara socială prin femei. 

Fecioarele despletite este primul roman al ciclului, apărut în anul 1926. 

Titlul romanului este extrem de sugestiv, făcând referire la imoralitatea profilată 

în roman prin diferitele exponente feminine (Lenora și Mika-Le in acest caz), 

care aduc pe lume copii nedoriți, fiind apoi obligate să poarte acest stigmat al 

rușinii. Ovid S. Crohmălniceanu surprinde faptul că despletirea, dezordinea 

capilară, este la Hortensia Papadat-Bengescu semnul dezonoarei. Schema 
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narativă la care apelează scriitoarea este una repetitivă de-a lungul ciclului 

Hallipilor, și anume, erodarea din interior a vieții familiale sub imperiul tainelor 

rușinoase, taine care odată aflate deconstruiesc existența falsă a personajelor. În 

Fecioarele despletite, Mika-Le, fecioara bastardă, rezultată din aventura Lenorei 

cu un zidar italian, îl seduce pe Maxențiu, logodnicul Elenei, fiica legitimă. 

Odată descoperit secretul și alungată Mika-Le, parinții Lenora și Doru Hallipa 

divorțează. În acest prim roman al ciclului, Hortensia Papadat-Bengescu 

apelează la un personaj-reflector, la o raisonneuse, Mini. Așadar, Mini este 

învestită cu funcție reflexivă, cea actanțială fiind relativă, întrucât este un 

personaj secundar, pasiv. Aceasta observă, formulează judecăți de valoare 

asupra personajelor, asupra faptelor, cugetă în diferitele discursuri asertive sau 

apodictice la persoana a III-a, face bilanțuri. 

Nicolae Manolescu vorbește despre o perspectivă interioară și marginală, 

atribuită lui Mini, despre un alter-ego al romancierului, lucru care reprezintă 

practic noutatea romanului. Avem de-a face cu o narațiune ulterioară, 

evenimentele fiind relatate din perspectiva faptelor petrecute deja. La nivelul 

romanului nu se petrece nimic concret, axa temporală este orientată spre trecut, 

acesta fiind redus la o serie de comentarii, de explicații sau de relatări. Ovid S. 

Crohmălniceanu reliefează acest lucru: Actele decisive ale personajelor au fost 

săvârșite când narațiunea a început. Ea se mărginește doar să reconstituie acum 

mecanismul sufletesc care lea declanșat și să-l explice/ Introducerea eroilor în 

acțiune pleacă de la ideea cunoașterii lor anterioare (...) datele se adună pe 

măsură ce romanul înaintează și furnizează treptat mereu alte trăsături 

suplimentare. 

Modalitatea de construcție a personajelor este un element important în 

proza bengesciană. Eroii par să intre în scena epică pe măsură ce sunt surpinși 

de Mini, sunt personaje multiple, specifice literaturii moderne, nu au o singură 

dominantă, nu sunt unitare. Tot ce află lectorul este știut inițial de Mini, totul 

este redat prin filtrul conștiinței sale. Portretele personajelor sunt nuanțate prin 

comentariile observatorilor, Mini, dar și Nory într-o oarecare măsură, căci ea 

este feminista polemică ce trage concluzii, clarificând situațiile problematice. 

Pornind de la o sugestie, portretele personajelor se conturează treptat, 

urmărindu-se reacții, senzații, subtilități. Prin dezvoltarea observației, mereu 

completată de gestică, de acțiunile săvârșite, complexitatea unor personaje ca 

Lenora, Doru Hallipa, Greg, buna Lina, felahina, lăcusta Mika-Le, Lică 

trubadurul, maimuțoiul Rim sau feminista Nory crește considerabil. Folosirea 
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stilului indirect liber este menită să atenueze discontinuitatea la nivelul 

discursului diegetic, sugerând evenimentele nerelatate, care sunt introduse 

succesiv. Finalul romanului nu rezolvă niciuna dintre problematicile 

personajelor, părând să anticipeze următorul volum al ciclului, Concert din 

muzică de Bach. 

Concert din muzică de Bach apare în 1927, fiind văzut adesea drept cel 

mai reușit roman al ciclului. Dacă în Fecioarele despletite, personajele care 

domină prim-planul sunt Lenora și Doru Hallipa, romanul secund se 

concentrează asupra Rimilor și Drăgăneștilor. Intriga romanului vizează 

organizarea de către Elena a mult așteptatului concert din muzică de Bach, o 

banala serata mondena. 

La nivelul estetic, Ioan Holban vorbește despre schimbările survenite în 

proza bengesciană, sintetizând faptul că dacă în Fecioarele despletite este trădată 

o anume subiectivitate, prin existența personajului-oglindă, Mini, în restul 

romanelor din ciclu, discursul se obiectivizează, acțiunea având ca punct de 

plecare existența agentului-epic, Lică Trubadurul (Vasile Petrescu). În opinia lui 

Holban, în Fecioarele despletite nu putem vorbi despre lipsa unui astfel de 

personaj, întrucât există Mika-Le, însă rolul acesteia este subordonat 

personajului-reflector, Mini. 

Încă din incipit sunt sesizabile diferențe față de primul roman al ciclului. 

Hortensia Papadat-Bengescu renunță la personajul-reflector, mizând pe un 

narator omniscient, aici avem de-a face cu o multiplicitate de conștiințe asumate, 

cu mai mulți reflectori, recrutați din rândul personajelor, lucru sesizat de Nicolae 

Manolescu. 

Astfel, analiza psihologică și redarea evenimentelor cad în sarcina vocii 

auctoriale, care se impune. Accentul se deplasează dinspre psihologic spre epic. 

Însăși scriitoarea acreditează mutația survenită într-un interviu acordat în 1926: 

La primul meu roman dl. Lovinescu mi-a obiectat că personajul lui Mini ar fi un 

vestigiu de subiectivism. Am căutat să obțin formula obiectivismului absolut în 

Concert din muzică de Bach, lăsând acțiunea și personajele să-și facă singure 

jocul și m-am ostenit ca stilul să fie cel cuvenit acestei formule. 

Schema narativă este aproximativ identică cu cea a primului roman din 

ciclu. Fecioara bastardă, Sia, fiica nelegitimă a Linei și a lui Lică îl seduce pe 

Rim, soțul mamei. Este alungată și moare în urma unui avort. Căsătoria mamei 

sale se destramă. Și aici acțiunea pare să nu existe, scenariul epic se desfășoară 

lent, remarcabile fiind trecerile de la o familie la alta. G. Călinescu vorbește 
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despre veridicitatea ce planează asupra romanului: E atâta siguranță în 

relațiunile scriitoarei despre cele trei familii, încât simțim că acele familii există. 

Personajele suferă de boala socială, își doresc menținerea aparențelor, a 

convențiilor, au gesturi mașinale, sunt adevărate spectre ce conturează tabloul 

static al epocii. În Concert din muzică de Bach se conturează o atmosferă 

patologică generalizată, personajele căutând pretutindeni un liman iluzoriu. 

Maxențiu suferă de ftizie, e debil fizic, condamnat la moarte. Boala sa pare să 

pună în evidență tipologia suferindului solitar. Rim, deșirat și spălăcit, este 

bolnavul închipuit, care încearcă să mascheze prin presupusa boală lipsa de 

atractivitate și de implicare în domeniul medicinei. 

Alte personaje marcate patologic în lumea conturată în roman sunt Sia, 

debilă mintal, dar și gemenii Hallipa, arierați. Singurele personaje care par să 

introducă o oază de vitalitate în acest univers maladiv, mistuit treptat sunt Ada 

Razu, soția lui Maxențiu și Lică Trubadurul. Legătura dintre cele două personaje 

va genera ascensiunea socială a lui Lică, care va deveni politician (deputat), 

amintind de Stănică Rațiu din Enigma Otiliei. Lică este cel care face trecerea de 

la aristocrația veritabilă, ciocoii vechi, la parveniții ce dobândesc averea pe 

diferite căi, ciocoii noi. În această lume deformată, personajele sunt supuse unei 

adânci analize ale conștiinței. Tehnica portretistică este una modernă, fiind 

introdus personajul multiplu. Același personaj apare în multiple ipostaze, este 

conturat din imagini variate, în funcție de situația în care se află și de relațiile pe 

care le stabilește. 

Astfel, inovația este iminentă în proza Hortensiei Papadat-Bengescu 

întrucât socialul devine pilonul pe care se fundamentează întreaga lume 

bucureșteană, interiorizată într-o conștiință, a personajului-reflector, Mini, în 

Fecioarele despletite sau într-o multitudine de voci în Concert din muzică de 

Bach. Prin finețea observației și prin complexitatea mijloacelor de analiză la 

care face apel, deschide o pagină nouă în proza psihologică românească. 
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Cazul Sadoveanu  

„Mitrea  Cocor” – o carte care condamnă  bolșevismul? 

Liviu Chiscop 

România, drd. USM 

   

 În Hermeneutica lui Mircea Eliade – cea dintâi carte de la noi având în 

titlu termenul hermeneutică -  eminentul  estetician și teoretician al „ideii de 

literatură” care a fost Adrian Marino, formula, între altele, și o arserțiune cu 

caracter  premonitoriu, anume aceea conform căreia odată consumată cercetarea 

hermeneutică a lui Mircea Eliade, „terenul va deveni liber unor interpretări tot 

mai serioase de critică simbolică „inițiatică” sau „mitocritică”, în care Eminescu, 

Macedonski, Arghezi, Sadoveanu ar constitui câteva din subiectele privilegiate.” 

[1, p.  465]. Lista autorilor mai sus menționați ar putea fi completată cu cel puțin 

încă două nume – Ion Creangă și Mateiu Caragiale – cărora Vasile Lovinescu 

(nepot de frate al celebrului critic Eugen Lovinescu și văr primar cu Monica 

Lovinescu), ucenic al filosofului francez René Guénon, le va consacra, între 

1964-1972, câte un remarcabil studiu mitocritic. Cel dedicat romanului Craii de 

Curtea Veche, al lui Matei Caragiale, avea să vadă lumina tiparului la mai puțin 

de un an de la apariția Hermeneuticii lui Mircea Eliade, fiind intitulat Al 

patrulea  hagealîc (Editura „Cartea Românească”, 1981). Din păcate, aceasta a 

fost și singura carte  antumă a autorului (decedat la 14 iulie 1984), întrucât până 

la Revoluție avea să-i mai apară doar un singur volum – Creangă și Creanga de 

aur (Editura „Cartea Românească”, 1989), în care celebrul hermeneut ne 

propune o interpretare estetică a basmelor lui Ion Creangă. Creanga de aur era, 

după cum bine știm, titlul unui cunoscut roman al lui Mihail Sadoveanu (tipărit 

în 1933),  căruia Vasile Lovinescu i-ar fi propus, în anii 50 ai veacului trecut, să 

realizeze o astfel de interpretare a unora dintre capodoperele Maestrului. 

Refuzul lui Sadoveanu s-a datorat, desigur, faptului că o  atare  abordare ar fi  

contravenit contextului social- politic al epocii, fiind  incompatibilă nu doar cu 

ateismul doctrinei comuniste, ci și cu principiile realismului socialist din anii 

„obsedantului deceniu”... 

  Cert este că, în momentul crucial pe care-l reprezintă pentru români, ziua 

de 23 August 1944, Mihail Sadoveanu, în vărstă de 64 de ani, era un clasic în 

viață, un veritabil „Ștefan cel Mare al literaturii românești” - cum îl  numise Geo 

Bogza –, cu o „impozantă operă, de indiscutabil rafinament stilistic, dedulcit la o 
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viață tihnită, boierească,  ritmată patriarhal, cu evidente tabieturi (inclusiv 

narative).” [2, p. 9].Poate de aceea, în  „cazul Sadoveanu” - fiindcă  

personalitatea sa complexă și covârșitoare, polivalentă și proteică reprezintă, 

fără îndoială, un „caz” - criticii și istoricii literari emit încă puncte de vedere 

divergente cu privire la substratul mitologic ori chiar esoteric al unora dintre 

scrierile sale, la apartenența la  masonerie, la atitudinea  antibolșevică sau, 

dimpotrivă, prosovietică, dacă s-a aflat sau nu în solda unei puteri străine etc... 

 Remarcat de Titu Maiorescu încă de la debutul editorial din 1904, declarat 

„anul Sadoveanu”, când a și fost premiat de Academie, Sadoveanu a știut să 

evite scena politică, dar – după cum spunea undeva Arghezi – autorul Baltagului 

„ a supt la toate țâțele politice” [3, p. 279]. E drept că, împreună cu fratele său 

Vasile, a fost Mare Maestru într-o lojă masonică, după cum precizează Toma 

Petrescu în Conspirația lojilor (1943). Dar iată ce spunea el însuși referitor la 

Masonerie, într-un interviu apărut în ziarul Adevărul din 16 iulie 1933: „Aşa 

zisul «secret» al Masoneriei n-are legătură cu sensul vulgar al cuvântului”.  (...)/ 

,,Secretul ei stă în «esoterism». Esoterismul este o doctrină tainică, în înţelesul 

tainelor religioase; o doctrină superioară tuturor formelor, capabilă, prin unitatea 

şi generalitatea ei, să concilieze aspectele multiple ale adevărului. E o taină, 

pentru că nu se învaţă direct, cu mijlocul operaţiunilor mintale obişnuite; este 

conştiinţa adevărului printr-o pătrundere personală, meditând asupra 

simbolurilor; ea te duce la sensul profund al lucrurilor, acel care scapă 

comprehensiunii superficiale”. (...) Adăuga mai departe Marele Maestru: 

,,Generaţia mea a crescut în şcoala materialismului. Când am simţit pustiul 

acestei doctrine, am cercat să mă orientez către altceva. În Masonerie mi-am 

întors sufletul către spiritualitate şi Dumnezeu”. (...)/ ,,Negreşit, nu Dumnezeul 

antropomorf al mulţimilor ignorante, nici cel exclusivist al profesioniştilor; ci 

Dumnezeul asupra căruia toţi oamenii cultivaţi, de toate rasele şi religiile, sunt 

de acord”. (...)/ „Învăţământul meu esoteric mă duce la înţelegerea divinităţii, 

lăsându-mi liberă forma de exprimare. Mai mult: îmi cere să rămân în tradiţia 

neamului meu. Practica mea personală este deci ortodoxia” [9, pp. 39-42]. 

 Referindu-se la faptul că, înainte de 1989, cuvântul „francmason” nu 

putea fi folosit „decât cu extremă parcimonie și multă prudență”, deşi este 

„cuvântul cheie cu privire la Sadoveanu, după cum e și cu privire la Goethe”, 

Alexandru Paleologu  într-un text plasat în fruntea ediției a III-a (1997) din 

lucrarea Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu  

spunea: „A face abstracție de grila masonică în interpretarea lui Sadoveanu 
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înseamnă, în ultimă instanță, a rămâne la o înțelegere exterioară, propriu-zis 

„profană”, chiar dacă excelentă sub raportul comentariului critic” [5, p. 5].   

 Oricum, prin activitatea masonică, dar și dincolo de ea, Sadoveanu avea 

„excelente relații cu evreimea, reflectate de altfel și în literatură  relații 

dezagreabile formațiilor naționaliste care-i ard cărțile în ocazii publice, fapt bine 

speculat ulterior pentru dresarea unei atitudini progresiste, posibilă numai pentru 

că fusese printre alții, atacat dinspre dreapta” [6, p. 633]. În mod paradoxal și 

aparent contradictoriu însă, opera sadoveniană dintre 1904 și 1944, caracterizată 

printr-un cult al trecutului (în descendența lui Eminescu) este incompatibilă cu   

socialismul. Atitudinea  antibolșevică a marelui scriitor fusese confirmată 

explicit chiar de Profira Sadoveanu, care comunică lui Ion Hudiță, în lunile 

imediat premergătoare actului de la 23 August 1944, unele din opiniile tatălui ei: 

„Tata nu poate înghiți pe bolșevici și de aceea cred că va pleca în Elveția, dacă 

ei s-ar apropia de Capitală... tata a avut tot timpul o mare admirație pentru nemți, 

în care vede și astăzi, de altfel, singura pavăză în contra dezmățului bolșevic” [6, 

p. 634].   Aceeași  concepție antibolșevică va fi exprimată peste câțiva ani de 

Sadoveanu însuși, în romanul Mitrea Cocor (1949), doar că de data asta  așa 

cum cer convențiile operelor epice  autorul vorbește prin intermediul unui 

personaj. „Sadoveanu  scria profesoara Tudora Teofana Patrichi într-o 

excelentă cercetare de hermeneutică literară  pune pe seama boierului Cristea 

părerile despre ruși și despre bolșevism” [7, p. 444]. Într-o discuție purtată în 

vremea Războiului, boierul îi spune morarului Ghiță Lungu, fratele mai mare al 

lui Mitrea Cocor: „Dacă nu se îndârjeşte neamțul și nu născoceşte cevașilea să 

rupă, să dărâme, să-i arunce pe ruși până la stele, apoi să știi că e grav (...) Păi 

nu- nţeleseşi tu, Ghiță, până astăzi, că primejdia a mai mare a noastră sunt 

bolșevicii? Vai de tine dacă înțeleseşi numai atât, Ghiță! Păi dacă trec peste 

nemți, mâine îi vedem acilea. Se ridică și în țară la noi golanii şi săracii cum s-a 

întâmplat la ei. Eu de revoluție mă tem, Ghiță”. În interviul acordat profesorului 

George Motroc (care-şi pregătea lucrarea de doctorat având ca temă romanul 

politic), așezat în chip de postfață în cartea Tudorei Patrichi, autoarea  avansează 

ideea că „dialogul dintre Ghiță Lungu și Cristea Trei-Nasuri, într-o anumită 

măsură, poate fi considerat o aluzie la persoane reale: „Ghiță” Dej („morarul”) și 

„Conu Mihai” („boierul”), care a fost sfătuitorul primului, în unele privințe” [7, 

p. 444]. De altfel, autoarea volumului Între două porţi reproduce, în cartea sa 

de eseuri, și un alt fragment din romanul Mitrea Cocor în care Sadoveanu  tot 

prin intermediul unui personaj  se referă  la abominabilele realități din 
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Uniunea Sovietică din timpul și de după Revoluția bolșevică: „Că iată veniră 

asupra creştinilor primejdiile vieții și anii morții, de când se răsculară bolşevicii 

și tăiară pe împăratul lor și bătură în piroane ușile sfintelor biserici. Strâng pe 

boieri, fură copii şi-i duc în pustie; prigonesc pe creștini, îi lasă muritori de 

foame și-i pun să pască iarbă la un loc cu vitele; schimbă întocmirile lumii vechi 

și pun acolo unde ajung semnele diavolului Belzebut. Vor să prefacă și la noi 

toate, și de aia Domnul Dumnezeu își întoarce fața de către omenire”. 

Se pare că Tudora Teofana Patrichi și-a asumat o misiune necesară și 

onorabilă prin această reinterpretare a romanului Mitrea Cocor, considerat de 

mulți ca fiind „un roman comunist”, un act de lașitate și de trădare din partea 

„Maestrului”, cum îl numește, invariabil, eminenta hermeneută pe marele 

prozator. În alaiul hermeneuților care s-au apropiat de acest „fascinant univers 

semiologic” pe care-l reprezintă opera sadoveniană, volumul Între două porți 

al Tudorei Patrichi a constituit o „surpriză” - conform opiniei reputatului critic și 

istoric literar Adrian Dinu Rachieru  -  anuntând „ o revoluție exegetică”, 

întrucât autoarea „sondează cu pedanterie informată (poate și cu orgoliul 

singularității) chestiuni de substrat, ținând de viziunea sadoveniană.” [8, p. 29]

 Adresându-i felicitări sincere pentru această carte în care e cuprinsă și 

„analiza unei opere sadoveniene atât de contestate”, profesorul George Motroc o 

întreabă pe autoare: „Ce motive ar fi avut un mare scriitor, precum Mihail 

Sadoveanu, să scrie Mitrea Cocor?! Din punctul dumneavoastră de vedere, 

analizând retrospectiv, se poate spune că a primat frica de noul regim sau/ și 

oportunismul, cum afirmă unii, sau altele au fost adevăratele motive?” Din 

răspunsul amplu al autoarei, vom selecta aici doar câteva considerații pertinente. 

„În cele din urmă  spune Tudora Teofana Patrichi , totul e la vedere. Nici de 

oportunism nu se poate vorbi: scriitorul n-avea de ce să adopte principii și păreri 

impuse pentru a beneficia de avantaje. Este singurul scriitor român care și-a 

permis să trăiască din scris. 1904 fusese decretat „Anul Mihail Sadoveanu”, pe 

când avea doar 24 de ani. Pe-atunci nu era mason și nici bolșevici nu existau...” 

[7, p. 428]. Dar  adăugăm noi  dacă mobilul scrierii romanului (ideea, 

ipoteza de lucru, ca să spunem așa) n-a fost nici teama, nici arghirofilia pe care 

i-o reproșau unii, mai rămâne în picioare o singură intenție care ar putea fi 

atribuită Maestrului: aceea de a atrage atenția asupra pericolului pe care-l 

reprezintă bolșevismul pentru lumea românească în general, pentru democrația 

autentică, pentru intelectuali și îndeosebi pentru țărănime care va dispărea ca 

clasă socială. De altfel, o întrebare a profesorului Motroc, (din interviul reprodus 
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și în Convorbiri literare, nr. 11, 2018, pp. 12-17),  conține această paradoxală 

ipoteză. „Cel   puțin din punctul meu de vedere  mărturisește profesorul 

George Motroc , cea mai șocantă afirmație, dar care, recunosc, m-a pus în 

gardă, a fost: „Pentru cei care au urechi de auzit, Mitrea Cocor, în esența ei, 

este o carte care condamnă bolșevismul”. Pentru majoritatea criticilor de la noi, 

sigur va părea o exagerare” [7, p. 450]. În răspunsul dat, referitor la acești critici 

intervievata spune, între altele: „Eu cred că unii de bună-credință au înțeles că 

nu e o exagerare ceea ce afirm în carte, ba chiar, dacă au reluat lectura cărții lui 

Sadoveanu, au văzut că am dreptate. Dar, din lipsă de curaj, nu îndrăznesc să 

recunoască. În schimb, „siguranța pe care o afișează alții se explică prin 

ignoranță, rea-credință și mai ales prin obediența față de cei care-i împing în față 

să presteze asemenea servicii” [7, p. 450]. N-ar fi pentru prima dată când 

mesajul scrierilor sadoveniene n-a a fost înțeles cum se cuvine și la timpul 

potrivit. Deși cei care i-au ars cărțile în public, în 1937, avertizau și ei asupra 

pericolului bolșevic, aceia n-au sesizat că Sadoveanu făcuse asta încă în 1933, 

nu direct, e drept, ci în felul specific unui scriitor, adică tot prin intermediul unui 

personaj literar. În   Creanga de aur, bătrânul din „muntele ascuns” (trimitere 

transparentă la Zalmoxe, al dacilor), prorocind „asupra neamurilor acestui 

pământ” spunea că „precât prevedea el, avea să vie asupra lor din răsărit duh de 

destrăbălare și de spaimă”. Apoi, tot Sadoveanu, într-un articol din 14 mai 1945, 

inclus ulterior în volumul Caleidoscop din 1946, scria despre ziua nefastă de 22 

septembrie 1944 când, pe frontul din Ardeal, pierise fiul său, locotenentul Paul-

Mihu, de 24 de ani. „S-a prăpădit o generație  scria atunci Sadoveanu . Din 

vina unor megalomani sangvinari”, care nu puteau fi alții decât Hitler și Stalin. 

Comentând spusele Maestrului, autoarea volumului Între două porţi constată 

cu îndreptățire: „Pentru că se tot bate monedă pe faptul că scriitorul a fost pro-

sovietic, o să repet de câte ori va fi necesar: Sadoveanu a condamnat 

bolșevismul, dar și nazismul. Nu s-a plasat de partea niciunuia dintre agresori” 

[7, p. 451]. Ar mai fi trebuit poate adăugat că Sadoveanu  combatant cu gradul 

de căpitan în Primul Război Mondial  a fost, de fapt, un pacifist, condamnând 

războaiele ca mod de soluționare a diferendelor dintre state. Este încă un lucru 

care-i face cinste. Lupta pentru pace  la care a aderat din convingere  este, 

din păcate, actuală și astăzi. De altfel, eu cred că Sadoveanu a fost sincer în tot 

ceea ce a scris, deopotrivă în operele în proză, cât și în publicistică, așa cum este 

cazul articolelor în care laudă  poate pe bună dreptate  câteva realizări și 

aspecte pozitive (cum ar fi metroul, ori dispariția diferențelor de clasă socială)  
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din Uniunea Sovietică, pe care o vizitase, printre primii de la noi, încă în 1945, 

imediat după Război. Constatare valabilă și pentru cele două conferințe ținute, la 

întoarcere, în cadrul ARLUS și tipărite, în același an, într-o broșură cu titlul 

Lumina vine de la Răsărit, unde există și pasaje în care Sadoveanu pune la 

îndoială „binefacerile” societății de tip socialist, aplicat la noi. „Ce înseamnă 

acolo libertatea  se întreabă, retoric, Sadoveanu , când individul este robit 

intereselor colectivității? Ce devine căminul meu, familia mea? Care e situația 

intelectualilor într-o societate în care s-a realizat nivelarea, deci mediocrizarea?” 

Tudora Teofana Patrichi are dreptate când spune că „prin afirmațiile din Mitrea 

Cocor, dar și prin unele păreri tranșante din conferința Lumina vine de la 

Răsărit, Sadoveanu putea să fie trimis la Canal” [7, p. 444]. A spune că 

Sadoveanu nu a luat atitudine, e un neadevăr, consideră autoarea volumului 

Între două porţi, menționând, în sprijinul afirmației, și alte pasaje din Lumina 

vine de la Răsărit, în care Maestrul speră că timpul, „un veac nou al lumii”, 

poate aduce schimbarea în bine: „Ştiam din istorie că orânduirile sociale nu sunt 

eterne”. Şi că „Instituțiile trec ca anotimpurile”, iar „Rusia va intra iar în 

revoluție ca să se scuture de „jugul bolșevismului”, cum spunea scriitorul în 

amintita conferință. Avem de-a face aici cu încă o tulburătoare premoniție 

sadoveniană (pe lângă cea din Creanga de aur), fiindcă, iată, chiar așa s-a 

întâmplat: Rusia a scuturat și ea, spre finalul acelui veac, „jugul bolșevismului”. 

Tudora Teofana Patrichi are dreptate și atunci când afirmă că, la vremea 

respectivă, doar un scriitor beneficiind de atuurile Maestrului ar fi putut înșela 

vigilența Cenzurii. „Cum spun în carte  scrie autoarea , cu toată vigilența de 

care se spune că dădeau dovadă aceia (comisarii sovietici  n.L.C.), Sadoveanu, 

ca un mare jucător de șah, le-a dat Mat în 3 mutări: Lumina vine de la Răsărit, 

Păuna-Mică și Mitrea Cocor (...) Scriitorul  continuă autoarea  a făcut 

parte dintre oamenii noului regim, fiind un apropiat al lui Ghiță Dej, având 

ascendență asupra acestuia. Dej îl respecta pe Maestru pentru ceea ce reprezenta 

în cultura română și, mai mult ca sigur, îi urmase unele din sfaturi. (În paranteză 

fie spus, Gheorghiu-Dej l-a vizitat și acasă pe Sadoveanu, în 1955, după ce 

scriitorul avuse un accident vascular celebral, care va  pune capăt activității sale 

creatoare...) Sadoveanu cunoscuse îndeaproape realitățile din Uniunea Sovietică, 

și, după structura pe care o avea, nu și-ar fi trădat principiile în care credea, în 

favoarea unei puteri străine” [7, p. 428]. Subscriem fără rezerve la spusele 

Tudorei Patrichi, care a izbutit să ne convingă că Sadoveanu a fost ceea ce se 

cheamă o conștiință, un cărturar vertical, cu dragoste de neam și țară, așa cum îi 
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stă bine unui creator de valori autentice. Căci iată ce mai scrie Tudora Patrichi, 

în sensul celor de mai sus: „Asemenea tip de politică (în favoarea unor interese 

străine - n. L.C.) n-a făcut Sadoveanu (...). De propagandă comunistă și pro-

sovietică nici nu poate fi vorba. Cel mult, afirm că scriitorul a luat atitudine în 

favoarea propriului popor, în spiritul adevărului și al atașamentului față de 

valorile neamului său” [7, p 454]. Autoarea ține să-şi ilustreze afirmațiile cu un 

fragment din textul Am cunoscut oameni noi și păstori vechi, în care 

Sadoveanu se destăinuia: „O, pământean al Daciei fericite, coborâtor al 

oamenilor pașnici care n-au practicat meșteșug sângeros și s-au plecat furtunilor, 

în datina ta de blândeță și milă e mai multă nobleță decât în civilizațiile 

distrugătoare din zilele noastre. Nu te mai doresc evoluat și visez să trăiesc lângă 

tine, sub semnul păstorilor de odinioară”. Prin astfel de excerpte din opera 

sadoveniană, Tudora Patrichi afirmă nu doar credința că Maestrul a fost un mare 

creator, ci și pe aceea că „Sadoveanu a fost un naționalist în adevăratul sens al 

acestui cuvânt” și, mai ales, cu o sinceră și onorantă orientare doctrinară de 

stânga, acționând în favoarea celor „necăjiți și obidiți”,  cum obișnuia să spună. 

„Scriitorul  observă, în acest sens, Tudora Patrichi  s-a pronunțat, pe diverse 

teme, în multe conferințe ținute la Academie, iar cele trei scrieri blamate conțin 

pasaje din care nu deducem nici obediența, nici lașitatea, ci preocuparea pentru 

cei mulți, „necăjiții vieții”, pentru viitorul acestora și al țării. Ca să mă exprim 

altfel: „politica” lui Sadoveanu s-a axat constant pe Tradiție, pe cultul 

strămoșilor, exact pe acele valori de care anumiţi contemporani de-ai noştri îşi 

bat joc. Trebuie să le acordăm, totuși, circumstanțe atenuante: aceștia sunt niște 

captivi… Poate că, într-o bună zi, se vor dezmetici și se vor vedea goi, ca 

împăratul din poveste…” [7, p. 455]. 

  Revenind la romanul Mitrea Cocor, pe care profesoara Tudora Patrichi l-a 

supus, printr-o lectură în cheie mitologică, unei „descifrări”/ „interpretări” cu 

adevărat hermeneutice, având ca finalitate „înțelegerea”, ar fi de spus că... ar 

mai fi încă multe de spus. Așa, de pildă, se cere precizată aici, încă o dată, 

poziționarea romancierului față de acel flagel pe care-l reprezenta colectivizarea 

de tip bolșevic. „Romanul a apărut în 1949    precizează Tudora Patrichi , 

când a început procesul de colectivizare. Întrebarea lui Lae Săracu, „Ce ne 

facem noi?”, n-ar avea sens din moment ce moșia boierului se împărțea 

țăranilor, dacă în subtext n-ar fi fost sugestia deposedării din nou de pământ a 

țăranilor pentru a se înființa gospodăriile colective” [7, p. 451]. E de netăgăduit 

faptul că orice țăran voia să aibă ogorul lui, și nu să muncească la colectiv. În 
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acest sens, elocvent e şi gestul pe care-l face Mitrea când se întoarce, din 

prizonierat, la Malul Surpat: „Împarte țăranilor moșia boierească, nu le vorbește 

despre înființarea gospodăriilor colective”. De altfel, nici Sadoveanu nu   

pomenește nicăieri și niciodată despre sovhozurile ori colhozurile din Uniunea 

Sovietică și nici măcar despre eventualitatea creării acestora la noi.  În  Păuna-

Mică, roman scris în 1947 și apărut în 1948, autorul „vorbea despre modelul 

fermelor și al fermierilor din Africa (!), incluzând, totuși, ca o concesie termenul 

de „tovărășie” [7, p. 452], iar în Mitrea Cocor sugerează doar această 

nenorocire prin termenul primejdia și, mai ales, prin acel suspină el din fraza 

finală. 

  Cât despre Mitrea Cocor ca personaj literar, acesta e departe de a fi „primul 

erou de tip nou, pozitiv, creat de literatura noastră  cum scria Paul Georgescu 

pe coperta ediției a IX-a din 1961  (...) personaj tipic de o mare forță care 

întruchipează năzuințele luminoase, siguranța în viitorul socialist al țării”. (De 

aceea Mitrea  se întreabă, ironic, Tudora Patrichi , în ipostaza unui   

Prometheu vizionar înfrânt, „suspină” când îi spune fiului: „Viitorul e al 

tău…?”). Că Mitrea Cocor este, de fapt „un personaj fără ideologie, acționând în 

final cu un simplu gest de răzbunare”, o spusese și criticul Ion Cristoiu, cu circa 

patru decenii mai înainte, în Amfiteatru, unde adăuga: „Mitrea Cocor nu este un 

personaj cu o înțelegere revoluționară a lumii, ci un personaj supus 

sentimentului, din galeria primelor personaje sadoveniene…” [9, p. 7]. Dar 

Tudora Patrichi  care a întreprins, în volumul Între două porţi, o lectură 

hermeneutică în cheie mitologică a unor creații sadoveniene  spune, la rândul 

ei, că nici Sadoveanu nu și-a propus să facă din Mitrea Cocor un  personaj 

pozitiv. „Ingeniozitatea scrierii  observă, cu perspicacitate, hermeneuta  

constă tocmai în aceea că  pe Mitrea nu-l putem cataloga nici ca personaj 

negativ pentru simplul motiv că despre mit nu se poate spune că e pozitiv sau 

negativ. E mai degrabă un personaj tragic prin felul în care l-a gândit 

Sadoveanu, anticipând destinul ingrat al clasei sociale din care făcea parte 

Mitrea. În asta   rezidă superioritatea operei: da, Mitrea e un Cocor, dar cu aripa 

frântă” [7, p. 435]. 

Referitor la utilizarea hermeneuticii ca metodă de cercetare în investigarea unor 

creații prozastice sadoveniene, autoarea volumului Între două porţi precizează: 

„Eu am căutat să descopăr ce se ascunde dincolo de cuvinte și aș vrea să cred că, 

într-o oarecare măsură am reușit să dezleg unele taine din universul complicat al 

Operei lui Mihail Sadoveanu. Sunt necesare, înainte de toate, lecturi din 
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domeniile de graniță. Altfel, Sadoveanu rămâne închis pentru înțelegerea 

comună, „ca o comoară în sânul graniturilor”, tot după o expresie a Maestrului, 

din Creanga de aur” [7, p. 461]. 

Înainte de a încheia această considerații consacrate aplicării metodei 

hermeneutice în analiza romanului Mitrea Cocor, cred că nu e lipsit de interes 

să consemnăm aici opinia unui cărturar de marcă, specialist în domeniu, criticul 

și istoricul literar Lucian Strochi   de la Piatra Neamț. Textul care urmează 

reprezintă un fragment din alocuțiunea rostită la Hanul Răzeșilor, în contextul 

manifestării culturale intitulate „Serile basarabene”: ,,Am să încep cu o mare 

absentă: Tudora Patrichi. De ce încep cu această prezentare? Pentru că volumul 

doamnei Patrichi este într-adevăr o scriere hermeneutică. Este o carte absolut 

dificilă, dar care demonstrează că atunci când, vectorial, se întâlneşte un critic 

de vocaţie, cum e Tudora Patrichi, şi un creator de geniu, iniţiat în ştiinţe 

esoterice, cum este Mihail Sadoveanu, rezultatul nu poate fi decât uluitor. Vreau 

s-o felicit pentru că este primul autor critic ce oferă o imagine totalizantă a lui 

Sadoveanu. Nu un Sadoveanu mutilat, împărţit între romanul istoric sau romanul 

iniţiatic şi scrierile aşa-zis „comuniste”, gen „Păuna-Mică” sau „Mitrea Cocor”. 

Tudora Patrichi reuşeşte să demonstreze şi valoarea unor cărţi controversate ca 

acestea. Mai mult nu spun, dar precizez doar atât: este o carte de o densitate 

extraordinară: am în faţă ediţia a XI-a. Am remarcat câtă pasiune e cuprinsă în 

paginile acestui volum; e o continuă şlefuire a conţinutului, iar revenirile 

demonstrează un spirit nu doar eleatic, ci unul preocupat constant de 

perfecţiune”.     
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Jurnalul Annei Frank alături de tânăra lui autoare, a devenit un simbol 

al Nazismului și al Holocaustului. Publicat de tatăl autoarei după ce aceasta a 

murit în lagăr, această carte jurnal reprezintă simbolul suferinței tuturor celor 

asupriți și terorizați de regimul nazist.       

                                                                                  

 
Tânăra de 13 ani este o fată veselă, cu o bucurie de viață debordantă, 

dar care, născută în familia care nu se încadra în normele agreate de putere, a 

fost nevoită să se ascundă pentru o perioadă de aproape 2 ani. Împreună cu 

familia sa și cu alți 4 evrei, au stat ascunși într-o anexă crezând și sperând până 

în ultima clipă că perioada terorii se va sfârși și viața își va continua traseul 

obișnuit.  

Din nefericire, așa cum s-a întâmplat cu mii de evrei, soarta nu le-a 

fost favorabilă și, fiind descoperiți în ascunzătoare, au fost duși în lagăre și, în 

scurt timp, au fost răpuși de boli, înfometare sau tratamente inumane concepute 

de mințile bolnave ale celor care se credeau superiori. Dintre cei 8 care au stat 

ascunși, doar tatăl Annei a supraviețuit, el fiind cel care s-a ocupat apoi de 
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publicarea Jurnalului Annei și de înființarea unui Fond Anne Frank care se 

ocupă cu ajutorarea supraviețuitorilor Holocaustului. 

Povestea Jurnalului nu este una obișnuită, deoarece din paginile sale, 

unde povestea începe înainte de izolare, răzbate un talent literar care ar fi putut 

avea un viitor, dar care, din păcate, a fost împiedicat să crească. Pe lângă 

spaimele pricinuite de teroarea izolării, tinerețea Annei răzbate prin paginile 

cărții. Kitty, așa cum își numește ea jurnalul, este martorul viu al trăirilor ei, al 

neputinței și frământărilor, al ororilor auzite care capătă proporții uriașe pentru 

un suflet așa de tânăr și al spaimei din fiecare zi care inundă sufletele 

locuitorilor Anexei. Totuși, tinerețea ei și optimismul nu încetează să se 

împletească cu tristețile iminente, sentimentalismul și dorința ei tinerească de a 

cunoaște, de a ști, de a învăța. Stările ei sunt schimbătoare, când veselă când 

preocupată de ce se întâmplă afară cu prietenii și cunoștințele ei. Tinerețea și 

firea ei rebelă reușește să anime atmosfera apăsătoare și monotonă a Anexei. 

Toate personajele sunt văzute și descrise prin ochii ei, reușind astfel să vedem 

societatea așa cum era trăită și simțită de victimele regimului. 

Marcat de o tristețe imensă datorită finalului tragic al Annei și al 

celorlalți care se ascundeau cu ea, Jurnalul contrastează prin notele de veselie și 

optimism care reies din înscrierile autoarei. Ea nu încetează niciodată să spere că 

viața își va relua cursul obișnuit și se va putea întoarce la școală. De fapt, în cei 

aproape 2 ani de izolare, Anne și sora sa Margot nu se opresc din studiu, 

pregătindu-se intens pentru un viitor în care ele cred, dar care le trădează. 

Povestea Annei Frank a constituit subiect pentru foarte multe 

reinterpretări, în medii și forme diverse. Ultimul film apărut în 2019 numit Anne 

Frank: Povești paralele este o interpretare inedită a jurnalului. O reinterpretare 

împletită cu alte povești și declarații istorice. Povestea redată în jurnal este 

completată cu poveștile a 4 supraviețuitoare ale lagărelor, care împreună cu 

membri ai familiilor lor vin și își expun poveștile incredibile. Filmul 

contrastează cu nuanța optimistă față de cartea originală, deoarece dacă în jurnal 

aproape toți protagoniștii cad victime, în film , accentul se pune pe poveștile 

norocoase a celor care au reușit să supraviețuiască. Povestită de actrița Helen 

Mirren care citește din cartea Annei chiar din camera Annei din Anexă, 

sentimentul de optimism este dat de întâlnirea vechiului cu noul, bătrâneții cu 

tinerețea fetei care, pasionată și intrigată de rănile trecutului, urmărește traseul 

evreilor persecutați prin diferite lagăre și memoriale. Cele două se întâlnesc la 
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finalul filmului în camera Annei, vechiul părăsește camera, lăsându-i locul 

noului, gândirii moderne și corecte. 

Cartea Annei Frank și povestea ei sunt folosite în această ecranizare 

doar ca punct de plecare pentru a evidenția cât mai bine ororile Holocaustului. 

Regizorul introduce dovezi, poze și mărturii reale, care au rolul de a impresiona 

și a pune accentul pe latura opresivă și inumană a acestui fenomen. Imaginile cu 

pietrele marcate cu steaua galbenă, emblema evreilor, care reprezintă miile de 

oameni doborâți de această boală a conducătorilor, sunt atât de marcante, încât 

privitorul realizează dintr-o singură privire amploarea și efectele genocidului. 

Mărturiile vii ale istoricilor sau psihologilor inserate în film ne înfățișează din 

punct de vedere obiectiv tor ceea ce ne-a prezentat Anne în povestea ei: teroarea, 

supărarea, frica, suprimarea speranței de care erau înconjurați toți care nu se 

încadrau în tiparele celor care se considerau rase pure și care aveau putere de 

decizie și de control. 

Spiritul optimist al filmului este viziunea proprie a regizorului care 

preferă să prezinte întâmplările într-un mod mai optimist, mergând pe ideea 

binelui care iese învingător în final. Totuși, nu trebuie să ignorăm sau să uităm 

povestea de bază, și anume destinul tragic al unei tinere de cincisprezece ani, 

care nu este unică, ci este simbolul a mii de astfel de fete. Prin cuvintele sale 

simple și inocente care prevesteau un posibil talent literar, Anne reușește să fie 

vocea pierdută a mii de destine asemănătoare. 

Romanul grafic realizat de Ari Holfman și David Polonsky după jurnal 

este o altă variantă care atrage prin grafica specială și expresivă, care pune în 

valoare trăirile locuitorilor Anexei prin linii, desen, culoare și imaginație. 

Desenul final care surprinde fața Annei în multe ipostaze reflectă fără ajutorul 

cuvintelor multitudinea de trăiri și sentimente încercate de tânăra fata în cei doi 

ani chinuitori. 

Amploarea pe care a luat-o acest jurnal, care a fost tradus în peste 70 

de limbi și care a inspirat numeroase filme, documentare, romane grafice și 

filme de desene animate, este dovada vie că din cenzura cea mai strictă se pot 

realiza opere foarte valoroase. Deși Anne nu era decât o adolescentă, ea 

intenționa să își publice mai târziu jurnalul, și din acest motiv, a schimbat 

numele personajelor, atribuindu-le acestora nume de scenă. Valoarea acestui 

jurnal nu constă doar în dovada necontestabilă a realităților dure suferite de 

evrei, ci, așa cum s-a constatat mai târziu, valoarea lui o reprezintă talentul 

literar înnăscut al autoarei, care ar fi putut avea un destin de neuitat în literatură. 
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Din modul în care redă și descrie faptele, se poate întrezări un viitor 

scriitor, care are ceva de spus, și acest ceva are o valoare literară: 

”Mă văd împreună cu ceilalți șapte din Anexă ca și cum am fi o bucată 

de cer albastru înconjurată de nori de ploaie negri, negri. În cercul limitat în 

care ne aflăm suntem încă în siguranță, dar norii negri se apropie tot mai mult, 

iar inelul care ne desparte de primejdia ce se apropie nu încetează să se 

îngusteze. Deodată, suntem atât de împresurați de primejdie și întuneric, încât, 

căutând disperați să ne salvăm,, ne ciocnim unii de alții. Ne uităm toți în jos, 

unde oamenii se luptă unii cu alții, ne uităm în sus, unde este liniște și frumos, 

și, între timp, suntem izolați de masa întunecoasă care nu ne lasă să mergem 

nici în jos, nici în sus, ci stă în fața noastră ca un zid impenetrabil care vrea să 

ne zdrobească, dar încă nu poate. Nu pot face nimic altceva decât să strig și să 

implor:”O, inel, inel, lărgește-te și deschide-te pentru noi!”(Folman 2018 p85) 

Acest strigăt al Annei ne uimește prin puterea sa de a percepe lumea 

exterioară și viitorul sumbru, dar mai ales prin stilul folosit, prin imaginile 

vizuale și auditive integrate, prin metaforele folosite. 

Chiar dacă Jurnalul Annei Frank cunoaște apreciere ca document 

istoric, el a devenit un punct de referință și datorită amplorii pe care a dobândit-

o odată cu traducerea sa pe scară largă, dar și cu multiplele moduri în care a fost 

reinterpretată: film, roman grafic, piesă de teatru, balet, documentar. Toate 

aceste forme pe care le-a luat cartea Annei, nu fac altceva decât să ducă mai 

departe chipul și povestea ei, o poveste tristă a unei tinere care încearcă să își 

caute drumul ”într-o vreme în care tot ce înseamnă idealism e distrus și zdrobit, 

în care oamenii își arată partea cea mai urâtă, în care se pun sub semnul 

îndoielii adevărul, justiția și Dumnezeu.”  (Folman, Ari: 2018, p 145). Aceste 

adaptări în medii diverse fac povestea accesibilă pentru toți oamenii, indiferent 

de naționalitate, de vârstă, de afiliație politică sau de religie. Înfățișând-o în 

medii și forme diferite, jurnalul Annei și istoria ei și a acestui genocid, sau 

purificare etnică, cum era numit de inițiatorii lui, circulă în jurul lumii pentru a 

atrage atenția asupra acestui fenomen incredibil de atroce, care a devastat 

începutul secolului și care pune la îndoială umanitatea celor care dețineau 

puterea. 
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Formarea profesională a învățătorilor în vederea dezvoltării 

imaginii de sine a elevilor prin receptarea textului literar 
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Elena-Roxana Irina, 

profesor-metodist, gradul didactic I, Casa Corpului Didactic 

Neamț, drd. UPS „I.Creangă ” din Chişinău 

 

În România, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, art. 245, pentru 

personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control, formarea continuă 

este un drept și o obligație.[1, p.105] 

Evoluția în carieră a personalului didactic din învățământul preuniversitar 

se realizează prin promovarea examenelor de definitivare în învățământ și 

obținerea gradelor didactice II și I.  

Perfecționarea cadrelor didactice se realizează prin stagii de formare 

obligatorii, personalul didactic din învățământul preuniversitar având obligația 

de a participa periodic la programe de formare continuă, astfel încât, la fiecare 

interval de 5 ani, considerat de la data obținerii definitivatului, să acumuleze 90 

credite profesionale transferabile. 

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar precizează că formarea continuă se realizează prin: [4, p.1,2] 

a) Programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice, 

psihopedagogice și didactice, 

b) Programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării și evaluării 

învățământului, 

c) Cursuri de pregătire și susținere a examenelor de obținere a gradelor 

didactice II și I,  

d) Studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licență. 

Scopul formării continue este acela de a asigura actualizarea și dezvoltarea 

competențelor personalului didactic, inclusive dobândirea de noi competențe, în 

funcție de adaptarea competențelor personalului didactic la schimbările din 

procesele de educație. 

Domeniile de formare profesională sunt: 
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a) Domeniul specializării și al didacticii specializării corespunzător 

funcției cadrului didactic, 

b) Domeniul pedagogiei și psihologiei educației, 

c) Domeniul managementului educațional și al legislației școlare, 

d) Domeniul tehnicilor de informare și de comunicare aplicate în 

procesele de predare-învățare, 

e) Domenii intre-trans-disciplinare și cross-curriculare vizând 

strategiile alternative și complementare de instruire, cercetarea și inovarea. 

Formele de organizare a formării continue a personalului din 

învățământul preuniversitar sunt: 

• Activitățile metodico-științifice și psihopedagogice, realizate la 

nivelul instituției de învățământ sau pe grupe de unități, 

• Sesiuni metodico-științifice de comunicări, simpozioane, schimburi 

de experiență și parteneriate educaționale, 

• Cursuri de formare profesională continuă, 

• Cursuri postuniversitare, 

• Studii de masterat, 

• Studii de doctorat. 

• Dobândirea unei alte specializări din domeniul de specializare. 

Sistemul național de formare continuă a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar din România, cuprinde: 

a) Instituții și structuri ale acestora cu funcții de reglementare, 

coordonare, finanțare, evaluare, acreditare și monitorizare a programelor de 

formare continuă, 

b) Instituții, organizații și structuri ale acestora cu funcții de 

organizare și realizare a programelor și activităților de formare continuă, 

având statut de furnizori de programe de formare continuă a personalului 

didactic. 

Casa Corpului Didactic este unitate conexă a Ministerului Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului, “care funcționează în fiecare județ (…), în 

baza prevederilor art. 99 alin.(1) din Legea educației naționale nr. 1/2011“[5, p. 

1], care are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din 

învățământul preuniversitar, prin “programe de formare continuă, activități cu 

caracter științific, metodic și cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 

alin. (1) și (4) din Legea 1/2011” se precizează în Regulamentul de organizare și 
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funcționare a casei corpului didactic, reglementat prin Ordinul MECTS nr. 

5554/2011. [5, p.1, 2] 

Programul de formare, cu denumirea Formarea imaginii de sine a elevilor 

în procesul receptării textului literar, a fost propus la Casa Corpului Didactic 

Neamț pentru includere în Oferta de programe de formare pentru anul școlar 

2020-2021, care a fost avizată de Ministerul Educației din România, prin adresa 

cu nr. 7399/05.11.2020. Etapele pe care programul de formare le-a urmat, până 

la includere în oferta de formare, au fost: 

• Elaborarea machetei cursului de formare și a suportului de curs, 

• Propunerea programului de formare și a suportului de curs spre aprobare, 

Casei Corpului Didactic Neamț,  

• Aprobarea de includere în ofertă, de către Consiliul de Administrație al 

Casei Corpului Didactic Neamț, 

• Avizarea ofertei de formare de către inspectorul școlar general, de la 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 

• Trimiterea ofertei de formare spre avizare și obținerea avizului de la 

Ministerul Educației din România. 

Cursul, încadrat în domeniul psihopedagogie, s-a adresat cadrelor 

didactice din învățământul primar: învățători, institutori, profesori pentru 

învățământul primar, din România. Competențele pe care le-a urmărit, spre 

formare/dezvoltare au fost : 

• Capacitatea de a stabili  reperele psihopedagogice şi literar-artistice pentru 

formarea imaginii de sine a elevilor claselor primare în procesul receptării 

textului literar; 

• Capacitatea de a contribui la dezvoltarea intrapersonală a elevilor prin 

autocunoaştere. 

Programul de formare, cu o durată de 24 ore, a fost structurat în patru module, 

după cum urmează: 

• Modulul 1.Profilul psihologic al școlarului mic- 4 ore 

• Modulul 2. Imaginea de sine. Stima de sine- 6 ore 

• Modulul 3. Textul literar –modalități de dezvoltare a imaginii de sine - 6 

ore 

• Modulul 4. Importanța  dezvoltării imaginii de sine a elevilor în evitarea 

abandonului școlar - 6 ore 

• Evaluare: 2 ore 
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Formarea s-a efectuat în perioada noiembrie-decembrie 2020, iar grupul țintă 

a fost format din  32 persoane.  

  Repartizarea cadrelor didactice participante la programul de 

formare în funcție de  mediul de proveniență al unităţii de învăţământ căreia îi 

aparțin: 

 

Mediul de proveniență Urban Rural 

Nr. cadre didactice 10 2 

Procent  31,25 68,75 

Tabel 1. Numărul de cadre didactice în funcție de mediul de proveniență 

 

 
Fig.1. Repartizarea în funcție de mediul de proveniență al unităţii de învăţământ 

căreia îi aparțin 

Repartizarea cadrelor didactice după gradul didactic în învățământ: 

 

Gradul didactic 

Gradul didactic I Gradul didactic II 

Definitivat în 

învățământ 

Nr.cadre didactice 29 2 1 

Procent  90,63% 6,25% 3,12% 

Tabel 2. Numărul de cadre didactice în funcție de gradul didactic 
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Fig.2.Repartizarea în funcție de gradul didactic pe care îl dețin 

Repartizarea cadrelor didactice în funcție de clasa la care predau: 

Clasa Clasa 

pregătitoare 

Clasa I Clasa a II-

a 

Clasa a III-

a 

Clasa a IV-a 

Nr.cadre 

didactice 

2 4 5 11 10 

Procent  6,25% 12,5% 15,62% 34,37% 31,25% 

Tabel 3. Numărul de cadre didactice în funcție de clasa de predare 

 

 
Fig.3. Repartizarea cadrelor didactice în funcție de clasa de predare 

Repartizarea cadrelor didactice în funcție de vechimea în învățământ: 

Vechimea 6-10 

ani 

10 -14 

ani 

18 -22 

ani 

22 -25 

ani 

25 -30 

ani 

30- 35 

ani 

Nr. cadre 

didactice 

1 2 10 8 7 4 

Procent  3,12% 6,25% 31,25% 25% 21,87% 12,5% 



288 

 

Tabel 4. Numărul de cadre didactice în funcție de vechime în învățământ 

  
Fig.4.Repartizarea în funcție de vechime 

Repartizarea cadrelor didactice raportat la funcția deținută în învățământ: 

Funcția  Învățători institutori Profesori pentru învățământul 

primar 

Nr. cadre 

didactice 

9 3 20 

Procent  28,13% 9,37% 62,5% 

Tabel 5. Numărul de cadre didactice raportat la funcția deținută în învățământ 

 
Fig. 5. Repartizarea cadrelor didactice raportat la funcția deținută în învățământ 

 

Pe tot parcursul cursului, cursanții au făcut schimb de bune practici, au 

exemplificat cu probleme existente la clasele unde profesează, iar la finalul 

programului de formare, formabilii au prezentat câte un text text literar din 

literatura contemporană pentru copii, cu impact în formarea imaginii de sine a 
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elevilor claselor primare. “Literatura presupune existența personajelor și 

prezentarea unui tablou bazat mai mult sau mai puțin pe realitate.”[2, p.63] 

La finalul cursului, cadrele didactice au completat un chestionar, care a 

cuprins trei întrebări cheie, ca urmare a parcurgerii modulelor. 

La prima întrebare, De ce este important ca învățătorul să fie interesat de 

formarea imaginii de sine la elevi?, învățătorii au răspuns: 

Răspunsuri Nr. cadre 

didactice 

Procent  

Învățătorul are posibilitatea să corecteze ceea ce este 

negativ și să contureze laturile pozitive ale copilului. 

7 21,87% 

O bună imagine de sine duce la o relaționare 

armonioasă. 

4 12,5% 

Imaginea de sine a elevului influențează 

comportamentul acestuia. 

3 9,37% 

Formarea unei bune imagini de sine duce la formarea 

unei personalități echilibrate din punct de vedere 

emoțional. 

8 25% 

Formarea unei bune imagini de sine duce la formarea 

unei personalități adaptabile societății aflate în 

transformare perpetuă. 

6 18,75 

Copilul de azi, va fi adultul de mâine. 4 12,5% 

 

Prin urmare, cele 32 cadre didactice, consideră că în învățământul primar, 

rolul învățătorului este și acela de a forma imaginea de sine a elevilor, de a-i 

orienta modul în care se raportează la realitate, formează caractere, avându-se în 

vedere valorizarea fiecărui copil ca personalitate unică, cu valoare și cu 

demnitate proprie, respectându-se mereu “principiul respectării dreptului la 

opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ”, respectiv 

articolul 3.lit. u) din Legea educației naționale nr. 1/2011. 

La a doua întrebare -  Considerați că textele literare pot contribui la 

formarea imaginii de sine la elevi, avându-se în vedere faptul că prin 

intermediul literaturii, nivelul productiv al gândirii critice se activează în 

momentul în care elevul identifică în textile literare acele personaje-eroi, 

dominați de factori precum timpul, spațiul, categoriile sociale?  –toate cele 32 

cadre didactice au răspuns afirmativ. 
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Prin  exemplele oferite prin textele literare, copilul își creează propriul 

sine, deoarece putându-se raporta la modul în care își percepe forțele proprii se 

determină modul în care se evaluează realitatea.  Copilul poate să încerce să 

îndeplinească obiective, acceptând că ar putea să eșueze, nu va evita acțiunile 

considerând din start că sunt peste puterile lui, nu va lua de bune părerile 

negative ale celor din jur adăugându-le la cele personale. Textele literare asigură 

copilului suportul evoluției intelectuale, integrarea în viața socială, oferă 

posibilitatea de a distinge binele de rău, conduc la identificarea mesajului 

educativ menit să formeze  imaginea de sine. Copiii se pot identifica cu 

personajele din textele studiate, calitățile personajelor se transformă în dorințe 

proiectate asupra persoanei lor, își însușesc trăsături pe care le analizează în 

paralel cu cele ale personajului-model. 

„Destinația lecturii este desăvârșirea textului ca rostire actuală, definind 

apropierea ca angajare personală a cititorului în contact cu textul. Înțelegerea 

unui text este echivalentă cu o înțelegere de sine. Personalizat, textul literar 

devine oglinda interioară în care eul se privește pentru a se cunoaște.”[2, p. 9] 

La a treia întrebare: Considerați că dezvoltarea imaginii de sine a elevilor 

are rol în evitarea abandonului școlar?, toate cele 32 cadre didactice au răspuns 

afirmativ. 

Prin urmare, formarea și dezvoltarea imaginii de sine a elevilor, respectiv 

modul în care elevii își percep caracteristicile fizice, emoționale, sociale, 

acceptarea, aprecierea, autorespectul, toleranța față de sine și față de ceilalți pot 

constitui barieră împotriva bullying-ului. Formarea unei percepții realiste despre 

el însuși, dezvăluirea calităților și a defectelor sub observarea învățătorului, pot 

pregăti elevul pentru a face față confirmărilor sau infirmărilor făcute de 

realitatea exterioară. Când elevii se simt neputincioși, frustrați, anxioși, timorați, 

retrași, incapabili să se exprime liberi de frica de a fi ridicularizați, când sunt 

atacați de ceilalți copii pentru deficiențele pe care le au, poate apărea abandonul 

școlar. Este important ca învățătorul să lucreze asupra imaginii de sine a 

elevului, pentru a preveni și împiedica formarea unui individ cu complexe, 

etichetat și marginalizat pentru ceea ce este, aplicând la clasă strategii 

educaționale potrivite. 

Ca o continuare a dezbaterii problematicii formării imaginii de sine a elevilor 

din ciclul primar în procesul receptării textului literar, în luna februarie 2021, am 

propus Casei Corpului Didactic Neamț organizarea în parteneriat cu instituții de 

prestigiu de educație activitatea metodico-științifică Simpozionul Național 
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Școala și familia-factori ai dezvoltării imaginii de sine la elevi, în urma căruia 

35 cadre didactice au publicat articole pe tema menționată. 

Mariana Marin precizează că “literatura, textul artistic conferă noțiunii de 

materie de învățământ caracteristici specifice, care o fac neindentificabilă cu 

materiile științelor, întrucât textul artistic, fiind receptat constituie deja o 

percepție creatoare, creația  în acest caz, constituind acțiunea cititorului de 

recreare a imaginilor artistice create de scriitor.” [3, p.63] 
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Exploration de l’univers socioculturel du texte littéraire en classe 

de langue 

Tatiana Lașcu, Université d’État de Tiraspol 

Chaire de Langues et Littératures Etrangères 

 

Résumé: L’article traîte la relation entre langues et cultures étrangères dans les 

pratiques discursives en contexte littéraire. Il présente l’impact des 

connaissances de l‘univers socioculturel du texte littéraire sur le développement 

de la compétence communicative en anglais. Il y a également une illustration de 

quelques situations d’apprentissage nécessaires et appropriées pour la 

production des discours oraux et/ou écrits 

Mots-clés: texte, culture, univers socioculturel, contexte, compétence. 
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Les problèmes liés à la relation entre langue et culture dans les pratiques 

discursives sont de nature actuelle et interpellent les chercheurs à 

percevoir l’effet de la culture sur la compréhension des discours. Presque dans 

tous les domaines de la science, les didacticiens proposent des études qui 

couvrent plusieurs questions relatives aux rapports entre langues et cultures dans 

le développement des compétences communicatives.  

En effet, l’interculturalité qui représente l’intégration d’une culture 

étrangère par une certaine communauté culturelle, ou la transcendance de la 

diversité culturelle, fait l’objet de beaucoup de débats concernant les sciences du 

langage, la pédagogie de l’enseignement et la didactique des langues. 

Actuellement, cette correlation souligne l’importance de la culture dans 

l’enseignement d’une langue. Au cours des dernières années, on a démontré que 

la langue exprime le réel et qu’elle est un fait social inséparable de la culture qui 

l’englobe.  

Dans ce contexte, on pourrait affirmer qu’on ne peut étudier une langue 

étrangère/seconde/cible sans apprendre la culture qu’elle transmet directement 

ou indirectement. Il est à remarquer que la dimension intrinsèquement culturelle 

de la langue a été tenue à l’écart. La langue était enseignée  comme un système 

abstrait avec des règles, des théories littéraires ou grammaticales. A présent, il y 

a la  tentative de lire les modalités d’appropriation du culturel par le textuel. 

Auprès du savoir-faire linguistique les chercheurs tâchent d’y intégrer aussi le 

savoir-faire culturel. Le confinement à la linguistique est déjà exclu et il est 

remplacé par l’objectif du développement de la compétence socioculturelle. 

Les premières études socioculturelles ont marqué les  dernières années du 

XXe siècle, pendant l’expansion des recherches sur les adultes, la famille et la 

société.  Ces études ont visé la façon dont la littératie était utilisée dans la vie 

quotidienne, de sorte que la lecture et l'écriture deviennent significatives. Ces 

cas ont demontré la valeur de la culture et comment la littératie varie dans les 

contextes culturels [1]. Il a été rapidement prouvé que la langue ne peut jamais 

fonctionner indépendamment de son contexte socioculturel. Elle exprime 

toujours des relations sociales, modèles culturels, pouvoir et politique, des 

valeurs, normes et attitudes [2].  

Il est à remarquer qu’une production littéraire est un fait social qui dérive de 

certaines conditions sociales. La réception de  l’oeuvre dépend justement du 

contexte socio-historique. Ainsi, l’analyse socio-textuelle implique deux 

aspects : la compréhension qui se rapporte à la structure interne du texte (temps, 
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espace, personnages, thèmes, composition, langage, ce qui constitue l’intratexte) 

et l’explication (interprétation) qui exploite les relations entre les structures 

internes et externes du texte, celles-ci formant l’extratexte. 

Selon la théorie des linguistes Freebody et Luke, le sens n'est pas 

seulement un acte cognitif, il est socialement et culturellement construit. Dans sa 

construction sont impliqués trois éléments: le lecteur, le texte et le contexte 

socioculturel [7]. Nous ne pouvons séparer les premiers deux éléments de leur 

contexte socioculturel. Par conséquent, le modèle de lecture discursive exploite 

les contextes socioculturels, l’intention du narrateur en transformant le texte 

dans un discours [4]. 

Les connaissances du contexte sont impératives  pour le décodage du 

message de l’auteur. Les étapes de la compréhension textuelle se réalisent d’une 

manière complexe, progressivement. Pour une compréhension réussite, le 

récepteur doit respecter le schéma approprié, passant du global au plus profond. 

Il est indispensable de révéler les conditions de la production du texte, les 

circonstances et les situations de communication [6].  

Le texte littéraire est un représentant de la culture  ou, plus précisément, il a 

toujours été le porte-parole d'une idéologie ou d'une société rendue par des 

symboles. La tâche de l’apprenant est de les identifier et interpréter.  

En effet, notre approche se concentre sur l'intérêt socioculturel (en relation avec 

les autres codes qui forment l'unité du texte littéraire) que l'enseignant doit 

prendre en compte dans l’exploration du texte littéraire. La visée de la démarche 

didactique ne porte plus sur l’opinion de  l'auteur ou sur le texte, mais sur les 

conditions de son énonciation. L'énoncé littéraire implique une dimension 

discursive, ça veut dire qu’il souligne la relation entre le texte, la culture et la 

représentation de l’apprenant –lecteur envers le sujet [6].  

Il est obligatoire de diriger le trajet pédagogique vers la formation d'une 

compétence socioculturelle. Il s'agit d’élaborer des situations d'apprentissage qui 

mènent l’apprenant à l’interaction sociale, à la médiation culturelle. Les activités 

de médiation créées par les professeurs incitent la formation des habilités à 

maîtriser des malentendus, des désaccords, des tensions et même des conflits.  

En effet, le développement de la compétence socioculturelle est difficile à 

réaliser. La difficulté consiste dans le fait qu’elle se compose de deux 

composantes, cognitive et émotionnelle qui évoluent progressivement.  

En étudiant une langue étrangère, l'étudiant apprend aussi différents 

modèles d'interaction sociale. Lorsqu’il tâche d’exprimer un fait social dans une 
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langue quelconque, il pourrait commettre des fautes, par exemple, le choix des 

proverbes, des formules de politesse, des clichés etc. Les nuances 

socioculturelles des pays dont on apprend la langue entraînent des obstacles 

dans l’acquisition des savoirs-faire [5].  

À présent, dans le processus de l’analyse du texte littéraire les tâches liées 

à la formation du discours et aux compétences socioculturelles deviennent 

particulièrement d'actualité. Ces tâches assurent la réalisation des objectifs de 

l'enseignement des langues vivantes [3].  

Dans ce regard, un des objectifs de l’apprentissage en classe de langue 

anglaise est de connaître la culture et les valeurs sociales de la région où l’on 

parle anglais. Un tel système a contribué au rafraîchissement méthodologique 

qui traîte le langage comme un instrument de communication. L’enseignant a la 

responsabilité de créer des activités qui puissent explorer l’univers socioculturel 

du texte littéraire, et, par-delà, développer la compétence socioculturelle des 

apprenants.  

Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons quelques 

situations d’apprentissage liées au texte littéraire lyrique. Ces activités sont 

élaborées sur le contenu du poème : The cry of the children, par Elizabeth Barret 

Browning, qui valorifient les idées présentées plus haut. Ex.: 

➢ Situation d’apprentissage n=1 

Stratégie: À la recherche d’un trope, activité de médiation et production. 

Tâche: Formez une métaphore, une épithète et une comparaison avec les mots:  

Childhood, life, work, mother.  

Prenez en compte la spécificité du XIX s. et la thématique du poème. 

➢ Situation d’apprentissage n=2 

Stratégie: Rhymer les mots, activité de production.  

Tâche: Complétez les blancs des citations avec le mot qui manque à dessein de 

former des rhymes.  

▪ Child labour is child abuse for which you have no ... 

▪ Buildings are built on big lands, work is done by tiny ... 

▪ A child is your heart not born to push your ... 

▪ Childhood is for learning and adulthood is for ... 

▪ Show a child love and care, child labour is just not ... 

▪ For a better nation stop child ...exploitation 

▪ Don’t let your kids get wage at their very little ... 

➢ Situation d’apprentissage n=3 

earning   replace   

excuse 

cart   fair   age 

exploitation   all   

hands   line 
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Stratégie: Commenter la ponctuation, activité de réception 

Tâche: Expliquez la position et l’utilisation des signes de ponctuation dans les 

lignes du poème.Trouvez les mots qui indiquent le language du siècle passé. 

"True," say the children, "it may happen 

That we die before our time !  

Do ye hear the children weeping, O my brothers,  

Ere  the sorrow comes with years ? 

➢ Situation d’apprentissage n=4 

Stratégie: La périphrase, activité de réception et de production. 

Tâche: Transformez les vers du poème en leur donnant une nuance optimiste. 

Remplacez les mots soulignés par des antithèses. 

Ex:    The old tree is leafless in the forest 

The old year is ending in the frost  

Weeping sore before the bosoms of their mothers, 

The old hope is hardest to be lost 

➢ Situation d’apprentissage n=5 

Stratégie: L’image verbale, activité d’interaction et de médiation.  

Tâche: Le poème The Cry of the Children par  Elizabeth Barrett Browning 

dépeint la vie de labeur de l’enfant au 19e siècle dans la Grande Bretagne 

industrialisée. Le poème touche l’aspect immoral de l’exploitation des enfants 

en tant qu’ouvriers et condamne les hommes et les institutions sociales qui en 

profitent. Commentez l’idée suggérée par l’image ci-dessous, relevante au 

problème social du poème.  

                

 
➢ Situation d’apprentissage n=6 

Stratégie: Cinquain, activité de production. 

Tâche: Composez deux cinquains - un sur votre enfance et l’autre sur l’enfance 

réfléchie dans le poème. Comparez-les. 

Procédure: La première ligne -  un mot en tant que titre; la deuxième ligne – 

deux adjectifs qui décrivent le titre; la troisième ligne – une phrase de trois mots 

qui donnent plus de détails sur le problème mentionné; (le plus souvent une liste 

de trois gérondifs); la quatrième ligne - une liste de quatre mots qui font 
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référence au sujet; la cinquième ligne – un seul mot synonyme avec le mot de la 

première ligne, ou au moins, qui se rapporte au sujet.  

Par exemple: 

1.                                                                     2. 

 

 

      

 

 

➢ Situation d’apprentissage n=7 

Stratégie: Commentaire stylistique, activité de production et de médiation. 

Tâche: Identifiez les figures stylistiques dans les exemples qui suivent et 

commentez leur connotation et les conditions de leur production. Déterminez 

leur nature historique et sociale. Parlez sur l’extratexte.For the man's grief 

abhorrent, draws and presses 

Down the cheeks of infancy 

Till our hearts turn, — our heads, with pulses burning,  

And the walls turn in their places 

    'O ye wheels,' 

 (breaking out in a mad moaning) 

'Stop ! be silent for to-day !' 

➢ Situation d’apprentissage n=8 

Stratégie : Le graphique en T (T-chart), activité d’interaction et coopération.  

Tâche: Travaillez en équipes. Énumérez les avantages et désavantages du travail 

acharné d’un adulte et comparez-les avec les conséquences des labeurs 

opiniâtres d’un enfant. 

➢ Situation d’apprentissage n=9 

Stratégie: Écriture guidée, activité de production. 

Tâche: Écrivez un paragraphe sur le travail des enfants au XIX siècle. Faites 

voir vos arguments en décrivant „le siècle noir”: conditions et conséquences. 

Utilisez les suivants marqueurs discursifs dans votre essai: les marqueurs de 

comparaison – similarly, likewise, as with, equally, in the same way; les 

marqueurs discursifs d’opposition – whereas, instead of, otherwise, on the other 

hand, conversely; les marqueurs discursifs de cause/effet- because, so, therefore, 

thus, hence. however, but, therefore, furthermore, still, on the contary, 

nevertheless.    

Childhood 

Free and careless 

Playing, laughing, running 

Love, joy, nostalgia, 

happiness 

Paradise  

 

 

 

 

 

Childhood 

Worst and deathfull 

Working, crying, 

weeping 

Sorrow, tears, hate, 

helpless 

Hell 
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➢ Situation d’apprentissage n=10 

Stratégie: Poster, activité de production et d’interaction. 

Tâche: Imaginez que vous êtes un groupe d’activistes civiques. Ouvrez la 

page https://www.tate.org.uk/kids/make/paint-draw/make-protest-poster  et 

créez un Poster sur l’interdiction de l’exploitation des enfants. Ajoutez de gros 

titres et des dessins. Présentez votre travail à vos collègues et partagez vos idées 

concernant leurs posters.  

En dehors des activités de ce type, les professeurs pourraient utiliser des 

exercices communicatifs qui favorisent le développement et la reflection critique 

des apprenants. Par le biais des outils technologiques on peut utiliser dans la 

classe le projet digital ou les webquests, des remue-méninges, des débats, des  

exercices de versification, de style. 

Conclusion  

Au niveau didactique, le texte littéraire est mieux compris lorsque 

l’interprétation vise également l’objectif socioculturel auprès de celui 

linguistique. Comme le texte littéraire est par excellence un outil afin de 

transmettre les connaissances codées d’une certaine société, l’apprentissage 

d’une langue étrangère représente un processus complexe dans lequel les valeurs 

sociales, culturelles, normes, croyances constituent une priorité.  
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Perspectiva semiotică de abordare a proverbului 

Lidia Lupașcu, profesoară de limba și literatura română, 
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doctorandă UST 

 Summary The proverb carries a strong symbolic load, determined by the 

different contexts and groups within which they meet the consensus. Keyword 

analysis, more common in proverbs, suggests that those who know and apply 

them gain an understanding, that they are guided by a legitimate behavioral 

guide, and that they have an interpretation of reality. Proverbs whose 

interpretation and classification require relative flexibility, form an ensemble 

that manifests itself as a philosophical language, in which the meanings overlap 

or contradict, complement and deepen each other. The semiotic approach to 

proverbs can take place separately, but also integrated in a system, but none of 

the variants should be overemphasized.  

Keywords: proverb, paremiology, approach, semiotics, context 

 

Rezumat: Proverbul poartă o puternică încărcătură simbolică, determinată 

de diferitele contexte şi grupuri în cadrul cărora acestea întrunesc 

consensualitatea. Analiza după cuvintele-cheie, mai des întâlnite în proverbe, 

sugerează faptul că cel ce le ştie şi le aplică dobândeşte un plus de înţelegere, că 

se orientează prin intermediul unui ghid comportamental legitim şi că deţine o 

interpretare a realităţii. Proverbele a căror interpretare și clasificare presupune o 

relativă flexibilitate, alcătuiesc un ansamblu care se manifestă ca un limbaj 

filosofic, în cadrul căruia sensurile se suprapun sau se contrazic, se completează 

și se aprofundează reciproc.  Abordarea semiotică a proverbelor  poate avea loc 

separat, dar și integrate într-un sistem, însă niciuna dintre variante nu trebuie 

accentuată exagerat. 

Cuvinte-cheie: proverb,  paremiologie, abordare, semiotică, context. 

    

Cunoașterea lumii e o ,,problemă a cunoașterii valorilor, absolute, 

teoretice, practice, o problemă a explicării lumii în modul său de constituire și a 

sensului său.”[1] Valorile pedagogice populare  stau la baza sistemelor de 

educație ale multor  popoare. ,,Maximele, cugetările, proverbele sau aforismele 

sunt expresii ce condensează o bogată experiență umană în domeniul moralității 

și profunde gânduri despre comportamentul în societate ce constituie axiome 

veritabile care contribuie la  formarea conștiinței sociale a oamenilor.”[2, 25]. 
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Un instrument al educației populare este proverbul. Într-un limbaj metaforic, de 

mare forță sugestivă, proverbele exprimă concepția și atitudinile specifice 

poporului nostru  și conduc la o concluzie privind o normă morală cu mare grad 

de generalitate. Termenul proverb(din latină proverbum, fr. proverbe)  

desemnează o învățătură morală populară născută din experiență, exprimată 

printr-o formulă eliptică sugestivă, de obicei metaforică, ritmică sau rimată; 

zicală, zicătoare, parimie,[3] având derivatele paremiologia- știința despre 

paremii, paremistica- totalitatea paremiilor, uneori însă această formă fiind și cu 

sensul de paremiologie.  

 Proverbul cuprinde sensurile de învățătură, povață, factor, principiu, 

mijloc al educației. Are o structură bimembră, alcătuit dintr-o constatare și o 

concluzie-apreciere, este un raționament complet, având subiect și predicat: 

Munca e brățară de aur. Din punct de vedere compozițional proverbul are 

forma unei propoziții simple sau fraze scurte enunțiative, afirmativă sau 

negativă. Nu orice propoziție  e proverb, ci una care trebuie să se integreze într-o 

perfectă unitate de formă şi fond, dar  în care se exprimă concis și sugestiv 

rezumatul unei experiențe printr-o povață sau învățătură, conținuturile lor având 

profunzime filozofică. Proverbul este un enunț lingvistic (prin enunț 

înțelegându-se o secvență fonetică, care poartă o informație semantică).             

  Proverbele s-au transmis inițial pe cale orală. Cercetătorii susțn că cele 

mai vechi proverbe au fost atestate la sumerieni și ca și astăzi aveau caracter 

didactic. Util în convorbirile simple, prieteneşti, dar şi în discursuri şi prelegeri. 

Din cele mai vechi timpuri, omul a simţit nevoia de a formula reguli de conduită 

care să întrunească consensul unanim al comunităţii sale. În mod curent, 

oamenii reuşesc să-şi organizeze şi să conducă viaţa lor personală şi pe cea a 

comunităţii fără a apela la mijloace ştiinţifice. Proverbele poartă o puternică 

încărcătură simbolică, determinată de diferitele contexte şi grupuri în cadrul 

cărora acestea întrunesc consensualitatea. Conţinutul social conferă proverbelor 

un grad ridicat de abstractizare şi nota de suprauman; astfel ele asigură un 

substrat imagistic şi ideatic, confortabil şi familiar al existenţei. Analiza unor 

indici după cuvintele-cheie, mai des întâlnite în proverbe, sugerează faptul că cel 

ce le ştie şi le aplică dobândeşte un plus de înţelegere, că se orientează prin 

intermediul unui ghid comportamental legitim şi că deţine o cheie de 

interpretare a realităţii. ,,Proverbele sunt formulări concise, plastice, relativ 

stereotipe, care exprimă concentrat adevăruri cu valoare generală, rezultând  din 

îmbinarea unei largi și bogate experiențe practice, cu observații pertininete 
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asupra fenomenelor și lucrurilor lumii înconjurătoare”.[2, 304] Analiza acestui 

gen, bogat în arhaisme şi regionalisme, presupune o relativă flexibilitate 

interpretativă şi de clasificare. Sunt răspândite în literatură o mulțime de definiții 

ale proverbului grupate  în 3 direcții: 

 a) direcția literar-folclorică (încadrarea în gen și specie); 

b) direcția lingvistică (caracteristicile expresive ale proverbului); 

c) direcția logică (statutul logico-semiotic al proverbului). 

 Istoria unui popor e reflectată în proverbele lui, prima carte de legi 

nescrise, ,,cod de comportare”.  Proverbele, aforismele poporului, au o existență 

milenară. Etnologii şi sociologii spun că proverbele nu reflectau doar realitatea 

românească, ci serveau în urmă cu sute de ani şi drept reguli de conduită. 

Paremiologii sunt cei care au contribuit la păstrarea în forma scrisă a 

înțelepciunii populare. Încă din secolul XVIII apar colecții de proverbe. Primul 

român care a reușit să adune o mare parte dintre proverbele și maximele 

românești este Iordache Golescu. Alți paremiologi importanți sunt I.C. Hințescu, 

Petre Ispirescu, Iuliu A. Zanne, Iordache Golescu, Ovidiu Bârlea. 

  Iuliu Zanne și-a ordonat proverbele adunate pe câteva mari teme, în 

cadrul cărora a operat o clasificare pe „câmpuri conceptuale”. În final, 

materialul alcătuit din aproximativ 20.000 de proverbe, apare organizat în modul 

următor.[4] 

• Credințe. Obiceiuri: Dumnezeu, draci, sfinți, preoți, eresuri și credințe.  

• Povețe și opriri, maxime, sentințe, pilde filosoficești. • Maxime extrase din 

diferiți autori români . 

• Natură: an, anotimpuri, astre, ceasuri, zile, sărbători, timp, variațiuni 

climaterice; // elemente, pământ, pietre, plante, poame, munca pământului. 

• Despre animale: păsări, patrupede, insecte, pești. 

Omul și părțile corpului: omul în genere, bărbat, femeie, copii, organe, 

membre. 

 • Despre viața fizică a omului: trupul omului, stările, facultățile și 

mișcările sale, viață, moarte, infirmități, boli, mișcări, cele cinci simțuri, somn, 

vis; // obiceiuri, îmbrăcăminte, case și clădiri diverse, gospodăria casei; // 

mâncare, băutură. 

• Despre viața socială a omului: vecin, cercetare, tovărășie; // stări 

sociale, boieri, titluri, război, jocuri, cântece, petreceri, arme; // justiție, legi, 

învățătură, negustorie, călătorie, meserii, unelte. 
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•Despre viața intelectuală și morală a omului: sufletul și facultățile sale; 

// conștiința și inima; // calități și virtuți; // defecte, vicii și crime. 

•Proverbe istorice: țări, popoare, orașe, sate, localități diverse, nume 

proprii. 

   Fiind o categorie folclorică foarte răspândită și înzestrată cu 

autoritate și purtătoare de înțelepciune se aplică în diferite situații de viață. 

Proverbele reprezintă atitudinea față de aspectele negative ale vieții, față de tot 

ce e rău, vicios, urât. În conținutul proverbelor persistă fenomenele negative în 

opoziție cu cele pozitive. Dar, având funcție educativă, urâțenia este combătută, 

iar frumusețea, bunătatea mereu biruie. Un proverb care descrie o regulă de 

conduită de bază poate fi cunoscut și ca maximă. Proverbele transmit un 

standard moral, ele sunt fructul gândirii colective şi  au o funcţie educativă, fie 

de îndreptare a unor fapte rele deja comise, fie de prevenire a încălcării unor 

reguli sociale. Folosirea proverbelor pentru a reconstrui sistemul moral al unei 

culturi este strâns legată de mesajul transmis, dar şi de situaţia care-l impune. 

Ele nu mai sunt simple teme de largă circulație, ci simbolizează expresii ale 

mentalității și ale vieții omului. ,,Specifice culturii orale, proverbele au constituit 

obiectul celor mai vechi colecţii de folclor”[6], spune etnologul Ion Cuceu. 

            Proverbul este un semn. 

 Cum ia naștere și cum se aplică proverbul, ce înlocuiește? Trebuie 

raportat la sistemul paremiologic în care se înscrie ca unitate minimală 

constitutivă și, fiind semn verbal, raportat la sistemul lingvistic particular, al 

cărui component este. Principala caracteristică a proverbului este laconismul 

formal, dar cu un conținut profund. Proverbul nu este niciodată utilizat în afara 

unui proces concret de comunicare. Omul le are la îndemână și le folosește la 

locul și la momentul potrivit. Proverbele  fac legătura între vorbire şi actele de 

vorbire. Toate se încadrează în orizontul vieții umane. Pot avea sens direct și 

sens figurat. Din punct de vedere funcțional au menirea să plasticizeze gândul 

expus. Proverbele nu apar în propriul lor context. Înlănțuirile de proverbe 

practicate de unii scriitori speculează câteodată trăsăturile lor expresive sau sunt 

cu totul întâmplătoare uneori. Merită reținută explicația dată de Mircea Eliade 

mecanismului producerii proverbelor, în care experiența și gustul individual sunt 

validate și susținute de cele ale grupului. ,,Proverbul, însuși, a fost la început o 

expresie fericită, dar câtă experiență colectivă înapoia lui, câtă precizie în 

imagini, cât fantastic acumulat. Nimeni nu poate face un proverb de capul lui. Și 

nici nu poate colabora la creșterea unui argou dacă nu se integrează perfect în 
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organicitatea acelei colectivități sau acelei bresle”.[7, p. 217]  Proverbul este un 

simbol ceea ce întărește caracterul său poetic. E o metaforă, o alegorie, o 

comparație care se trage dintr-o întâmplare, este rodul realităților istorice și 

sociale. Proverbul este un semn poetic. Luate împreună, proverbele, alcătuiesc 

un manual de poezie înțeleaptă. Ele sunt autentice creații lirice, pentru că are loc 

contopirea limbajului metaforic, figurativ și conținutul textului. Sunt evidențiate 

nuclee tematice: istorice, juridice, sociale, filozofice, familiale, erotice. Existența 

și experiența omului de milenii a fost conservată în expresii impersonale în care 

metafora, simbolul, alegoria plasticizează și sensibilizează ideea. De multe ori, 

proverbele românești au rimă și ritm, fiind astfel ușor de memorizat, reprodus și 

transmis. Deși se susține că proverbele nu alcătuiesc o literatură, folosirea 

măiastră a figurilor de stil în limbajul cotidian și cel al poeților dovedesc 

contrariul:  

comparații: Omul e ca oul; Cuvântul e ca vântul, nu se ajunge nici cu 

armăsarul, nici cu ogarul; 

personificări: Gura omului numai pământul o astupă; Trâdăvia ține cheia 

sărăciei, Lenea doarem și sărăcia o apără de muște; 

metafore:  Rădăcina tuturor relelor; În buze miere şi în inimă fiere; Vorba e de 

argint, tăcerea e de aur; 

hiperbole: Plouă cu găleata; Am scăpat de dracul și am dat de tată-său; 

alegorii: Urciorul nu merge de multe ori la apă; Când e bolnav leul, 

iepurii îi sar în spinare; 

antiteze: Înțeleptul adună și prostul risipește;  Bani albi pentru zile negre; 

iapă albă-mi trebuia,/ că cea neagră nu trăgea. 

rima: Bună țară, rea tocmeală; A tunat și i-a adunat; Vorba dulce , mult 

aduce; 

repetiții: Bine faci, bine găsești; Cine fură azi un ou, mâine va fura un 

bou. 

Autorii maximelor culte au luat drept exemple, proverbele. ,,Deșteaptă-te, 

române”, de Andrei Mureșan, ,,Unde-s doi, puterea crește” V. Alecsandri, 

,,Proști, dar mulți” , ,,Capul lui Moțoc vrem” de la C. Negruzzi. Numeroase 

expresii paremiologice sunt de origine cărturărească: „Ca musca la arat”, „Ai 

cântat îmi pare bine,/ Acum joacă dacă poţi” , „Când în obşte nu-i unire,/ Nici o 

treabă nu se face/ Cu izbândă şi cu pace” de la Donici, „Râzi tu, râzi, Harap 

Alb”, Ion Creangă. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rim%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ritm
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Paremiologia este un domeniul de studiu asumat în cea mai mare măsură 

de lingviști și etnologi, dar în ultima perioadă și alte științe umaniste și-au 

îndreptat atenția asupra ei: etnografia, estetica, pedagogia, lingvistica, semiotica, 

sociologia, istoria, psihologia, sociologia, antropologia. În proverbe totdeauna 

este văzut omul, de om, pentru om, este și subiectul și obiectul adevărului 

filozofic. Bagajul individual de proverbe diferă de la om la om. Actualizarea 

proverbelor este condiționată de contexte concrete, situații, comportamente. 

Această diversitate de situații a dus la crearea unui repertoriu foarte bogat în 

proverbe, în cadrul cărora găsim răspunsuri situațiilor ce se cer rezolvate. Dacă 

este să considerăm enunțul „iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor” drept 

proverb, atunci putem vorbi și despre anumite cazuri de anti-proverbe, chiar 

dacă noile construcții nu sunt menite neapărat să parodieze. Astfel, regăsim 

exemple în care sintagma „iubirea de argint” este înlocuită pe rând de 

„trândăvie”, „puțină credință” sau chiar „contabilul”: „trândăvia – rădăcina 

tuturor relelor”, „puțina credință este rădăcina tuturor relelor”, „Rădăcina tuturor 

relelor: contabilul”. Există și cazuri în care ambele părți esențiale ale 

proverbului au fost modificate pentru a putea fi create titluri menite să atragă 

cititorul. Este cazul enunțului: „Consumul excesiv de alimente acide (acidoza) 

este rădăcina tuturor bolilor” , titlu regăsit pe un site ce promovează sfaturi 

pentru un stil de viață sănătos, în care se poate observa că „acidoza” și „bolile” 

înlocuiesc acele părți prin care proverbul s-a fixat în mentalul colectiv. Un alt 

exemplu similar este: „Greutatea în exces, rădăcina tuturor problemelor”. Cazuri 

de așa-numite anti-proverbe regăsim și în literatură, în lucrările unor autori 

precum: „plictiseala este rădăcina tuturor relelor” , în care putem observa cu 

ușurință că sintagma „iubirea de argint” este înlocuită cu substantivul 

„plictiseală” sau „lipsa banilor este rădăcina tuturor relelor”, anti-proverb regăsit 

în numeroase culegeri de maxime și aforisme. 

 Modelele principale utilizate în studiul proverbelor sunt: modelul 

semiotic, modelul structural-funcțional și modelul pragmatic. Modelul semiotic 

pornește de la ideea formulată de Halliday, conform căreia limbajul nu 

reprezintă altceva decât mediul social semiotic unic de comunicare. Din această 

perspectivă, limbajul prezintă o funcționare tripartită:  

„ideațională”- limbajul analizează experiența umană; 

 „interpersonală”- limbajul hotărăște relațiile umane; 

 „textuală”- limbajul creează ordinea discursivă a realității care facilitează 

celelalte două funcții.[8, p.387]  
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Plecând de la modelul semiologic propus de Charles Morris, care, deși nu 

se leagă direct de proverbe, Peter Grzybek realizează și el un model semiotic 

extrem de util studiului proverbelor.  

 În domeniul semioticii, Grzybek, eruditul lingvist și cărturar german s-a 

ocupat în special de probleme generale de text și semiotică culturală. În 

contextual paremiologiei, el s-a remarcat în special în domeniul cercetării 

proverbului. În numeroase lucrări despre teoria proverbului, el este unul dintre 

fondatorii cercetării empirice a proverbului, care se referă la investigarea 

cunoștințelor proverbului individual și colectiv și a factorilor care influențează 

aceste cunoștințe.  Ideile lui Grzybek, în special cele cu privire la statutul de acte 

de vorbire indirecte al proverbelor și funcțiilor acestora, descoperă faptul că 

proverbele pot fi descrise/ analizate pornind de la trei categorii semiotice 

interdependente: prima categorie este cea a „heterosituativității”/ 

„heterosituaționalității” (atunci când sensul unui proverb depinde de situația în 

care acesta este folosit); a doua categorie este cea a „polisemanticității” (se 

referă la faptul că proverbele dețin un potențial de sensuri multiple); iar cea de-a 

treia este „polifuncționalitatea” (se referă la faptul că unul și același proverb 

poate avea funcții diferite în contexte diferite). 

 Apelând la aceste categorii, autorul german formulează trei clase de 

funcții paremiologice:  un set de funcții pragmatice, un set de funcții sociale și 

un set de funcții strategice.  

Chiar dacă modelul propus de Grzybek prezintă caracteristici diferite, nu 

trebuie să trecem cu vederea faptul că noțiunea de „polisemanticitate” se 

aseamănă cu dimensiunea semantică propusă de Morris, „polifuncționalitatea” 

amintește într-o oarecare măsură de dimensiunea sintactică a semnului enunțată 

de autorul american, iar „heterosituativitatea”, desigur, de dimensiunea 

pragmatică. Cu toatea acestea, meritul lui Grzybek este acela că s-a folosit foarte 

bine de modelul lui Morris pentru a crea un model particular care poate fi aplicat 

proverbelor. 

Studiul semiotic al proverbelor a fost mult timp o pretenție în domeniul 

folcloristicii. O afirmație explicită în această direcție vine și de la folcloristul și 

semioticianul rus Pëtr G. Bogatyrev, coautor al lui Roman Jakobson, care, încă 

din anii 1930, a declarat explicit: „Investigarea proverbelor în aspectul lor 

semiotic este una dintre cele mai recunoscătoare sarcini pentru un 

folclorist”(Bogatyrëv, 1971: 366) În ciuda acestei situații, au existat întotdeauna 

(și vor fi) încercări de a descrie semnificațiile proverbului, fără  atingerea tuturor 

https://jdkp4xrndes3aoeppevely7vdy-jj2cvlaia66be-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Semiotik
https://jdkp4xrndes3aoeppevely7vdy-jj2cvlaia66be-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Literaturwissenschaft
https://jdkp4xrndes3aoeppevely7vdy-jj2cvlaia66be-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sprachwissenschaft
https://jdkp4xrndes3aoeppevely7vdy-jj2cvlaia66be-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Literaturwissenschaft
https://jdkp4xrndes3aoeppevely7vdy-jj2cvlaia66be-de-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Par%C3%B6miologie
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problemelor teoretice. În acest sens, paremiologii și paremiografii s-au ocupat 

nu numai de interacțiunea semanticii cu pragmatica și sintactică, dar și 

lingvistica, poetica. 

 Noi posibilităţi de interpretare şi rezolvare  a problemei analizei 

proverbelor au deschis exegeţii ruşi consacraţi: U. B. Dalgat, M. B. Hrapcenco, 

V. Sadovschii, E. G. Iudin, D. M. Lasmanov, P. G. Bogatyriov, R. O. Iacobson 

care au utilizat unele principii de analiză semiotică.  

P. Ruxăndoiu analizează proverbele bazându-se, în principal, pe termenii 

microcontext, macrocontext, context genetic, context generic, C. Negreanu are 

ca punct de plecare conceptul şi reţeaua de elemente care îl delimitează. 

De-a lungul timpului proverbul a fost definit de folcloriști, lingviști, 

cercetători, istorici: ,,cunoaștere primitivă, populară”, ,,expresie lingvistică”, 

,,fructul experienței unui popor”, ,,sentință”, ,,formă de creație literară”. 

Modalitatea de manifestare este determinată de faptul că proverbele sunt 

enunțuri scurte, se folosesc în situații concrete de viață, deși acestea sunt într-un 

număr nelimitat. 

Proverbele alcătuiesc un ansamblu care se manifestă ca un limbaj 

filosofic, în cadrul căruia sensurile se suprapun sau se contrazic, se completează 

și se aprofundează reciproc.  Abordarea semiotică a proverbelor  poate avea loc 

separat, dar și integrate într-un sistem, însă niciuna dintre variante nu trebuie 

accentuată exagerat. Fiecare proverb trebuie analizat autonom de celelalte. Mai 

mult decât atât, chiar dacă unele au răspândire universală, totuși sunt adaptate 

limbajului, specificului, epocii unui popor. Indiferent de abordare, proverbele 

sunt un tezaur care cuprinde  informații psihologice, sociologice, istorice, 

lingvistice, culturale. Cunoașterea și aprecierea poate fi valorizată nu numai 

dintr-o perspectivă poetică, lingvistică, folclorică și literară, ci și una analitică 

deschisă cercetării pluridisciplinare. 
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Lectura explicativă-metodă  de familiarizare a elevilor din ciclul 

primar cu textul literar 
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 Familiarizarea elevilor cu cititul presupune însuşirea mai întâi a tehnicii, 

a mecanismului cititului,  apoi a instrumentelor muncii cu cartea, a tehnicilor de 

folosire a cărţii ca mijloc de autoinstruire. Prima etapă, cea a alfabetizării 

propriu-zise, este parcursă în linii mari în clasa I, iar măsura în care elevii şi-au 

însuşit mecanismul intim al citirii poate fi hotărâtoare în parcurgerea cu 

randamentul dorit a celei de-a doua etape, care conduce de fapt, spre realizarea 

scopului final al învăţării citirii.  

  Lectura, ca mijloc principal de receptare a textului literar, așa cum 

precizează Alina Pamfil, este privită ca un proces care implică pe lângă 

cunoștințe anterioare, reacții afective și scopuri bine precizate, definite de 

interesele cititorului.[ 1, p. 81]. 

  Lectura eplicativă este o metodă specifică în familiarizarea elevilor cu 

tehnici ale muncii cu cartea Aşa cum arată chiar denumirea ei, lectura 

explicativă este o îmbinare a lecturii (a cititului) cu explicaţiile necesare, care, 

împreună, duc în cele din urmă, la înţelegerea mesajului textului. Se poate spune 

că lectura explicativă e mai mult decât o metodă; ea e mai degrabă un complex 
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de metode. Aşa cum sugerează chiar denumirea ei, lectura explicativă face un 

apel la conversaţie, la explicaţie, la povestire, chiar la demonstraţie. 

 Fiind un instrument de lucru folosit în vederea receptării unei opere scrise, 

lectura explicativă facilitează și o analiză literară a textelor pe care le citesc 

elevii din ciclul primar, adaptată la nivelul capacităţilor intelectuale. 

 Orice lecţie de citire a unui text nou începe printr-o activitate de pregătire 

a elevilor  în vederea lecturii, care are menirea de a-i introduce în atmosfera 

generală a textului, în problematica lui. Această pregătire urmăreşte trezirea 

interesului elevilor pentru text, crearea unui fond afectiv adecvat, pe care să se 

desfăşoare lecţia de citire. Pregătirea pentru citire se realizează printr-o 

conversaţie adecvată, fie prin povestirea învăţătorului (atunci când elevii nu 

cunosc faptele necesare înţelegerii textului), fie pe baza observaţiilor şi 

impresiilor  elevilor, fie chiar pe baza unor expuneri libere ale elevilor (atunci 

când observaţiile şi impresiile  lor sunt mai puternice).  

  În multe situaţii, activitatea pregătitoare, se poate face prin intuirea unor 

tablouri, a unor ilustraţii, prin prezentarea unui diafilm, sau cu ajutorul altor 

mijloace audio-vizuale [2, p. 74] 

 Etapele sau componentele lecturii explicative prin care se face receptarea 

mesajului textului sunt următoarele: citirea textului integral,, citirea pe 

fragmente cu explicarea noilor cuvinte și expresii, analiza fragmentelor, 

realizarea planului de idei al textului, conversaţia generalizatoare cu privire la 

conţinutul textului, reproducerea pe baza planului, printr-o exprimare pe cât 

posibil originală și  citirea de încheiere. 

 Aceste componente constituie în foarte multe cazuri etapele, momentele 

pe care le parcurge lecţia respectivă de citire care are şi rolul de a familiariza 

elevii cu tehnici ale muncii cu cartea, care să le permită să se orienteze 

independent în textul citit. 

  Indiferent că este în clasa I sau în clase mai mari, pentru elevii care vin în 

contact cu un text literar, foarte importantă este aşadar lectura (explicativă) 

model a învăţătorului. 

 Lectura model constituie un moment esenţial în desfăşurarea lecţiei. Mai 

ales, elevii de clasa I şi a II-a vor fi atraşi de tonul pe care-l foloseşte învăţătorul 

în timpul citirii, de inflexiunile vocii, vor ajunge să îndrăgească sau să urască 

personajele după felul prin care acestea vorbesc. 
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 Acest moment al lecturii model trebuie să fie pregătit de conversaţia 

introductivă care să solicite la maximum concentrarea atenţiei elevilor, deoarece 

acum învăţătorul oficiază un act de re-creaţie.  

 În timpul lecturii, este necesar ca învăţătorul să respecte acel ton 

fundamental impus de natura acţiunii, fără a accepta teatralismul exagerat, să se 

gâdească dinainte la cerinţele de intonaţie şi de cursivitate, la pauzele 

gramaticale şi afective, ca să poată pretinde apoi acelaşi lucru şi la elevi. O bună 

lectură îl ajută pe elev să-şi mobilizeze toate resursele sufleteşti şi să înţeleagă 

chiar de la început sensurile unor imagini şi împerecheri de cuvinte, deoarece 

încordarea psihică pe care o creează învăţătorul citind expresiv îi provoacă o 

sensibilizare întelectuală. 

 Pentru clasele mai mari, a III-a şi a IV-a, o atentă citire model sprijină 

învăţătorul în efectuarea unei analize literare mai temeinice. Se conturează, în 

mintea elevului, chipul personajului adus în planul trăirii imediate, reale. O 

lectură bine făcută nu e un timp pierdut; poate e mai eficace decât o migăloasă, 

dar uscată analiză literară realizată după rigide canoane metodice.   

 Dacă modalitatea de a obţine adeziunea elevilor prin întrebări şi 

răspunsuri este numită problematizare, atunci se pare că lectura model n-ar 

trebui considerată drept un simplu procedeu, printre atâtea altele ci, o metodă de 

prim ordin în procesul instructiv-educativ. 

 Importante funcţii instructiv-educative îndeplinesc în cadrul lecţiilor de 

citire ilustraţiile din manuale, cât  şi ilustraţiile şi imaginile în general. Aceste 

imagini pot constitui punctul de plecare în demarajul lecţiei, elemente de sprijin 

în analiza conţinutului textului sau ca auxiliare în etapele de fixare şi în 

elaborare a concluziilor finale. Unii autori de metodici susţin că ilustraţia, care, 

aşa cum se ştie în mod curent, este plasată în pagină înaintea textului, să fie 

analizată cu elevii la sfârşitul lecţiei sau într-o etapă prefinală. Argumentele pe 

care le aduc în sprijinul acestei idei se referă la faptul că analiza prealabilă a 

imaginii ar anihila înteresul şi atenţia acestora pentru lectură şi pentru analiza ce 

urmează să se desfăşoare în cadrul lecţiei. De regulă, atunci când elevii deschid 

cartea cu pagina la textul respectiv, atenţia lor este atrasă de prezenţa imaginii 

care are rol de stimul în declanşarea curiozităţii şi a interesului. Încercarea de a 

interzice elevilor să observe ilustraţia ar fi un nonsens, pentru că activitatea de 

cunoaştere a elevilor din clasele mici începe cu intuirea obiectelor şi 

fenomenelor reale sau a substitutelor acestora – a imaginilor. Cu cât imaginile 
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sunt mai vii, mai expresive, cu o tematică dinamică, cu atât creşte forţa lor de 

atracţie, de captare a atenţiei elevilor. 

 Dacă s-ar trece la citirea textului, lăsând analiza ilustraţiei petru o 

activitate finală, ar însemna ca lecţia să înceapă sub semnul unei interdicţii, şi în 

loc de a stimula şi canaliza spontaneitatea şi curiozitatea elevilor, nu am face 

altceva decât să anihilăm climatul afectiv în care trebuie să se desfăşoare lecţia. 

 O altă problemă constă în aceea că intuirea ilustraţiei la începutul lecţiei 

ar oferi toate elementele cognitive ale textului şi în consecinţă elevii n-ar mai 

manifesta interes în activitatea de citire şi de analiză a lui. Observarea dirijată a 

ilustraţiei trebuie să dea elevilor o imagine de ansamblu, să satisfacă 

curiozitatea, în legătură cu anumite elemente pe care le înfăţişează şi, în acelaşi 

timp, să declanşeze o curiozitate de natură episistemică, să ridice o problemă a 

cărei dezlegare elevii o vor dobândi prin lectura şi analiza textului. 

  După lectura explicativă urmează o altă etapă lectura a doua, 

comprehensivă, hermeneutică. Această lectură are ca scop înțelegerea textului, 

recitirea și explicarea cuvintelor, integrarea acestora în contexte proprii, 

realizarea planului de idei. Ideile pricipale trebuie să urmărească esența 

fragmentului și se pot formula sub formă de titlu, întrebări sau proproziții 

enunțiative. Elevii din clasele mici vor fi ajutați, să formuleze planul de idei, de 

către învățător prin întrebări și se va nota la tablă și pe caiete pentru a fi material 

de sprijin în povestirea textului. Comprehensiunea însumează  etapele lecturii cu 

toate activitățile incluse.[3 ,p. 76] 

  O ultimă lectură este lectura interpretativă-critică, etapă în care are loc 

conversații pe marginea textului, se pune în evidență mesajul, se solicită 

propriile opinii, se efectuează exerciții de creație. În scopul receptării textului și 

dezvoltării competențelor literar artistice, înățătorul poate utiliza în acestă etapă 

metode activ-participative, care să stimuleze participarea elevilor la lecție.  

  Lectura textului presupune, de fapt, parcurgerea celor trei ipostaze: lectura 

explicativă, lectura comprehensivă, hermeneutică și lectura critică, 

interpretativă. Respectând demersul fiecăreia, elevul va recepta cu ușurință 

textul. 

  După Alina Pamfil, receptarea textului literar presupune următorul demers 

didactic: 

-prelectura-etapa în care se conturează orizontul de așteptare al cititorului 

-prima lectură(lectura explicativă) și comprehensiunea- explicarea cuvintelor, 

realizarea planului de idei, povestirea; 
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-relectura și interpretarea textului-analiza literară, interpretarea, dezbaterea, 

exprimarea propriilor păreri; 

-activități de redactare-compoziții libere pe marginea textului, emitere de 

judecăți și opinii.[4,  p.37] 

  Vasile Molan propune chiar o schemă de desfășurare a unei lecții de 

receptare a unui text narativ: 

- integrarea lecției în tema unității de învățare; 

-captarea atenției elevilor și trezirea interesului pentru lectura noului text; 

-citirea textului de către elevi; 

-formularea de întrebări pe marginea textului; 

-consolidarea deprinderilor de citire; 

-lectura explicativă: pe fragmente, explicarea și integrarea noilor cuvinte în 

contexte proprii, povestirea fiecărui fragment și formularea ideilor 

principale, realizarea planului de idei și poveștirea textului pe baza planului; 

-citirea model de către învățător sau de către un elev; 

- rezolvarea unor exerciții de cultivare a limbii; 

-evalaurea cunoștințelor dobândite.[5, p. 147] 

  În concluzie, formarea competențelor literar artistice la elevii claselor 

primare depinde în mare măsură de respectarea acestor algoritmi și de măiestria 

cadrului didactic. 

 

Bibliografie: 

1. Pamfil,A.,  Didactica limbii şi literaturii române, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, 

142 p. 

2.  Molan V., Bizdună M., Didactica limbii și literaturii române, Ministerul 

Educației și Cercetării, 2006, 143 pag. 

3.  Papadima L., Limba și litertura română-hermeneutică literară, Ministerul 

Educației și Cercetării 2006, 147 pag. 

4. Pamfil, A., Studii de didactica literaturii române, Casa Cărții de Știință, Cluj 

Napoca, 2006 p.37 

5. Molan V., Didactica disciplinelor Comunicare în limba română și Limba și 

literatura română din învățământul primar, Ed. Miniped, București, 2014, 285 

p. 

 



311 

 

 

Transformări contemporane în raportul dintre limba 

română populară și limba română literară 

Prof. gr. I Florentina Roxana Roșu  

Școala Gimnazială Nr. 7, Giurgiu 

Doctorand al Universității ,,Ștefan cel Mare”, Suceava 

 

În cele ce urmează, ne-am propus o analiză a ceea ce înseamnă limba 

vorbită (populară) și limba literară, modul în care limba literară conlucrează cu 

cea populară, dar, care, în același timp, cu rafinament și eleganță cultivată, se 

îndepărtează de elementele populare și dialectale. 

După Eugen Coșeriu, privitor la teoria coerentă a limbii și a vorbirii, 

,,limba se prezintă ca adverb al vorbirii, ca proprietate a vorbirii, ca ceva știut’’. 

(Coșeriu, 1984: 30), adică cunoscut ca normă vorbitorilor și obiectiv în raport cu 

realitatea concretă, cunoscută tuturor indivizilor.  

Se cunoaște faptul că principala caracteristică a limbii vorbite este 

oralitatea comunicării cu specificitățile sale fonetice, preferința pentru utilizarea 

frecventă a pronumelor  și a adverbelor demonstrative, a construcțiilor simple 

sau eliptice, manifestarea improvizării.  

,,Eminescu a definit limba română raportând-o la treapta de evoluție 

atinsă de un popor în istoria lui. Limba devine, în această împrejurare, expresia 

progresului general realizat de un popor.’’ (Munteanu, Țăra, 1983: 233-234). În 

felul acesta, se definește legătura infailibilă între limbă, istorie și evoluție 

lingvistică, ca efort comun al întregului neam. 

Munteanu și Țăra reiau ideea și o completează după cum urmează: 

,,Limba literară este aspectul normat și îngrijit al unei limbi naționale. Altfel, 

spus, limba literară este acea variantă a limbii naționale caracterizată printr-un 

sistem de norme, fixe în scris, care îi asigură o anumită unitate și stabillitate, 

precum și prin caracterul ei prelucrat, îngrijit. ... Limba literară este o formă 

elaborată  de existență a limbii comune, naționale, ea este expresia ei cea mai 

desăvârșită, în sensul că reprezintă o sinteză a dezvoltării și a posibilităților 

limbii întregului popor.”. (Munteanu, Țăra, 1983:16) 

După Ion Gheție, ,,limba literară ar putea fi definită drept aspectul sau 

varianta cea mai îngrijită a limbii întregului popor, care servește ca instrument 

de exprimare a celor mai diverse manifestări ale culturii și se caracterizează prin 
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respectarea unor norme impuse cu necesitate membrilor comunității căreia i se 

adresează.” (Gheție, 1982: 21) 

Limba literară și limba creațiilor folclorice au ca bază limba comună a 

întregului popor, interrelaționează, se influențează reciproc, dar, după cum 

spune Boris Cazacu ,,în diferite epoci istorice, caracterul acestei influențe n-a 

fost același.”  (Cazacu, 1960: 16) 

Creația artistică cultă se realizează pe baza limbii literare, iar creația 

artistică populară se realizează în unul dintre dialectele limbii poporului, 

preluând  particularități regionale. 

Necesitatea limbii literare vine din preocuparea de a scrie  ,,literar”, prin 

folosirea formei elaborate a limbii, în urma unei pregătiri teoretice și practice 

temeinice. Apoi, tendința de modernizare a limbii române literare a fost 

influențată de limba franceză care a jucat un rol important în secolul al XIX-lea, 

în mai multe etape și pe mai multe căi,  și care continuă și azi să aduc 

îmbogățească limba literară. 

Limba literară este ,,o categorie istorică” (Cazacu, 1960: 16) și conținutul 

ei este în permanente schimbări, îmbogățindu-se de-a lungul etapelor sale de 

dezvoltare, dobândind noi funcții, dar și consolidându-se prin scris. 

Secolul al XIX-lea reprezintă, după Iorgu Iordan, începuturile limbii 

literare, epoca de evidențiere a procesului de definitivare  a normelor unice ale 

limbii literare, și ,,în care se precizează, în amănunt norma supradialectală 

literară unică, rezultat al unei evoluții anterioare, începută încă din secolul al 

XVI-lea.” (Cazacu, 1960: 22). În toată această perioadă, interesul consacrat 

dezvoltării limbii literare ia amploare în același timp cu  evoluția și îmbogățirea 

diverselor ei stiluri ( științific, publicistic, administrativ și al literaturii artistice).  

Având în vedere că Iorgu Iordan consideră limba literară ca fiind un 

rezultat obținut în secole de formare și dezvoltare, și Boris Cazacu este de părere 

că aceasta trebuie studiată ca proces în dezvoltare, putem concluziona că, de 

fapt, limba literară este în aceași timp și rezultat, dar nu final, și proces continuu. 

Ion Gheție definește norma literară ca fiind ,,expresia convențională, în 

genere coerentă, a unui anumit uz lingvistic ( dominant), impusă, cu o forță 

coercitivă mai mare sau mai mică, persoanelor aparținând unei anumite 

comunități ( culturale).”  (Gheție, 1982: 36), iar Dumitru Irimia ca fiind ,,un 

ansamblu de condiționări, de esență socio-culturală, impuse implicit sau explicit, 

subiectului vorbitor în întrebuințarea limbii naționale.” ( Irimia, 1986: 9) 
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,,În timp ce norma lingvistică are un caracter ,,natural” și abstract, norma 

literară este întotdeauna ,,concretă” și convențională, presupunând un acord 

prealabil din partea celor care o hotărăsc și o respectă.” (Gheție, 1982: 32-33). 

Norma literară se caracterizează prin coerența datorată caracterului ei unitar. 

Am observat că normele limbii literare se manifestă în toate 

compartimentele limbii: în fonetică ( pronunțarea și scrierea sunetelor), în 

gramatică ( regulile constructiilor și ale flexiunii, în lexic (utilizarea fondului 

principal lexical pentru a se face înțeles de tot poporul). 

Limba literară selectează și sintetizează elementele comune ale limbii 

naționale, opunându-se graiurilor, având astfel caracter normat, dar, în același 

timp, prelucrează  și elaborează aceste elemente în mod conștient, având și 

carater cultivat. 

Inspirația populară este evidentă în scrierile marilor clasici ai literaturii 

române prin folosirea proverbelor și zicătorilor pe care le strecoară de-a lungul 

scrierilor, iar, uneori, le introduc  chiar în vorbirea personajelor. 

Notabilă este observația Rodicăi Nagy care precizează că registrul 

familiar cunoștea doar varianta orală, dar, în secolul al XX-lea, datorită 

tehnologiilor de comunicare, acesta își dublează capacitatea prin forma scrisă. 

Există, însă, pericolul folosirii excesive a cuvintelor și expresiilor din limba 

engleză și a argoului, pericolul reducerii excesive a dimensiuii enunțurilor și al 

nerespectării regulilor de ortografie și punctuație. Cu alte cuvinte, este de evitat 

jargoul cosmopolit. 

După Rodica Nagy, ,,limba populară pe baza căreia se creează cultura 

minoră, se caracterizează printr-o modernizare, printr-o actualizare minoră, 

adică fără scopuri determinate”, pe când  ,,Fenomenele se petrec într-o manieră 

total diferită în cazul limbii literare, care este componentă și mijloc de expresie 

pentru cultura majoră și aspect al limbii realizat prin activitatea volitivă, 

orientată de scopuri determinate.” (Nagy, 2002:12) 

Particularitățile  limbii vorbite populare  sunt :  

- Emiterea mesajului este însoțită de semnale vocalice precum interjecții, 

mormăieli, bâlbâieli, dar și elemente nonvocalice ca privirea, gesturile, mimica; 

- Limbajul oral are aspect informal și neîngriit, favorizând acordul după 

înțeles, lexicul limitat; 

- Comunicarea orală este informativă, expresivă, emotivă, cognitivă și 

persuasivă; 

- Limbajul oral include elemente familiare, populare, dialectale, uzuale; 
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- Structura stilistică a limbajului oral este decisă de spontaneitate și de 

afectivitate și este interferată cu elemente comportamentale și situaționale; 

- Feed-backul este spontan și imediat prin dovezi ale atenției 

interlocutorului: interjecții, întrebări de confirmare, formule de politețe, 

vocative, imperative; 

- Discursul oral nu are rigurozitatea enunțurilor, fiind liber și spontan; 

- Termenii compuși cu valoare expresivă, mai ales specifică umorului ca 

trăsătură  generală a psihologiei populare: gură-cască, zgârie-branză, papă-lapte, 

vorbă-lungă, gură-spart-, mână-spartă etc. 

- Eliziunea unui sunet sau a nei silabe: as’ noapte, ș-a dat etc. 

- Această expresivitate ca trăsătură stilistică a limbajului popular ce 

caracterizează în general, limbajul oral, reprezintă o sumă între sugestivitate și 

subiectivitate;  

- Prin vocabularul popular, sistemul lexical al limbii române  reprezintă 

expresia viziunii despre lume, specifică poporului român; 

- Diminutivele și augumentativele sunt modalități de exprimare a atitudinii 

vorbitorului , în mod denotativ, prin termenul de bază; 

- Numeroasele propoziții exclamative, interogative, imperative, interjectiile 

sau expresiile cu valoare interjecțională; 

- Elemente specifice graiurilor și dialectelor locale care sunt fapte de limbă 

spontane, neadmise în aspectul normat al limbii; 

- Creația folclorică arată nivelul vieții publice spirituale, dar nu aparține 

unei clase de oameni, fiind comună națiunii întregi ca particularitate; 

- Prin zicători, proverbe, construcții și locuțiuni, limba populară reprezintă 

un tezaur expresiv de sensibilitate construit pe termeni vechi, unii împrumutați; 

- Limba populară se caracterizează prin unicitate, claritate, simplitate în stil 

și reprezintă martorul vremurilor și al epocilor trecute; 

- Formele expresive ale limbii populare își au rădăcinile în realitățile 

sociale, mediul fizic și tradițiile care ne leagă. 

După Rodica Nagy, cauzele transformării limbii populare sunt: ,,schimbarea 

bazei de articulație a vorbitorilor, baza psihologică caracteristică unei populații, 

analogia, contaminația, creația imediată, izolarea, ritmul, metateza și etimologia 

populară.” (Nagy, 2002:16). Calitățile limbii populare sporesc prin limba literară 

prin care ,, se asigură exercitarea funcțiilor sociale și statale care garantează 

emanciparea și accesul la libertate.” (Nagy, 2002:19) 

Particularitățile limbii literare sunt: 
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- Este conservatoare, prin natura ei, păstrând elemente care în limba 

populară ar fi putut dispărea sau transforma,  dar inovatoare în același timp, 

îmbogățindu-și selectiv mijloacele de exprimare prin integrare sau renunțare; 

- Are caracter unitar din punct de vedere tradițional și inovativ: 

- Are caracter dinamic, transformând materialul lingvistic în material 

cultivat și unitar, adecvându-l; 

- Este multidimensională, fiind utilizată în diverse sectoare ale științei, 

culturii și artei; 

- În privința limbii literare scrise, emițătorul și receptorul pot revedea și 

modifica semnele grafice produse în succesiune temporală; 

- Emițătorul și receptorul se pot afla la distanță unul de altul, iar între 

momentul emiterii și receptării există un interval de timp neprecizat; 

- Emițătorul se îngrijește să evite greseli, ezitări, repetiții; 

- Emițătorul explică suplimentar situația comunicativă, respectând norme și 

modele; 

- Comunicarea scrisă se transmite la distanță în timp și spațiu și își conservă 

mesajul. De asemenea, poate îngloba o cantitate mare de informație; 

- Elementele dialectale și populare nu se încadrează în caracterul normativ 

al limbii, norma excluzând elementele de oralitate; 

- Limba literară se identifică în textele prin intermediul cărora se realizează 

un act de cultură; 

- Limba literară este solemnă prin însăși împrejurarea producerii sale. 

Limba literară este un pașaport al civilizației și al forței acesteia; 

- Poate fi folosită în exprimarea orală în conversații îngrijite sau în 

manifestările genului oratoric ( discursuri, comunicări, epuneri, conferințe etc.). 

Raportate la metamorfozarea de-a lungul timpului, putem spune că deși 

ambele limbi atât cea populară, cât și cea literară sunt dinamice, ,,limbile literare 

cunosc un ritm scăzut al schimbărilor la nivel fonetic și morfologic, cunosc o 

relativă mobilitate la nivel sintactic și sînt deosebit de mobile la nivel lexical și 

stilistic.” (Nagy, 2002: 15). Privind influențarea reciprocă a acestor limbi, putem 

spune că limba populară se schimbă din cauza  limbii literare care o dezvoltă și 

îi șterge imperfecțiunile cauzate de efemerul istoric. 

Dacă analizăm limba literară și limba populară prin prisma diferențelor și 

asemănărilor lingvistice și sociale, putem concluziona ceea ce observă Rodica 

Nagy: ,,Firește, limba literară și limba populară sunt aspecte ale aceluiași idiom, 
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ale aceleiași limbi naționale, dar nici originea lor, nici evoluția lor și nici modul 

lor de manifestare nu coincid.” (Nagy, 2002:35) 

Este cunoscut aspectul privitor la faptul că limba reprezintă mijlocul de 

comunicare al ideilor scriitorilor iar rolul acestora în dezvoltarea limbii literare 

este evidentă: literații, având idei noi, au nevoie de termeni noi, de construcții 

lingvistice adecvate acestora. Heliade a menționat elocvent faptul că limba este 

purtătoarea civilizației, evidențiind astfel legătura dintre cultură și limbă. 

Vocabularul, construcțiile gramaticale și stilul reprezintă aspectele 

principale ale limbii care oglindesc starea de evoluție culturală a unui popor, 

stare care poate fi văzută și ca mesaj  în raport cu alte popoare și epoci. 

Privitor la modificările raportului dintre limba română populară și limba 

românâ literară în contemporaneitate, la ce se întâmplă cu limba română de 

astăzi, putem spune că acesta este diminuat. Aceste diferențe care erau foarte 

mari între limba română populară, uzuală, limbajul familiar și limba română 

literară, încep să se estompeze din cauza faptului că tot mai multă lume 

utilizează mijloacele de informare în masă (televiziune, radio, internet).  Foarte 

rar și numai la o anumită populație de o anumită cultură, cu o anumită vârstă, în 

zone izolate se mai păstrează trăsături ale graiului popular, variante populare. 

Limba literară pătrunde peste tot, ușor, chiar dacă cu multe erori, cu multe 

devieri de la normele limbii literare. În plus, fenomenul migrației românilor în 

străinătate duce la un fenomen de interferență lingvistică dintre română și 

spaniolă, română și italiană, română și germană etc.  care poate fi sesizat, auzit, 

mai ales în perioadele de sărbători când românii se ăntorc acasă și care 

interferează elemente lexicale, frazeologisme, chiar aparținând unor elemente pe 

care le adaptează din limbile respective în limba română vorbită. În acest sens, 

se modifică limba populară ( vorbită). 

,,Limba este întâiul mare poem al unui popor.” ( Lucian Blaga) reprezintă 

ideea de exprimare a chintesenței unui neam prin care se deosebește și se 

individualizează prin zestrea lingvistică amprentabilă. 
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It seems almost impossible to overstate the power of words; they literally 

have changed and will continue to change the course of world history. Perhaps 

the greatest tools we can give students for succeeding, not only in their 

education but more generally in life, is a large, rich vocabulary and the skills for 

using those words. 

Vocabulary is important because it allows us to communicate clearly with 

other people. A larger vocabulary lets us speak with greater precision compared 

https://luceafarul.net/influenta-limbii-franceze-asupra-limbii-romane-literare


318 

 

with a person who has a small vocabulary. The main role of the vocabulary is 

that it allows us to communicate. The more vocabulary you know, the more you 

will understand when others speak to you. 

The prominent role of vocabulary knowledge in second or foreign 

language learning has been recently recognized by the theorist and researchers 

in the field. There are numerous types of approaches, techniques, exercises and 

practice to teach vocabulary. Nation properly states that teaching vocabulary 

should not only consist of teaching specific words but also aims at equipping 

learners with strategies necessary to expand their vocabulary knowledge.  

 

1. Using demonstrations and showing pictures  

Teacher can perform some words. It can be fun and frolic. It makes the 

class student-centred. Teacher can act and learners try to imitate it. For example, 

the words like jump, smile, cry, nap, sleep, and dance can be demonstrated. 

Miming works well with younger students. You can mime out emotions and 

everyday activities to teach new words. This method can be practiced at ease. It 

can win the favour of the students as learners like dramatizations and can easily 

learn through them. Many situations can be dramatized or demonstrated. This 

works well with young students or students studying a foreign language to help 

introduce them to new concepts. After explaining new vocabulary, you can then 

ask the students to perform the actions.  

Charts, pictures and maps can be used to develop students’ understanding 

of a particular concept or word. There are some good picture dictionaries 

available in the market. Teacher should make use of such dictionaries. For 

instance, using a picture of a ‘fish’, words related to the fish, such as gills, eyes, 

backbone, cold-blooded, water, big, small etc. can be taught. Zebrowska (1975, 

452) rightly says, “Learners remember better the material that has been 

presented by means of visual aids”. Some words work well with pictures, 

particularly nouns. This can also be a good way to introduce blocks of related 

words, which is often utilized in foreign language classes, such as nouns and 

verbs related to the classroom or the house. Pictures can also be used in 

printable worksheets and flashcards, where pictures are matched to the word 

they represent.  

 

2. Teaching words in the context  
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Most people agree that vocabulary ought to be taught in context (Nilsen 

1976; Chastain 1976; Rivers 1968). Words taught in isolation are generally not 

retained. In addition, in order to grasp the full meaning of a word or phrase, 

students must be aware of the linguistic environment in which the word or 

phrase appears. Setting a good context which is interesting, plausible, vivid and 

has relevance to the lives of the learners, is an essential prerequisite for 

vocabulary teaching as it helps in both engaging the attention of the learners and 

naturally generating the target vocabulary. Maintaining the context and making 

sure the language surrounding the context is easy to comprehend, the teacher 

should start eliciting the target vocabulary.  

Therefore, in selection of vocabulary, the teacher must be sure that the 

words or phrases chosen can be immediately incorporated into the students' 

linguistic range. Stahl (2005) stated, “Vocabulary knowledge is knowledge; the 

knowledge of a word not only implies a definition, but also implies how that 

word fits into the world.”  

 

3. By drawing pictures  

It is an easy and quick technique of introducing vocabulary to the learners. For 

students, drawing can be a fun medium to explain vocabulary. It is not necessary 

that teacher must be an expert in drawing pictures accurately. He can draw 

rough sketches to make an idea clear. Basic sketches will often work well. You 

can even have students do their own drawings, which further reinforces their 

understanding of the vocabulary. Comparative words and prepositions can be 

made clear by simple sketches. Pictures of many types and colours can be used 

successfully to show the meaning of words and sentence. Drawings can be used 

to explain the meaning of things, actions, qualities, and relations.  

 

4. Associated vocabulary  

If one topic consists of number of words, it is easy to teach these entire words 

altogether. For example, it is easier to teach words like orange, banana, grapes, 

lemon, pineapple, mango, and watermelon together in the context of ‘fruits’ 

than to teach anyone of these words in isolation. 

 

5. Dictionary  

It is an important tool in the teaching and learning of vocabulary. Teacher 

should encourage students to search words in dictionaries. Therefore, the habit 
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of its use should be inculcated right from the beginning. Gonzalez (1999) found 

that dictionary work was laborious but necessary, and that ESL college students 

need to be taught practical use of the dictionary. Exploring dictionary entries can 

be one important and effective component of understanding a word deeply. 

 

6. Collocation  

It’s a widely accepted idea that collocations are very important part of 

knowledge and they are essential to non-native speakers of English in order to 

speak or write fluently. Nattinger (1980) in Carter and Mac McCarthy (1988), 

“It teaches students expectations about which sorts of words go with which 

ones. Students will not go about reconstructing the language each time they 

want to say something”.  

The term collocation generally refers to the way in which two or more words 

are typically used together. For example, we talk about heavy rain but not heavy 

sun, or we say that we make or come to a decision, but we don’t do a decision. 

So, heavy rain and make a decision are often referred to as collocations and we 

say that heavy collocates with rain.  

 

7. Antonyms  

The students were asked to make lists of opposite words. Two groups were 

made; one group gave one word while the other group asked to give an opposite 

word to it. For example, sharp/blunt, rude/polite, flexible/rigid, generous/mean 

etc. One group gave word ‘sharp’ and the other group gave opposite word for it 

as ‘blunt’. Marks were written on the board. They found it very interesting and 

memorized more words in order to win the contest. Thus, by play way method 

they can learn new words.  

 

8. Synonyms 

A synonym may be used to help the student to understand the different 

shades of meaning, if the synonym is better known than the word being taught. 

Synonyms help to enrich a student's vocabulary bank and provide alternative 

words instantly. These can be effective since they build on words and phrases 

that students already recognize. Adjectives often have several symptoms, and 

phrasal verbs will usually have a non-phrasal verb equivalent. Use caution that 

you do imply that all the words have exactly the same meaning, since different 

words often are used for different connotations or to imply different meanings. 
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Students can be asked to bring daily five new words which were not familiar 

to them from the text-book. At the end of each session, they can be asked to tell 

the word, its spelling and its meaning in English. They can be banned to see the 

notebook where these words were written. If they are not able to give the correct 

word its spelling and meaning, they can be asked to bring new ten words next 

day. Such an exercise is fruitful for the learner.  

9. Homonyms  

Homophones are words of the same language that are pronounced alike even 

if they differ in spelling, meaning, or origin, such as "pair" and "pear". 

Homophones may also be spelled alike, as in "bear" (the animal) and "bear" (to 

carry). But this list consists only of homophones that are not spelled alike.  

ant/aunt    eye/I  

ate/eight    fare/fair  

bear/bare    sea/see  

son/sun    stationary/stationery  

steal/steel    threw/through  

throne/thrown   be/bee  

 

10. Idioms  

Teaching idioms by topic can make easier for students to remember. An 

idiom is a phrase or expression in which the entire meaning is different from the 

usual meanings of the individual words within it. Idioms are fun to work with 

because they are part of everyday vocabulary. Students enjoy working with 

figurative meanings. They also enjoy finding out about the origins of idiomatic 

expressions, some of which are very old.  

An idiom is an expression that cannot be fully understood by the meanings 

of the individual words that are contained within it. The meaning of the whole 

idiom has little, often nothing, to do with the meanings of the words taken one 

by one. Point out to students that idioms are often used in writing or speech to 

make expression more colorful and that some of the most colorful English 

idioms make use of animals or animal comparisons.  

11. Crossword puzzle  

Crossword puzzles offer an entertaining way of reviewing vocabulary. 

Students can do the puzzles in class in pairs, as a race with other students, or at 

home as homework. The teacher can also design a “Word Puzzle,” which is also 

called a “Word Cross”, asking the students to cooperate in groups to find and 
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circle the words that the puzzle contains.The teacher might also place several 

versions of the word in the puzzle, with only one of them being the correct 

spelling. The students must circle only the word with the correct spelling.  

 

12. Word formation  

Teacher should encourage students to enrich and expand their vocabulary. 

There are different ways to expand the vocabulary of the students. By studying 

the morphology, we know that it not only concerns with the morphemes of 

words, but also the word-formation. In English classes, teachers should help 

students to get to know the processes of word-formation. Morphological rules 

reveal the relations between words and provide the means in formation of new 

words. That is to say, these rules determine how morphemes are combined to 

form words. Nowadays, teachers in colleges have paid much more attention to 

the teaching of the morphological rules of English word formation in their 

classes. But still we have a lot of work to do. The expansion of vocabulary in 

modern English depends chiefly on word-formation. According to Pyles and 

Algeo (1982), words produced through affixation constitute 30% to 40% of the 

total number of new words; compounding yields 28% to 30% of all the new 

words; words that come from shortening including clipping and acronym, 

amounting to 8% to 10%, together with 1% to 5% of words born out of blending 

and other means. So by analyzing the processes of English word-formation, we 

can infer word-meanings and learn more new English words.  

 

13. Reading the word 

Reading words aloud is also very beneficial. It makes a learner familiar 

with the word and also improves pronunciations of the learners. Sound can be an 

easy way to illustrate words that describe sounds, such as whistle, scratching, 

and tinkling.  

Teachers should focus on vocabulary, as it is the most essential aspect in 

any language and means of communication. We cannot express our feelings 

without words. Wallace (1982) states, “Not being able to find the word you need 

to express yourself is the most frustrating experience in speaking another 

language” (p.9).  

 

14. Series, scales, systems  
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The meaning of words such as the months of the year, the days of the 

week, the parts of the day, seasons of the year, ordinal numbers, cardinal 

numbers, etc. that form part of well-known series can be made clear by placing 

them in their natural order in the series. If you have several gradable words to 

introduce at the same, you can introduce them together on a scale. For instance, 

you can use frequency, such as always-often-occasionally or emotions in this 

way, with cheerful-happy-joyous-ecstatic.  

 

15. Role play  

Role-play is to create the presence of a real life situation in the classroom. 

It is important in the classroom communication because it gives students an 

opportunity to practice communicatively in different social contexts and in 

different social roles. The language applied in this activity is varied according to 

the student’s status, attitudes, mood, and different situations. “Teachers can 

introduce some of the words which provide both definitional and contextual 

information about the words to be learned by making up a dialogue for students 

so that students can understand a further meaning and usage of the words.” 

(Blachowicz, et al., 2006.) 

 

16. Phrasal verbs 

Teachers should include phrasal verbs in their classroom language as much 

as possible and draw attention to these from time to time. There are many 

phrasal verbs in the English language and they are used in normal, everybody 

speech and writing. Phrasal verbs mean words consisting of a verb and a particle 

(preposition or adverb). The meaning of a phrasal verb is different from the 

meaning of each word if it was considered separately. Common classroom 

expressions incorporating phrasal verbs are: sit down, put your hand up, turn 

your papers over, write this down, cover the page up, look it up, hurry up and 

calm down!  

 

17. Use video to produce of target vocabulary 

Select a video segment that contains a series of actions or visual detail. 

Provide the learners with a list of target vocabulary words and ask them to 

construct a paragraph that incorporates as many of the words as possible. This 

activity is best done after the learners have seen the video. As they learn how to 

use more vocabulary properly, you will see an improvement in their writing and 
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speaking. Teacher can also show a short film without sound and asking pupils to 

discuss what dialogue they would expect to hear. Showing a scene from a film 

without sound and asking pupils to use the facial expression to determine 

emotion. 

The present paper explored various techniques and methods of teaching 

new vocabulary. Every teacher must make use of such techniques while teaching 

of vocabulary. It also focused on expansion of vocabulary. Corder (1973, 223) 

rightly observes, ‘The more words one knows, the easier it is to ‘learn’ new 

words, because one has more associative link available”.  

There is no sure-fire remedy or method to enhance vocabulary in a day or 

two. A student's vocabulary bank can be enriched on a gradual basis and one 

should always show keen interest and enthusiasm in finding, learning and 

understanding new words. Teaching vocabulary through incidental, intentional, 

and independent approaches require teachers to plan a wide variety of activities 

and exercises. Richards said “When vocabulary words are being taught to 

pupils, teachers need to consider how to teach these words to pupils based on 

the levels of ages, educational background and field of interest. The teacher also 

ought to recognize such sociolinguistic variables in which the words will be 

used” (p. 73) 
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In the modern-day society, information means power. The better and 

faster informed one is, the more proficient, effective, and powerful he is. 

Therefore, the access of the teacher to Information and Communication 

Technology (ICT) is a must for personal professional development as well as for 

fruitful class activity reflected in the students’ level of acquired knowledge. Of 

the actors involved in the educational process, namely the teacher and the 

student, the teacher is the one who is naturally expected to “adjust” the 

educational environment and “overcome” any teaching obstacle.  

ICT stands for Information and Communication Technology. The separate 

meanings of these words work jointly to give the very essence of the concept. 

“Information” is data which is accurate, specific and organized for as certain 

aim, often acting as stimuli in a given context, thus having meaning and 

relevance to a receiver. It eventually enhances level of understanding and 

decreases level of uncertainty. The other two words included in the concept can 

take both singular and plural forms. “Communication” in the singular form 

refers to human interaction, more precisely to the process of transferring 

understandable information from a sender to a receiver with the purpose of 

achieving shared understanding. The plural form “communications” refers to the 

field of data communications infrastructure. Similarly, the term “technology” 

can be found pluralized as part of the concept. 

The 21st century students are mainly subject to extensive computer 

interaction and Internet exposure. They surf for information, chat and share 

knowledge, socialize, play computer games and create virtual environments, 

keep in touch with or rediscover old acquaintances. Modern-day student is 

insensibly connected to a technology. His or her world spins around clicks, 

touch-screen, SMS, and e-mail, hardly ever being able to disconnect and join a 

different, less dynamic and energetic medium. Eager to find out more and faster, 

bewildered by an avalanche of information but not always aware of its utility, 

rather practical than passively listening, and anxious about what there is to 

follow in class – this is today’s student.  
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The modern world is politically, economically, socially, and culturally the 

product of the ideology of being more alike than different or of globalization 

and standardization. With newly emerged concepts like culture shock and 

cultural awareness, cross-cultural understanding and interaction as well as 

cultural education the world around our students has been stretching borders and 

broadening their outlook of life. It is an ever-changing world which can even 

trigger confusion, it is a world that must be reflected in schools, a world 

governed by creativity, innovation and finding suitable solutions to experience 

the unknown. I might even venture to say that it is a world put into English 

words since English is thought to have become the world language of 

technology.    

Given the above description of a world of rapid change, the student needs 

to be capable of embracing change and facing the confusion by navigating and 

not memorizing, in order to find the best solutions to various problems. 

Confidence in achieving this would open new doors for him to make this world 

his own. Moreover, the environment surrounding our students needs to be 

reflected in schools so as to teach them problem-solving in real-life situations. In 

the light of these ideas, strictly related to technology, the expectations and needs 

of the students have been re-defined as rather practical, social and cultural as 

well as communicative.  

Students need to be stimulated and motivated to learn in an innovative 

manner to adjust to rapid social changes. Also, self-assessment and 

competitiveness should be focused on while developing critical thinking and 

imagination. Teacher-student relationship is expected to be more humanistic, 

based on understanding and aiming productivity, rather than systematic, based 

on set rules and rigid attitudes. Students these days expect to be awarded more 

freedom of expression. How else could we encourage and assess creativity? And 

being creative and imaginative cannot be separated from technologies which 

render themselves extremely helpful in designing, drawing, presenting 

information, playing educational games, and analyzing solutions. But probably, 

above all, given the large amount of information at hand, students need and 

expect to be guided in selecting, processing and using the data to their own 

benefit.  

Studеnts lοvе wοrking with IСΤ and еsреϲially using IСΤ an instrumеnt 

tο aid in thе dеvеlοрmеnt οf thеir languagе skills. Using IСΤ attraϲts thеm 

bеϲausе it is ϲhallеnging, yеt it is aрart οf thеir еvеryday livеs. Nеvеrthеlеss, 
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whеn studеnts usе IСΤ in thе ϲlass thе “… undеniablе imрrοvеmеnt οf languagе 

skills and stratеgiеs rеlatеd tο handling infοrmatiοn and thе languagе thrοugh 

whiϲh it is ϲοnvеyеd in thе stagеs οf sеarϲhing, analyzing and рrοϲеssing 

infοrmatiοn”, (Lanni, 2005) whеn mixеd tοgеthеr alοng with οthеr skills 

studеnts arе bеnеfitеd and gain muϲh mοrе than what was еxреϲtеd. 

Nеvеrthеlеss, duе tο thе studеnts’ simultanеοus, natural and οftеn inϲidеntal 

aϲquisitiοn οf IΤ skills, that arе nееdеd in οrdеr tο managе hardwarе and 

sοftwarе sο that variοus tasks arе ϲοmрlеtеd and рrοblеms arе sοlvеd. Jarvis 

(1998) bеliеvеs that by intеgrating basiϲ IΤ skills in thе ЕFL ϲlassrοοm, wе arе 

dеvеlοрing languagе skills and еquiррing lеarnеrs with tеϲhnοlοgy skills. Τhе 

aррliϲatiοns οf thеsе tеϲhnοlοgy skills gο bеyοnd thе ЕFL ϲlassrοοm intο thе 

wοrkрlaϲе and/οr subjеϲt sреϲifiϲ studiеs at ϲοllеgеs and univеrsitiеs. 

In ϲlοsing this subject, IСΤ, thе intеrnеt and mοdеrn tеϲhnοlοgy is οn thе 

fοrеfrοnt οf languagе learning οffеring tеaϲhеrs and studеnts a likе thе 

οррοrtunity tο еxрlοrе and еvеn еxрlοit Еnglish in ways that wеrе nοt рοssiblе 

bеfοrе. Studеnts arе ablе tο usе Еnglish with IСΤ in a vеry natural, rеalistiϲ 

еnvirοnmеnt, еnabling tο ϲοmmuniϲatе mοrе еffеϲtivеly in thе nеw languagе. 

infοrmatiοn, thеrеby allοwing studеnts tο gеt in tοuϲh with diffеrеnt tyреs οf 

mеdia.  

With English being an international language and with English language 

skills on demand worldwide, we want to teach our students this language not as 

a simple subject in the curriculum but as a tool for succeeding in life. Since ICT 

is part of their lives, we had better make it part of our lives as well and use it to 

teach them the language of their future. This may be seen as an extreme change 

by many but it should be regarded as a positive change leading to improvement 

of educational methods, approaches, techniques, and pedagogical strategies. 

 

 

Bibliography: 

 

1. Kumar, Swapna.and Tammelin,Maija.Integrating ICT into Language 

Learning and Teaching. Guides for Institutions. 

2.Top mobile apps for learning English.Learn.com.  

3. Many-Ikan,Edith. And Dagan,Osnat.Using the Interactive Whiteboard 

in Teaching and Learning: An Evaluation of the Smart Classroom Pilot Project.  



328 

 

4. Ming Thang,Siew(2010).Impact of ICT on teaching and learning in 

Asia:Focussing on emerging trends, patterns and practice. 

 

Relații interacționale  în predarea muzicii  și literaturii 

Nadia-Mihaela Sângeap  

doctorand Facultatea de Științe ale Educației, UPSC Chișinău 
 

 Arta a fost și va rămâne un instrument mereu îmbogățit,mereu mai 

incitant în procesul de formare a tinerei generații. Pentru o simbioză perfectă 

este necesară o modernizare a procesului didactic prin transformări esenţiale atât 

în  gândirea cadrelor didactice, cât şi în tehnologia didactică. Ne referim așadar 

la  scopuri şi obiective riguros elaborate, la conţinuturi şi strategii alese 

minuțios, în vederea realizării unui sistem de învățământ de calitate.  

Întreaga paletă de activități interdisciplinare are numeroase valenţe 

formative. Putem asigura astfel o dezvoltare armonioasă: intelectuală, socială, 

emoţională, fizică şi estetică a copilului,se poate cultiva încrederea în propriile 

forțe, dar se dezvoltă și spiritul de competiţie. 

 Tratarea din punct de vedere interdisciplinar vine de la ideea că toate 

disciplinele de învăţământ nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili 

interacțiuni între ele. Promovarea unui învăţământ interdisciplinar poate fi 

abordată la nivelul planului de învăţământ, la nivelul programelor şcolare, la 

nivelul manualelor şcolare, dar și la nivelul activităților didactice.  

” Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu 

privire la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o 

convergență și o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere” [1]..  

În Dicționarul de neologisme de F. Marcu şi C. Manea termenul  

interdisciplinaritate este definit ca „stabilirea de relaţii între mai multe discipline 

sau ştiinţe“[4].. 

 Într-o abordare atât de complexă, interdisciplinaritatea presupune o 

cultură bogată în multe domenii a profesorului;dar și o activitate  serioasă și 

fidelă  în echipă.  

 O abordare interdisciplinră a conținuturilor presupune o analiză SWOT în 

care punctele forte sau avantajele sunt multiple:  

• Asigură posibilitatea elevului să asimileze informații ce pot fi fixate și 

dezvoltate în anii următori;  

• Descoperă elemente necunoscute ale temei propuse pentru a fi însușită;  
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• Acum este momentul în care se pot corela  limbajele diferitelor discipline;  

• Cunoştinţele însușite sunt aplicate  în practică;  

•Cantitatea de cunoştinţe însușite şi volumul de învăţare  poate duce la o 

ecomisire a timpului .  

La acestea se adaugă şi avantajele ce vizează formarea personalităţii 

elevului pe diverse planuri: intelectual, emoţional, social, estetic şi fizic. 

Un învăţământ interdisciplinar poate fi proiectat și corelat în cadrul 

Curriculum-ului naţional, în şcoală; practic, un parcurs didactic interdisciplinar 

se poate derula și în cadrul CDŞ-urilor;prin proiectările didactice, proiectele 

educaționale propuse.  

Activitățile didactice pe care fiecare cadru didactic le propune și le alege 

cu atenție și migală și sunt puse în valoare prin filmulețe didactice, fișe de lucru, 

jocuri, planșe  care conduc la învățarea lecției abordând mai multe domenii.  

În învățământul gimnazial, educația estetică se realizează prin intermediul 

tuturor disciplinelor școlare, dar contribuția acestora este inegală. Ea depinde de 

specificul și conținutul obiectului de învățământ, precum și de disponibilitatea 

profesorului de a valorifica frumosul din orice conținut predat.  

O temă pe care o putem propune spre a fi cercetată este interacțiunea 

disciplinelor muzică și literatură și rolul acestora în formarea atitudinii estetice a 

elevilor.Tema este argumentată de: 

-actualizarea unor concepte estetice, literare, pedagogice și psihologice: 

atitudine, atitudine estetică ,interacțiune, ”, „competență comunicativă”, 

competență muzicală „mecanism de formare a atitudinilor”, „etape de  formare a 

atitudinilor estetice”, „activități creativ-interactive” etc.  

- fundamentarea metodologiei de formare a atitudinilor literar-muzicale; axate 

pe conceptele „activitate de creație”, „activitate interactivă”, „elev-subiect al 

propriei activități de creație”;  

-sintetizarea tendințelor generale ale profesorilor privind formarea la elevii 

claselor gimnaziale a atitudinilor estetice, literar-muzicale. 

Relația dintre muzică și literatură a fost una dintre cele mai vechi și mai 

fructuoase colaborări care au avut loc între diferitele manifestări ale artei. Poezia 

s-a născut împreună cu muzica, cântecele și rima au fost folosite pentru prima 

dată pentru a ne aminti de comportamentele societății. Muzica și literatura au 

fost legate încă de pe vremea trubadurilor care au legat poezia cu muzica. 

Interacțiunea dintre ambele arte oferă rezultate practic infinite. De fapt, această 

asociere ne-ar permite să vorbim, de exemplu, despre Lied (poezii cântate cu 
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acompaniament de pian) atât de tipic al romantismului, al operei și evoluției 

sale, cu diferitele sale etape, forme și compozitori, ale lui Zarzuela (care apare în 

Spania ca o variantă a operei), Baletul, Teatrul și o etcetera lungă, așa că, fără a 

intra în niciunul dintre aceste domenii în profunzime, vom face în următoarele 

rânduri o scurtă călătorie prin timp și istorie să observe evoluția acestei relații. 

Relația dintre muzică și literatură trece de fapt printr-o legătură 

sinestezică între muzică, fotografie, pictură, sculptură, între imaginația vizuală. 

Fiecare dintre aceste două arte afirmă ceea ce s-ar putea numi o „expresivitate” 

mai mare: în timp ce limbajul poate pretinde puterea logosului, muzica se spune 

că este mai capabilă decât limbajul de a exprima anumite emoții, anumite 

sentimente. Cu toate acestea, această putere mai mare de exprimare, dacă nu 

poate fi transpusă în cuvinte, i se conferă doar intuitiv.  

Aceste două arte funcționează clar și ca sursă de inspirație reciprocă; 

cunosc o influență reciprocă, care se poate manifesta în principal în următoarele 

forme: în lucrări literare care interpretează personaje ale muzicienilor și / sau 

care încearcă să importe în domeniul literar forme muzicale specifice; în textele 

cântate, cel mai adesea cu însoțire instrumentală (în contextul operei, liedului 

sau cântecului) și în final, în lucrări muzicale cu vocație narativă, cum ar fi 

poemul simfonic. În ce privește muzica și poezia populară „tradițională”, așa 

cum sunt specificate de Dámaso Alonso și José Manuel Blecua (1956), se 

intrepătrund [3]. 

           O traducere, o melodie sau o poveste tradițională este ceea ce este 

transmis oral pentru generații, fără nici o noțiune de autor și supus variațiilor pe 

care le-a imprimat lanțul de emițători: cele mai multe melodii, povești sau glume 

anonime pot servi ca exemplu.   

          O altă precizare, pe care trebuie să o facem se referă la  conceptul de 

„cântec”, care poate fi înțeles din punct de vedere muzical, „text care se cântă” 

și care a dat naștere unui termen derivat, acela al cântecului sau „carte care 

conține un set de cântece” și, din punct de vedere literar, ca „o scurtă compoziție 

a genului liric”. În primul caz, funcționalitatea cântecului include toate genurile 

literare care pot fi cântate și, în special, atât poezii narative, romanțe și poezii 

lirice. Și în acest sens, cântările sunt concepute, atât antice cât și moderne. [6].. 

        . În cel de-al doilea caz, genul liric selectează texte minime, ceea ce a fost 

numit modern „liră minimă” și care au ca caracteristică esențialitatea poetică. Se 

cunosc în literatură, mai ales la george Coșbuc, poezii dneumite sugestiv: 

Cântec. Dar și celebra poezie a lui Eminescu-Doină. [2].. 
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          Folclorul este un întreg „complex cultural” care a fost abordat din puncte 

de vedere foarte diferite, muzical și literar: partea literară de filologi și scriitori, 

cea muzicală de muzicologi și muzicieni. 

Unele texte muzicale și poetice, care au fost configurate ca tradiționale, 

trebuie să aibă o origine specifică, oricât de dificilă și uneori imposibilă pare 

determinarea lor. Iar acest aspect specific de origine i-a interesat mai mult pe 

cercetătorii de folclor decât studiul procesului de tradiționalizare 

Cuvântul „popular” are o gamă largă de înțelegere și conotații-de la 

„natural” la „autohton” la „tradițional” la „rural” și, în unele cazuri, „din inimă” 

[5].. Toate creațiile folclorice sunt tradiții orale, înțelepciunea, cunoștințele 

tradiționale și credințele  care nu sunt scrise și sunt transmise, în general, prin 

cuvânt. La fel ca literatura scrisă, ele conțin atât proză, cât și narațiuni în versuri, 

pe lângă mituri, drame, ritualuri etc. 

  Literatura, în formă scrisă, ajută la păstrarea creațiilor folclorice și a 

tradițiilor orale.  Cărțile scrise contribuie la transmiterea gândurilor și ideilor 

poporului către posteritate, fără nici o schimbare sau foarte mică, în contrast cu 

tradițiile orale, în care se pierd de multe ori. De asemenea, literatura poate 

evidenția relevanța poveștilor trecutului pentru generarea prezentului, lucru pe 

care tradițiile orale nu îl pot face cu fermitate. 

 Prin păstrarea și adaptarea multor povești și a numeroase cântece și piese 

presărate cu proverbe și aforisme, literatura a jucat un rol imens în formarea 

unor culturi vaste. Rolul literaturii în menținerea și promovarea unității și 

identității culturale în toate țările, nu poate fi diminuat. 

Fiecare copil are capacitatea și posibilitatea să asculte muzică, să recite, să 

deseneze, să danseze, însă nu toţi pot desfășura aceste activităţi la acelaşi 

standard, între ei existând deosebiri calitative evidente. Excepțiile sunt foarte 

puține.Rolul cadrului didactic este de a observa aceste deosebiri și de a asigura 

cadrul propice dezvoltării aptitudinilor indiferent de ce natură sunt acestea: 

muzicale, literare, coregrafice, plastice,etc  

Pentru a veni în sprijinul colegilor profesori am propus realizarea unui 

auxiliar didactic interdisciplinar în predarea lecțiilor de limba română, educație 

muzicală, educație plastică. Ghidul va pune la dispoziție proiecte didactice, dar 

și materiale didactice, resurse informatice care sunt de un real folos în 

desfășurarea cu succes a unor lecții interdisciplinare 

 Literatura populară  transmite un mesaj puternic, este purtătoarea de 

culturi și poezii filozofice, care, puse pe portativ, dau naștere unor creații 
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muzicale de excepție. Muzicalitatea și expresivitatea doinelor, a vechilor balade 

populare, cântecele din diferite zone ale țării, vin să sprijine argumentul că 

muzica și literatura se îmbină armonios și dau naștere unor adevărate 

capodopere ale genilui liric.  

Arta, indiferent de materialul în care se manifestă este grai. Ca și graiul 

vorbit ea își schimbă formele, pentru că se schimbă cuprinsul sufletesc care le-a 

zămislit.” Paul Zarifopol [7]. 
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Educație pentru mediu prin poezii 

Grad didactic II  

 Georgiana Stoica (Boltașu), 

doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat 

 ”I. Creangă”din Chișinău, RM; 

profesor, grădinița Valea Cucului, Iordăcheanu, Prahova, 

Romania 
 

Educația pentru mediu, cu toate aspectele sale, nu se realizează numai 

prin informații științifice, într-o comunicare lipsită de culoare și lirism care să 

declanșeze imagini vizulae plăcute, creșterea interesului și atractivitatea audierii 

privind plantele, animalele, anotimpurile, peisajele din diverse locuri ale 

mediului, ci și prin teste literare, artistice, în proză, dar, mai ales, poezii.  

Acestea, prin figurile de stil utilizate (epitete, comparații) stârnesc 

imaginația, comunicând, în acelaș timp, adevăruri științifice, dar în stilul lor 

specific, liric, prin care scriitorul își exprimă dragostea și adimirația pentru 

mediu, dorința de a trăii în mijlocul acestiua, sentimente pe care dorește a le 

transmite și cititorilor lor, mai ales copii. 

Poeziile, mai cu seamă, au un rol foarte important în dezvoltarea 

sentimentelor de dragoste și respect pentru tot ce ne înconjoară, factori 

determinanți în determinarea și formarea unor atitudini și comportamente 

positive față de mediu a cititorilor lor, indiferent de vârstă.  

Poeții, suflete nobile, sensibile lirice, impresionați de ce văd în jur, 

influensați de locurile natale sau vizitate în cursul vieții, animați de dorința de a 

trăii și a se bucura de frumusețile locului își aștern aceste emoții și sentimente 

transmițându-le și altora, cititorilor copii, tineri sau maturi contribuind, la 

formarea conștiinței ecologice, atât de necesară zilelor noastre.  

Aceste scrieri literare, poeziile strânse în acelaș timp, și îndemnul de a 

face observări în natură , de a descoperi schimbările acesteia în funcție de 

anotimp, acestea reflectându-se în viața plantelor și animalelor.  

Scrise într-un limbaj apropiat vârstei copiilor, acestea sunt ușor de înțeles 

și memorat, de multe ori puse și pe muzică.  

Pentru ilistrarea acestui adevăr, sunt suficiente câteva poezii ce transmit și 

adevăruiri științifice, dar și emoții sentimente și atitudini umane față de mediu, 

toate în mod plăcut, artistic, literar. 
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“Primăvara” de Vasile Alecsandri [2]. 

E ușor de sesizat ce informații științifice sunt transmise, altefel decât într-

o comunicare științifică: 

1. După trecerea “iernii geroase”, iraba încolțește înverzând câmpul;  

2. Se întorc păsările călătoare (rândunica, cucul); 

3. Coopacii înfloresc, iar albinele zboară din flare în flare adunând polenul 

(“mierea”); 

4. Primăvarea este anotimpul reînvierii a bucuriei de a trăi. 

Pe baza discuțiilor asupara poeziei, copiii vor realize relața cauză 

(sfârșitul iernii, încălzirea vremii) – edect (încolțirea ierbii, înflorirea pomilor, 

sosirea păsărilor călătoare, roairea albinelor).  

Aceeași atmosferă de bucuria revenirii la viață a naturii, odată cu venirea 

primăverii, la care se adaugă și cea a oamenilor, o regăsim în “cântec de 

primăvară”.(St. O. Iosif), pus și pe note devenind un imn muzical, cu imagini 

adus naturii, foarte plăcut de copii și ușor de memorat  

“Cântec de primăvară” (Șt. O. Iosif) Infloresc grădinile [3] 

Și exemplele ar putea continua, deoarece nu există poet care să nu fi scris 

astfel de poezii în care au descries natura, mediul înconjurător în toate 

anotimpurile și frumusețile sale, trepidația vieții plantelor, animalelor, oamenilor 

în relație cu el.  

Nu lipsite de sensibilitate sunt poeziile despre viețuitoare: gâze, animale 

domestice sau sălbatice, păsări.  

Tudor Arghezi, Grigore Vieru, Elena Farago, George Topârceanu, Lidia 

Constantinescu, Elena Dragoș, Otilia Cazimir și încă, foarte mulți au scris 

despre ele cu dragoste și gingășie. 

“Moș Martin” de Marta Bărbulescu  [4]. 

“Albinele” de Stelian Filip [5] 

 

In cuvinte simple, ușor de înțeles și memorat, rimate și ritmate, acești 

talentați poeți, ca toți literații, transmit cunoștințe exacte despre viețuitoare, 

mediul de viață, mod de comunicare, în altele (“ Tanu; Motanul pedepsit, 

Cățelușul șchiop de Elena Farago) și relațiile om ( copii) –animale bazate pe 

dragoste, modalități de comunicare între ele (omatopee).  

Multe cunoștințe capătă micuții grădiniței din poeziile despre plante: 

- E bine să plantăm pomi roditori, flori, legume; 

- Îngrijirea plantelor sădite; 
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- Ghiocelul, vestitorul primăverii; 

- Alcătuirea plantelor etc.  

Astfel de învățături, necesare educației pentru mediu pot fi descoperite în 

poezii precum: 

 “Pomișorul meu” de Mircea Micu [6] 

Acelaș poet transmite copiilor cunoștințe cât și tehnica desenului, în 

aceleași versuri: 

 “Spicul” de Ilie Mirea [7] 

Totul, galben colorat, să fi spic adevărat.  

Informațiile primate în mod plastic prin poezii, nu sunt ample, dar 

constituie surse complementare, nonformale care adăugate experienței lor și 

altor cunoștințe accumulate prin alte surse, contribuie la formarea “Culturii 

ecologice” a preșcolarilor, a sensibilității la frumosul natural, a sentimentelor, 

baze ale formării unor comporamente și atitudini positive față de mediul ce ne 

înconjoară, esența educației timpurii în domeniul ecologic. 

Memorarea unor asemenea poezii poate constitui, orcând o formă 

complementară de consolidare a cunoștințelor însușite într-o activitate de 

observare a unor plante sau animale din mediul înconjurător (conform 

programei), în mod plăcut, atrăgător, chiar distractive. 

 Inspirația, abilitatea, creativitatea introducerii memorizării în cadrul altor 

activități cu character științific depend numai de talentul doidactic al 

educatoarea.  

Poeziile datorită modului lor științific  de a prezenta realitatea, trebuie 

valorificate întrucât, prin mesajele pe care le transmit, au un impact foarte mare 

asupra sufletului (emoții, sentimente, trăiri etc),  

Determinând copilul la acțiuni de protejare a tot ce e viață în jurul nostru, 

a mediului ambient.  
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Elemente cumane în vocabularul limbii române  

Natalia Stratan, dr., conferențiar universitar, UST 

 

Rezumat: În articolul de față se vorbește despre limba cumană care este o 

limbă turcică dispărută și care a dat limbii române un șir de cuvinte comune, 

nume de localități și toponime românești.  

Cuvinte-cheie: elemente cumane, împrumut, influența turcă, toponimie. 

 

Este cunoscut faptul că „Dintotdeauna colectivităţile umane au intrat în 

relaţie unele cu altele, iar aceste contacte se fac prin intermediul limbii. 

Cercetările au demonstrat că nu există limbă izolată, ferită de atingerea cu alte 

limbi [3, p. 137]. 

Relaţiile istorice dintre popoare şi limbi constituie o trăsătură 

caracteristică a dezvoltării lor. Astfel se şi explică faptul de ce nu există limbi, 

care ar fi lipsite de împrumuturi lexicale din alte limbi. Trecerea cuvintelor 

dintr-o limbă în alta se realizează în scopul de a numi tot felul de fapte, obiecte, 

acţiuni, noţiuni noi, care apar odată cu dezvoltarea ştiinţei, tehnicii, a relaţiilor 

sociale. 

Schimbările care au loc în viaţa socială, relaţiile de tot felul dintre popoare 

impun trecerea unităţilor lexicale dintr-o limbă în alta. Împrumutul de cuvinte 

este un fenomen pe deplin firesc în viaţa popoarelor şi a limbilor. Lipsa de 

cuvinte împrumutate ar putea fi considerată chiar compromiţătoare, deoarece ar 

dovedi că o populaţie n-a învăţat nimic din variatele contacte cu alte popoare.  

Dacă un obiect sau o noţiune trece de la un popor la altul, odată cu acesta 

este împrumutat, de regulă, şi lexemul care denumeşte acel obiect sau noţiune. 

Potrivit acestui fapt Alecu Russo afirma că „ideea bună aduce cuvântul” [6, p. 

12]. Cu vremea asemenea cuvinte se asimilează şi vorbitorii obişnuiţi nu le mai 

simt ca străine, deoarece ele se încadrează în sistemul lingvistic al limbii sale.  

Bogăţia considerabilă a limbii noastre are cauze istorice şi reflectă o 

sensibilitate vie pentru puterea cuvintelor. Fondul originar latin, care a păstrat şi 

numeroase elemente de substrat, utile comunicării, a asimilat continuu elemente 

de contact culturale, lingvistice, provenite din vecinătăţile noastre, din 

convieţuirea aici cu alte neamuri. Astfel au pătruns în limbă multe cuvinte slave, 

http://mconline.ro/2015/01/pomisorul-meu/
https://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/poezii-cantece/MERISORUL72.php
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maghiare, greceşti, turceşti etc. care au contribuit la modernizarea şi îmbogăţirea 

vocabularului. 

Interesul pentru originile şi, mai ales, pentru etapa cea mai veche a 

dezvoltării limbii române, ne-a determinat să vorbim despre importanța 

influenţei străine vechi care a lăsat urme vizibile în vocabularul românesc şi, 

eventual, în sistemul de formare a cuvintelor. 

De-a lungul istoriei sale, poporul român a avut diverse si îndelungate 

relatii cu limba turcă. Factorii sociali, politici, economici, culturali nu puteau 

ramâne fara urmare în plan lingvistic. 

Influența turcă asupra limbii române s-a manifestat în două etape, 

elementele turcice pătrunzând așadar pe teritoriul limbii noastre în epoci diferite. 

Astfel, se face în mod curent distincția între împrumuturile vechi turcești și 

cuvintele mai recente; se recunosc două straturi importante: „unul, mai vechi și 

mai subțire, venit din lexicul populațiilor turco-tătare (sec. al IX-lea – al X-lea și 

până în sec. al XIV-lea – al XV-lea) și altul, mai nou și mai însemnat, pătruns 

din turca osmanlie (aproximativ între sec. al XV-lea și al XVIII-lea)” [5, p. 60]. 

Începutul contactelor românilor cu populațiile și limbile turcice ar putea 

data, după unii cercetători, chiar din secolele al IV-lea – al X-lea, perioadă când 

hunii, avarii și protobulgarii au ocupat temporar unele regiuni, mai ales de 

câmpie, din teritoriul actual al țării noastre.  

În aceeaşi epocă în care s-au stabilit maghiarii în Pannonia, îşi face 

apariţia în ţările balcanice un popor nou, de rasă turcă. Este vorba de pecenegi. 

Veniţi din extremitatea orientală a Europei, ei ocupă încetul cu încetul câmpiile 

Ţării Româneşti şi, împinşi mai târziu, în secolul al XI-lea, de către cumani, ei 

înaintează spre vest şi spre sud, pătrunzând în Ungaria şi în Imperiu Bizantin. 

Incursiunile lor au fost oprite de rezistenţa bizantinilor, care au avut mai multe 

bătălii cu aceştia şi au reuşit să-i supună după o luptă sângeroasă, în 1091. Cei 

care au supravieţuit acestei înfrângeri au fost asimilaţi cu timpul de bizantini, 

cumani, români şi unguri.  

In cercetarea detaliată întreprinsă în legatură cu influența orientală asupra 

limbii și literaturii române, Lazăr Șăineanu arată că există mai multe grupuri de 

turci, care au avut contacte cu populația româneasca în diferite etape ale istoriei, 

lasând urme la nivelul lexicului românesc. Este vorba despre pecenegi, care, 

alături de nogai, afirma Șăineanu, "au jucat un rol însemnat în istoria Europei 

orientale din sec. IX - XIII și, în special, în trecutul medieval al românilor" [8]. 
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Suntem mai bine informaţi despre graiul unui alt trib turcesc care a năvălit 

în Peninsula Balcanică în ultimele secole ale evului mediu, cumanii. Aceştia 

luaseră în stăpânire, în a doua jumătate a secolului al XI-lea, Moldova şi Ţara 

Românească; ei trecuseră, în aceeaşi epocă, Dunărea şi se stabiliseră în câteva 

regiuni ale Imperiului Bizantin. Elementul cuman trebuie să fi fost foarte 

numeros, în secolul al XIII-lea, în Moldova şi în Ţara Românească după cum 

atestă numele de Cumania, care se dădea acestor ţări de către scriitorii epocii.  

Limba cumană este o limbă turcică dispărută, care face parte din grupul de 

nord-vest (câpceac). Este cunoscută prin Codex Cumanicus, o culegere de 

glosare și texte religioase traduse din latină, la care se adaugă și un număr de 

ghicitori, compusă în secolul al XIV-lea și prima jumătate a secolului al XV-lea. 

Lucrarea a fost editată relativ recent și publicată, în Olanda, de către Vladimir 

Drâmba, autor și al unui volum intitulat Syntaxe comane, tipărit tot în Olanda. 

În cumană există un fond de cuvinte foarte asemănătoare cu cele din turca 

osmanlie, cu forme și sensuri identice sau apropiate. Pentru a deosebi cele două 

feluri de elemente din română se pot folosi uneori criterii fonetice 

(Teleorman cu t este cuman, spre deosebire de Deliorman care este turcesc), 

alteori criterii cronologice (Dușman ca nume de persoană apare în secolul al 

XIV-lea, deci este anterior influenței turcești osmanlii, fiind apoi întărit de 

turcescul dușman, ca substantiv comun). Pentru unele cuvinte (baltag, 

boi „statură”, casap, catâr, toi) s-a admis, în general, atât originea cumană, cât și 

cea turcă; pe altele (buzdugan, cioban) numai unii cercetători le consideră (și) 

cumane. 

S-a propus origine cumană și pentru unele nume proprii: hidronime 

terminate în -ui (Bahlui, Călmățui, Covurlui, Desmățui – cu explicații nu 

întotdeauna convingătoare) sau diverse alte toponime (de exemplu, Fălciu), 

dintre care numai câteva sunt sigure (Bărăgan, Caracal, Teleorman), precum și 

antroponime terminate în -ab(ă) (Basarab(ă), Tâncabă, Toxabă) [7]. 

Ov. Densuseanu în Istoria limbii române afirmă că: „Limba cumană ne 

este cunoscută destul de bine, datorită unui glosar latin-persan-cuman, redactat 

în 1303 de misionari italieni şi germani, şi care a fost dat de Petrarca Bibliotecii 

San Marco din Veneţia. O ediţie critică a acestui glosar, căruia i s-au adăugat 

câteva texte scrise în cumană, a fost publicată în 1880 de Geza Kuun, Codex 

cumanicus, Budapesta, 1887” [2, p. 243]. 
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În literatura lingvistică se susține că cumanii au cuprins și Țara 

Românească începând cu anul 1086, unde ar fi rămas aproape un secol și 

jumătate (1086-1220).  

Cercetătorii M. Sala şi I. Coteanu sunt de părerea că: „Dacă românii au 

trăit relativ destul de mult timp în contact cu cumanii, trebuie fără îndoială ca 

limba lor să prezinte câteva urme de influenţă din partea acestui popor oriental. 

Atunci când vrem să precizăm această influenţă şi să arătăm în ce măsură s-a 

exercitat ea, întâmpinăm însă o greutate, din cauză că majoritatea formelor 

cumane se regăsesc astăzi în turcă, prin urmare, unele cuvinte comune cumanei 

şi turcei, se întîlnesc în limba română, e greu de ştiut de unde au fost luate” [1, 

p. 116]. 

Codexul cumanicus ne dă următoarele forme care se află şi în turcă, şi în 

română: ambar, bardac, cor, habar, haram, murdar, taman etc.  

Provinienţa acestor cuvinte româneşti este destul de îndoielnică. Ele pot 

veni din cumană, ca şi din turcă. Totuşi, dacă aceste cuvinte sunt răspândite în 

limba română, am avea un motiv să admitem, cel puţin pentru o parte din ele, o 

origine cumană. Alături de aceste forme putem aşeza şi dr. butuc, care nu poate 

fi despărţit de cum. butac – ramus. Turca cunoaşte o formă but, care poate 

explica acest cuvînt românesc, admiţînd că i s-a adăugat sufixul rom. –uc, sau 

poate trebuie să presupunem că butuc nu e alceva decît forma cumană citată, în 

care –ac a fost înlocuit cu –uc. 

În schimb, trebuie să considerăm ca turceşti formele următoare, deşi ele 

sunt atestate şi în cumană: balaban, baltag, boia, catifea, cazma, chibrit, conac, 

duşman, hamal, iorgan, ortac, salcîm etc.  

Dacă niciuna din formele citate nu poate fi derivată cu certitudine din 

cumană, rămân totuşi unele a căror origine cumană ni se pare incontestabilă. Aşa 

este, în primul rând, beci, întrebuinţat în dr. cu sensul de „pivniţă”. Turca nu 

cunoaşte un substantiv asemănător. Dr. toi corespunde întocmai cum. toy, glosat 

în Codex cumanicus prin convivium, sensul propriu cumanei a dispărut în limba 

română şi a fost înlocuit cu acela de „zgomot” sau „punct culminant al unei 

acţiuni”. Forma corespunzătoare din turcă este doy. 

Suntem tentaţi să atribuim tot o origine cumană, şi nu turcă, dr. scrum, 

cum. kurum. Ceea ce ne face să vedem în acest cuvânt un împrumut anterior 

influenţei turceşti, este forma particulară pe care o prezintă şi care îl apropie pe 

alb. Skump, care are aceeaşi etimologie. Comparate cu kurum, cuvântul alb. şi 
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cel rom. prezintă două alterări fonetice comune: proteza lui s şi sincopa lui u din 

prima silabă [2, p. 244]. 

În opinia cercetătorului A. Eremia, „de la cumani ne-au rămas câteva 

cuvinte (beci, duşman, olat, toi) şi unele nume de râuri: Delea, Căinar, 

Covurlui, Călmăţui, Cula, Ciuluc, Ciucur.”  [4, p. 40]. 

Convieţuirea românilor cu cumanii a lăsat urme şi în toponimia ţărilor 

româneşti. Numele judeţului Teleorman (Muntenia) este cu siguranţă cuman. El 

este compus din tele şi orman, dintre care primul este glosat în Codex cumanicus 

prin stultus, iar al doilea prin boscus; Teleorman înseamnă „pădure nebună” 

adică „pădure sălbatică, deasă”. Tot de la cumani trebuie să vină şi numele de 

Caracal, capitala judeţului Romanaţi. Acest nume se descompune în kara 

„negru” şi kala „fortificaţie, castel”, glosat prin castrum.  

Numele cumanilor s-a păstrat la un mare număr de localităţi româneşti: 

Comanul, Valea lui Coman, Comani, Comana, Comanca, Comăneşti. Unele 

dintre aceste denumiri pornesc de la numele de persoană Coman, luat tot de la 

cumani. 
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Lumina de veghe de Michael Ondaatje –  

O tragică poveste de familie 

Natalia Străjescu, conf. univ., dr., UST 

Catedra Limba și Literatura Română 

 

Recent, am descoperit romanul scriitorului canadian Michael Ondaatje, 

Lumina de veghe, apărut la Iași, editura Polirom, 2019, în traducere din limba 

engleză de Ariadna Ponta. Prin această scriitură se impune o voce narativă nouă 

în spațiul literaturii universale. Fiind structurat pe mai multe dimensiuni și 

cuprinzând mai multe universuri, este un roman de aventuri, o carte despre 

familie, copilărie, maturizare, dragoste și suferință, un bildungsroman am putea 

zice, dezvoltând o intrigă complexă. 

Această scriere te absoarbe prin subiectul inedit, prin tehnicile narative 

utilizate, dar și prin complexitatea reflecțiilor care apar în timpul lecturii. 

Acțiunea romanului începe în 1945, la Londra, după cel de-al doilea război 

mondial, când viața era încă derutantă și haotică, iar lumea își ducea existența 

incertă. Acest dezastru sfârșește istoric, dar nu dispare din familia 

protagoniștilor noștri, marcându-le propriile destine. „În 1945 părinții noștri au 

plecat și ne-au lăsat în grija a doi bărbați care se prea poate să fi fost infractori. 

Locuiam pe o stradă din Londra numită Ruvigny Gardens și, într-o dimineață, 

nu mai știu dacă mama sau tata a sugerat să avem o discuție cu toții după micul 

dejun și atunci ne-au spus că urmează să ne lase singuri și să plece pentru un an 

în Singapore. N-o să dureze prea mult, ne-au zis ei, dar nici n-o să fie o călătorie 

scurtă. Bineînțeles, vom fi bine îngrijiți în lipsa lor. Îmi amintesc că tata ne-a dat 

vestea așezat pe unul dintre scaunele acelea incomode de fier din grădină, iar 

mama, stând chiar în spatele lui, într-o rochie de vară, ne urmărea reacțiile. 

După o vreme a luat-o de mână pe sora mea, Rachel, și i-a ținut palma lipită de 

talia ei, vrând parcă să i-o încălzească.” 

Nathaniel, un adolescent de 14 ani și sora lui, Rachel, o tânără de 16 ani, 

sunt lăsați de părinții lor, ei plecând în Singapore într-o misiune de serviciu, în 

grija unui tutore, Molia, un coleg al mamei lor și o persoană de încredere. 

Porecla a fost dată de copii după manierele observate de ei: „un individ umil, 

masiv, dar cu mișcări furișe, de molie.” Acest episod decide evoluția 

întâmplărilor de mai departe și „familia strâns unită”, care locuia pe strada 
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Ruvigny Gardens, devine una dezmembrată, în care apar fragmentar noi 

membri.  

Protagonistul, care este și naratorul romanului, vrea să găsească ieșirea 

din labirintul familial, să afle răspunsurile la întrebările legate de cine îi sunt 

părinții și care este rolul persoanelor străine care au intrat în viața familiei lor: 

„Acum am ajuns la o vârstă la care pot vorbi despre asta, despre felul cum am 

crescut amândoi apărați de brațele unor străini. Și e ca și cum aș limpezi 

înțelesul unei legende despre părinții noștri, despre Rachel și despre mine, 

despre Molie, dar și despre ceilalți care au intrat mai târziu în viața noastră.” 

Acest gând îl macină pe Nathaniel pe tot parcursul romanului, iar fiecare nouă 

apariție de personaj îl incită să sondeze terenuri necunoscute. 

Tata îi părăsește la începutul verii, mama urmează să mai stea cu ei 

întreaga vară, Nathaniel și Rachel fiind apărați de brațele unor străini. Copiii nu-

și cunosc atât de bine părinții, foarte rar discutau despre viețile lor, fiind 

obișnuiți cu povești incomplete. „Tata fusese implicat în ultimele faze ale 

războiului recent încheiat și nu cred că simțea că aparține cu adevărat familiei 

noastre.” Relația tată-copii nu era una îmbietoare. Tatăl lui Nathaniel era un om 

sclipitor, dar instabil. Războiul l-a marcat și l-a afectat într-un mod oribil. Avea 

ceva ascuns în el și simțea nevoia să fie singur. De aceea, ruptura de tată nu a 

fost una dureroasă, copiii acceptându-i ușor plecarea. În preajma lui, mama nu 

era atât de deschisă și comunicativă cu copiii, iar conversațiile surprinse între 

părinți erau mereu despre problemele adulților.  

Odată cu plecarea tatălui, prezența mamei a căpătat noi dimensiuni: casa a 

început să pară mai liberă și mai spațioasă, discuțiile cu copiii au devenit mai 

calde și liniștite, pe alocuri fiind dominate de poveștile din copilăria ei la țară, 

iar ceea ce-i fascina era istorioara despre „familia de pe acoperiș”, unul dintre 

membrii acestei comunități urmând să aibă un rol determinant în evoluția 

romanului. Este vorba despre Marsh, mezinul familiei care a locuit timp de o 

lună pe acoperișul casei bunicilor lui Nathaniel și ai lui Rachel. Erau muncitori 

veniți să repare acoperișul de stuf, iar în una din zile, o rafală puternică de vânt 

l-a doborât la pământ pe mezin, rămânând mobilizat la pat pentru două 

săptămâni. „Sarcina mamei – care pe atunci avea opt ani – era să-i aducă de 

mâncare. Din când în când îi aducea și câte o carte, dar băiatul era atât de timid, 

încât abia dacă scotea vreo vorbă.” Această timiditate a băiatului se va manifesta 

ca o calitate a acestuia, ajutându-l în situațiile complicate în care va nimeri. Însă 

acest personaj, secundar la început și cu apariții vocale în timpul programului 
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radiofonic Ora naturalistului, va deveni unul relevant atunci când firele intrigii 

sunt descâlcite de Nathaniel și dezvăluită adevărata sa identitate. O singură dată 

mama le-a povestit copiilor această istorioară, fiind un episod din țesătura 

absconsă a vieții ei.  

O altă scenă caldă dintre mamă și copii este fericirea de a fi ei trei în casa 

lor din Londra. Peticel și Pițigoi, poreclele cu care își dezmierda copiii din 

plăcerea de a-i reboteza, își doreau „afecțiunea ei relaxată și somnoroasă, ce o 

întrecea cu mult pe cea de care” avuseseră parte până atunci. Rose fusese 

permanent o mamă eficientă, mereu în mișcare, pleca în fiecare dimineață la 

serviciu și se întorcea la timp ca să ia cina cu ei acasă. Or, într-un mod mai 

complex, era o pregătire pentru momentul desprinderii de ceilalți membri ai 

familiei, lăsând o proiecție frumoasă a ei în amintirile copiilor.  

Imaginea mamei are o aură pozitivă, creând un spațiu protejat pentru cei 

din viața cărora urma să dispară pentru mult timp, exact în momentul când 

prezența ei devenea una necesară, dacă ținem cont de vârsta copiilor. Ei presimt 

transformarea care urmează să se producă în viața lor, dar clipele petrecute 

alături de mama care vor rămâne eterne sunt cele în care „la prima geană de 

lumină ne strecuram în camera ei ca doi câini temători și îi priveam fața 

nefardată, ochii închiși, umerii albi și brațele deschise deja să ne primească. 

Pentru că, indiferent de oră, era mereu treză și ne aștepta.” Asta a fost perioada 

„în care Rachel și cu mine am simțit că avem o adevărată mamă.” 

La începutul lunii septembrie, după ce a fost pregătit cufărul de călătorie, 

umplut cu rochii, pantofi, coliere, volume englezești de beletristică, hărți, 

divrerse obiecte care nu se găseau în Orient, mama dispare din viața lor, 

marcându-le traiectoria destinului. Chipul ei va fi văzut în vise, imaginat, mama 

urmând să sufere o schimbare, să se transforme în ceva invizibil. Cel care îndură 

traumatizant ruptura maternă este Nathaniel, căci „permanentele răzgândiri și 

reîmpachetări” îi sugerau o dispariție pentru totdeauna. Această lipsă a mamei 

va provoca multe întrebări pentru Nathaniel la care va găsi răspuns în mod 

tacticos, de unul singur, orientându-se după indiciile persoanelor străine sau 

oferite de documentele secrete de care face rost atunci când devine arhivar la 

serviciul de informații al guvernului britanic. 

Astfel, copilăria se încheie brusc. Pițigoi și Peticel nu mai există, au 

devenit toți „străinii din jurul mesei.” Fără părinți și permanent în așteptarea și 

căutarea lor, în grija unor străini care nu au nume, ci porecle, fapt care atestă 

identitatea lor dubioasă, cei doi frați își dau seama, curând, că trebuie să se 
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descurce singuri. Ajung în școli cu internat, dar nu se adaptează. Ei cresc 

singuri, un timp sunt solidari, apoi au viziuni și opțiuni de viață diferite. 

Nathaniel poate să ierte, Rachel, nu. „Epoca pe care o traversează împreună se 

definește clar, cu un termen care acoperă toate privațiunile tipice unei perioade 

de criză, de la cele afective, la cele elementare, care țin de hrană și de adăpost – 

viața lor devenind schwer” [1], grea, dificilă: „În dreptul unor pasaje de pe 

partiturile lucrărilor lui, Mahler a scris cuvântul schwer. Înseamna dificil. Greu. 

Asta ne-a spus la un moment dat Molia, ca pe un fel de avertisment. A spus că 

trebuie să ne pregătim pentru astfel de momente ca să le putem face față eficient 

în caz că eram nevoiți să ne adunăm brusc mințile. Astfel de momente există în 

viețile tuturor, spunea el întruna. Exact așa acum nici o partitură nu se bazează 

pe un singur ton sau pe un singur nivel de efort al muzicienilor din orchestră. 

Uneori se bazează pe liniște. Era un avertisment straniu: să acceptăm că de-

acum nimic nu mai oferă siguranță. Schwer, spunea el, făcând cu degetele 

ghilimelele în aer, iar noi repetam pe mutește cuvântul și traducerea sau pur și 

simplu dădeam obosiți din cap că înțelegem. Sora mea și cu mine ne-am obișnuit 

să ne repetăm papagalicește unul altuia cuvântul: schwer.” 

Prima persoană străină cu care intră în contact Nathaniel și Rachel este 

Molie, chiriașul de la etajul al doilea în grija căruia sunt lăsați. Fiind înscriși la 

școli-internat, la rugămintea mamei, Molie trebuia să-l mediteze pe Nathaniel la 

matematică, „o materie la care rămâneam constant corigent și la care am 

continuat să fiu corigent mult timp după ce Molia a încetat să mai încerce să mă 

învețe.” Ceea ce era de admirat la tutorele copiilor erau desenele 

tridimensionale, arta cu care întocmea și citea diferite hărți.  

Frații nu rămân pentru mult timp la internat, situația devine una 

tensionantă și din această cauză ei renunță de a mai rămâne acolo chiar din a 

doua săptămână de școală. Ajunși în grija Moliei, Nathaniel intră în acel teritoriu 

necunoscut din viața mamei sale. De la Walter, alias Molie, află că mama sa l-a 

cunoscut înainte ca acesta să vină să locuiască în casa de pe Ruvigny Gardens, 

că amândoi lucraseră ca  „paznici contra incendiilor” într-un loc care se chema 

Cuibul de Pasăre de pe acoperișul hotelului Grosvenor House, că mama avea 

rolul de spion, interceptând mesaje de-ale nemților cu urechea lipită de 

frecvențele încâlcite ale unor căști de radio și transmițându-le dincolo de 

Canalul Mânecii. „Începeam să înțelegem că mama se pricepea la mai multe 

lucruri decât credeam.” 
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Molia, despre care credeau că era un bărbat liniștit și timid, părea acum 

„periculos de împovărat cu secrete.” El e cel care introduce în casă alte persoane 

necunoscute, cum ar fi Zvârluga din Pimlico și cântăreața de operă de pe Biggʼs 

Row. „În perioada Crăciunului casa se umpluse de cunoștințe de-ale Moliei, 

dintre care majoritatea stăteau până noaptea târziu și conversațiile noastre se 

strecurau în camerele noastre în timp ce noi dormeam.” Apare apoi apicultorul 

guraliv, domnul Florence, Citronella, stilistul numele căruia nu a fost pronunțat 

niciodată, Olive Lawrence, Marsh Felon și alte persoane, care, deși aparent sunt 

doar simple cunoștințe, relația lor este una plină de obscuritate și mister, casa 

fiind, în acest sens, un loc de acoperire, dar tototdată și de protecție, unde au loc 

aceste întâlniri.  

Involuntar, frații sunt atrași și ei în acest joc al sorții. Meditațiile lui 

Nathaniel, în acest sens, sunt pline de melancolie și regret: „Iar casa noastră, atât 

de ordonată și de goală când era locuită de părinți, fremăta acum ca un stup, 

plină cu toate aceste suflete ocupate și certărețe care, după ce încălcaseră legal 

niște limite în timpul războiului, aflau acum dintr-o dată că nu le mai pot încălca 

pe timp de pace.” 

Fiecare personaj secundar are rolul de a-l ajuta pe Nathaniel să ajungă la 

destinația finală: să afle cine a fost mama sa și care i-a fost rolul în misiunea 

secretă care a absorbit-o în totalitate. Și îi reușește datorită capacității sale de a 

analiza minuțios orice detaliu sau indiciu care îl duce la dezlegare precum firul 

legendar al Ariadnei. Ceea ce este de apreciat la scriitorul Michael Ondaatje este 

abilitatea cu care introduce în scenă personajele. Atunci când îi percepi rolul și 

menirea lui în intriga romanului, când tocmai te deprinzi cu temperamentul său, 

este infiltrat subtil un altul, cititorului fiindu-i solicitat calmul de a accepta și de 

a descoperi un alt caracter.  

Acțiunea romanului are un ritm diferit de alte scriituri de acest gen. 

Deseori se creează senzația că asistăm la scenele descrise, că pătrundem pe 

ascuns împreună cu personajul-narator în clădiri londoneze fastuoase, 

abandonate și ruinate de la începutul războiului, potrivite însă pentru a adăposti 

câini de rasă, destinați traficului ilegal cu care se ocupă Zvârluga, atrăgându-l în 

această cursă și pe Nathaniel. Sunt momente în care evenimentele se derulează 

rapid, cu o proiecție scriitoricească unică, acoperind intervale mari de timp. 

Alteori, filmul întâmplărilor se derulează foarte lent, oferind posibilitate 

cititorului să pătrundă sensul unor informații strecurate în pagină, fără a fi 

detaliate, informații care completează structura romanului. 
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Ajuns funcționar public la Arhivele Ministerului de Externe, protagonistul 

caută dezvăluiri care să completeze spațiile goale de pe harta propriei vieți. 

Deschide dosare, încalcă teritorii interzise, cercetează puținele urme lăsate de 

părinții săi în viața lor anterioară. Sunt multe lucruri neclare în acest trecut în 

care, la un moment dat, găsise adăpost într-o casă cu grădină. Soarta îi oferă 

șansa să poată cumpăra acea casă a vecinilor. Domnul Malakite, omul care îl 

supraveghea pe Nathaniel, antrenându-l în diferite ocupații la indicația mamei 

sale, murise, iar soția lui, nevoită să vândă imobilul, nu-și amintește nimic de 

băiatul care, crescând în preajma-i, devenise pentru ea un „străin.” În vreme ce 

doamna Malakite a uitat totul, Nathaniel îi cunoaște bine viața, fiindcă a făcut 

parte din ea: „Soarele după-amiezii umplea grădina cu zidurile ei, construite ca 

să o apere de vânturile despre coasta de est. Mă gândisem foarte des la locul 

ăsta. Căldura dintre ziduri, lumina umbrită, sentimentul de siguranță pe care îl 

aveam mereu aici. Ea continuă să mă privească, de parcă aș fi fost un străin aflat 

în grădina ei, când de fapt aș fi putut să-i recit toată viața. Știam destul de multe 

despre anii pe care îi petrecuse în acest sătuc din Suffolk împreună cu soțul său. 

Aș fi putut să pătrund și să cutreier povestea căsniciei lor la fel de ușor ca în 

viețile altor inși care fuseseră în preajma mea în copilărie, care făceau parte din 

autoportretul meu, compus din imaginile lor fulgurante despre mine.” 

Finalul romanului este unul sfâșietor. Nathaniel află, până la urmă, 

secretele tenebroase ale activității mamei sale, reconstruindu-și modul de a le 

interpreta. Lucrând în serviciile secrete sub acoperire, cu un nume folosit în cerc 

restrâns doar de acoliții săi pentru a nu-i dezvălui identitatea, Rose este ucisă 

într-un mod oribil: rapid și fatal. Nathniel nu-și acuză mama, este deranjat de 

faptul că a fost lăsată de tatăl său să se descurce de una singură sau să facă 

alegerile potrivite. Mama a fost cea care i-a creat acel mediu confortabil și 

prosper, căci Nathaniel a urmat școli superioare, desăvârșindu-și personalitatea. 

Din umbră, ea îi dirija soarta și îi crea viitorul copilului său. Aceste detalii ni le 

oferă însuși Nathaniel spre sfârșitul romanului, ceea ce ne face să apreciem 

efortul și implicarea din umbră a lui Rose. 

Nu aceleași aprecieri le atribuie tatălui său: „Tot ce știam era că hărțile 

politice ale vremii erau ample și cu multe țărmuri și nu aveam să aflu în veci 

dacă era undeva aproape de noi sau duspăruse pentru totdeauna în depărtările 

acelea – un om care, cum se spune, trăiește în multe locuri și moare peste tot.” I-

a rămas în conștiință doar imaginea tatălui său așezat pe scaunul incomod de fier 

din grădină și mințind în legătură cu motivul pentru care urma să-i părăsească. 
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Lumina de veghe de Michael Ondaatje este un roman cu amplă deschidere 

tematică. L-am perceput, în primul rând, drept un roman de familie și o proză 

despre război. Nu este o lectură ușoară, din contra, fiecare pagină are un substrat 

profund, ce te face să meditezi, sa conștientizezi latura psihologică a vieții și 

valorile care merită a fi promovate în familie, care sunt „lumina de veghe” a 

existenței noastre. 
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