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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

     Sistemul educațional contemporan este marcat prin abundența tendințelor generate de 

multitudinea factorilor sociali și economici. Cadrul didactic este elementul decizional, care 

determină îmbinarea organică a strategiilor educaționale în realizarea obiectivului suprem – 

dezvoltarea armonioasă și integră a personalității educabililor. Astfel, calitatea pregătirii cadrelor 

didactice, experiența lor profesională și capacitatea de a promova cele mai valoroase practici 

asigură creșterea noilor generații cu viziuni progresiste. Aceste caracteristici profesionale se 

șlefuiesc în timp, se dezvoltă și înnobilează prin discuții, analize comparative și promovarea noilor 

idei.   

   Organizarea manifestărilor științifice axate pe studiul rezultatelor activității practice acordă 

posibilitatea diseminării propriilor experiențe și completarea lor în interacțiunile cu colegii. Acest 

proces de dezvoltare profesională este util și necesar, iar platforma de discuții oferită de Facultatea 

Pedagogie a UST în colaborare cu IPÎ LT „Orizont” prezintă un exemplu de coeziune și continuitate 

a strategiilor în promovarea valorilor educaționale la nivelul învățământului general și universitar. 

   Una dintre componentele importante ale educației contemporane este cercetarea – proces care 

are ca obiectiv identificarea și valorificarea fundamentelor sociale, psihologice și pedagogice în 

dezvoltarea copilului, cadrului didactic și a sistemului educațional în ansamblu. Profesorul trebuie 

să cerceteze și să motiveze elevii pentru a descoperi în mod conștient lumea. 

   Cu deosebită onoare și respect apreciem contribuția colectivului didactic al Facultății 

Pedagogie în formarea specialiștilor de înaltă calificare pentru învățământul preșcolar și primar, 

managerilor în instituțiile educaționale, cercetătorilor științifici și altor specialiști în domeniul 

Științe ale Educației. Este suficient de menționat doar faptul că rezultatele la nivel de gimnaziu, 

liceu și universitate sunt în mare parte influențate de baza creată la primele trepte ale școlarizării. 

Aici se cristalizează stilul de gândire al elevului, se dezvoltă capacitățile creative, se altoiește 

dorința de a cunoaște. 

   Dragii noștri dascăli-făuritori de sorți, profesionalismul și căldura investite astăzi în copiii 

pentru care luminați este siguranța pentru viitorul societății noastre. Fidelitatea cu care asigurați 

calitatea sistemului educațional în activitatea de zi cu zi reflectă noblețea sufletească și aspirațiile 

întru promovarea binelui. 

   Vă dorim activitate prodigioasă în cadrul Conferinței, realizări frumoase și satisfacție de la 

comunicarea ineractivă științifico-practică  axată pe orientările axiologice ale constructivismului în 

educația modernă. 

 

Cu respect și recunoștință, 

Rector al UST, dr., prof. univ., 

Eduard COROPCEANU 
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CZU: 371.136 

STANDARDELE DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ ALE CADRELOR DIDACTICE 

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GENERAL DIN PERSPECTIVĂ CONSTRUCTIVISTĂ 

Viorica ANDRIŢCHI, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol 
Rezumat. Articolul abordează problema competenţei profesionale a cadrelor didactice din învăţământul 

general din perspectiva dezideratelor paradigmei constructiviste. Se caracterizează specificul demersului 

constructivist, se precizează rolul şi acţiunile didactice ale profesorului constructivist. Se deduc direcţii de 

actualizare a Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general, cu 

precizarea descriptorilor de tip constructivist.  

Summary. The article addresses the problem of the professional competence of the teachers in the general 

education from the perspective of the constructivist paradigm's wishes. Is characterized the specificity of the 

constructivist approach, the role and didactic actions of the constructivist teacher are specified. Are deduced 

directions for updating the Standards of professional competence of the teachers in the general education, 

specifying the constructivist type descriptors. 

Cuvinte-cheie: Paradigma constructivistă, demers constructivist, profesor constructivist, descriptori 

"constructivişti" de competenţă profesională.  

Keywords: Constructivist paradigm, constructivist approach, constructivist teacher, "constructivist" 

descriptors. 

 

Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” [6], prin 

obiectivul specific 2.2. Asigurarea relevanţei studiilor în învăţământul primar şi secundar general, 

preconizează 1)dezvoltarea de curricula pentru învăţământul general din perspectiva relevanţei 

competenţelor achiziționate pentru viaţă şi a centrării pe elev; 2)revizuirea curricula de formare 

inițială și continuă a cadrelor manageriale şi didactice în vederea integrării în acestea a conceptelor: 

educaţiei centrate pe elev, drepturile copilului, opinia copilului, capacitățile în evoluție ale 

copilului; 3)instruirea cadrelor manageriale şi didactice pentru înțelegerea importanței conceptului 

de opinie a copilului și a integrării active a acestuia în demersul educațional. Aceste finalităţi, 

preconizate a fi atinse de către sistemul de învăţământ general, solicită cadrului didactic noi roluri, 

responsabilităţi şi atitudini în raport cu paradigma/modelul de realizare a procesului educaţional, 

prefigurat în documentele de politică educaţională.  

Menţionăm că în 2018 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat Standardele de 

competență profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general [5], care stipulează că 

cadrul didactic trebuie: 

 să  proiecteze demersul educațional din perspectiva teoriei curriculare;  

 să asigure un mediu de învățare dezvoltativ prin crearea unui climat relaţional de încredere, 

solidaritate și respect, bazat pe principiile echităţii şi ale toleranţei, prin asigurarea 

managementului  clasei și al comportamentului elevilor, prin organizarea în mod rațional a 

spațiului fizic;  

 să asigure realizarea procesului educațional de calitate prin gestionarea  procesului 

educațional la clasă, printr-o comunicare didactică  eficientă, prin stimularea  motivației, 

autonomiei și responsabilizarea subiecților pentru propria învățare. 

Analiza standardelor denotă, în viziunea noastră, o abordare a procesului educaţional, 

preponderent, din perspectiva pedagogiei clasice/tradiţionale, centrat pe cadrul didactic şi rolul 

dominant al acestuia, elevului revenindu-i rolul tradiţional de "obiect" al educaţiei.  

În contextul noilor tendinţe în ştiinţele educaţiei credem oportun de a reactualiza  Standardele 

de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general din perspectiva 

paradigmei constructiviste, or, la baza educaţiei postmoderne stă constructivismul, ce promovează 

ideea educaţiei prin valorificarea şi valorizarea resurselor interne ale elevului.   

Constructivismul se axează pe ideea construirii cunoaşterii prin resursele interne ale 

individului, din propria iniţiativă şi activism în procesul de învăţare. În acest caz, acţiunea exercitată 

din exterior nu este privită ca una predeterminată; acentul se pune pe acţiunea care îşi are asigurarea 
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în interiorul individului; cel ce învaţă este iniţiatorul propriilor experienţe de învăţare, în continuă 

căutare de informaţii utile rezolvării de probleme şi reconstituindu-şi încontinuu cunoştinţele  [1]. 

Printre principiile de bază ale constructivismului se numără [3]:  

1. Principiul experienţialităţii, vizează formarea prin practică, prin şi pe “teren”. Este o 

cunoaştere practică, o teorie în act, experimentată, explicată. Învăţarea experienţială conduce 

la dobândirea unui gen de experienţe de învăţare prin care elevul este direct implicat în 

realitatea pe care o studiază şi pe care doreşte să o elucideze conceptual şi practic. 

2. Principiul constructivităţii. Constructivismul este o teorie despre cum se învaţă, prin 

accentul pus pe proceduri, strategii cognitive individuale şi colaborative; arată cum cei care 

învaţă îşi construiesc bazele mentale pentru a realiza cunoaşterea şi experienţele. 

3. Principiul perspectivei contextuale. Învăţarea este un proces activ şi constructiv, care are loc 

întodeauna într-un context, deci este situativ, multidimensional şi sistemic. Formarea este 

rezultatul experienţilor de învăţare pe care organizarea şi reorganizarea elementelor de 

mediu le oferă individului în mod indirect.   

 Mai mult, demersul constructivist încurajează dezvoltarea competenţelor metacognitive, 

favorizând conştientizarea proceselor de construcţie a cunoaşterii [2].   

 La nivel procesual constructivismul [33]:  

 încurajează şi acceptă autonomia şi iniţiativa elevului;  

 încurajează activitatea exploratorie a elevului;  

 recunoaşte rolul experienţei;  

 sprijină curiozitatea elevului;  

 ia în considerare modelul mental al elevului;  

 în evaluare ia în considerare atât performanţa, cât şi înţelegerea;  

 ia în considerare cum învaţă elevul;  

 îi încurajează pe elevi să se angajeze în dialogul cu alţi elevi şi cu profesorul;  

 sprijină învăţarea prin cooperare;  

 îi implică pe elevi în situaţii reale;  

 ia în considerare convingerile, atitudinile, experienţa şi interesele elevilor pentru a 

corespunde mai bine cu ceea ce ei doresc să înveţe;  

 se focalizează discuţia şi brainstormingul pe cunoaşterea anterioară a elevilor;  

 se încurajează elevii să aibă o atitudine deschisă faţă de învăţare;  

 stimulează interesul, acţionând ca un facilitator în înţelegere, nu prin explicitări;  

 lasă timp pentru reflecţie, se acordă oportunităţi pentru discuţii;  

 se foloseşte multă activitate de grup [4]. 

Aşa cum subliniază Bocoş M., constructivismul recomandă ca învăţarea realizată de elevi să 

fie activă şi interactivă, să presupună implicarea deplină a elevilor - intelectuală, motrică şi afectiv-

volitivă, să aibă la bază activităţi practice şi experimente, să se realizeze prin conexiuni intra- şi 

interdisciplinare pe un fond euristic şi problematizant, să stimuleze gândirea activă, critică şi 

creatoare a elevilor [1].    

Formarea constructivistă subliniază centrarea pe elev, profesorul urmând să acorde o atenţie 

specială motivării elevilor, formării individualizate a competenţelor. În esenţă, întreg procesul de 

formare devine unul centrat pe persoană ceea ce implică: pe de o parte, investigarea nivelului de 

formare a competenţelor de care dispune elevul, cunoaşterea particularităţilor sale cognitive; pe de 

altă parte, în raport cu necesităţile identificate, se adaptează conţinuturile, iar strategiile de predare, 

învăţare şi evaluare se individualizează. Constructivismul sugerează că profesorii trebuie să 

încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi administrarea propriului lor 

proces de învățare prin proiectarea structurată a oportunităţilor atât în sala de curs, cât şi în afara ei. 

Deci, sarcina profesorului este să creeze şi să menţină un context în care elevii să-şi construiască 

propria lor cunoaştere, avându-l pe profesor drept ghid.  

Respectiv, constructivismul are nevoie de un profesor care îi ajută pe elevi să devină 

participanţi activi în învăţare; stimulează dezvoltarea, oferindu-le sarcini din zona proximei 
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dezvoltări. Profesorul constructivist încurajează şi acceptă autonomia şi iniţiativa elevilor; foloseşte 

o mare varietate de materiale, înclusiv date brute, surse primare, materiale interactive şi îi 

încurajează pe elevi să le utilizeze; se interează de cunoaşterea de către elevi a conceptelor, înainte 

de a le împărtăşi cunoaşterea proprie; îi încurajează pe elevi să se angajeze în dialogul cu profesorul 

sau cu ceilalţi colegi; încurajează tentativele elevului de explorare a cunoaşterii şi de a pune 

întrebări colegilor; îi angajează pe elevi în experienţe care pun în lumină contradicţii cu cunoaşterea 

iniţială, stimulând apoi discuţia; le asigură elevilor timp pentru construirea relaţiilor şi crearea 

noilor sensuri [3]. Sarcina profesorului este să creeze şi să menţină un context în care elevii să-şi 

construiască propria lor cunoaştere, avându-l pe profesor drept ghid.  

Dacă dorim un proces de formare constructivist, atunci este nevoie de inovaţie la nivelul 

întregului proces de predare, la nivelul activităţilor desfăşurate şi a rolurilor îndeplinite de 

profesorul-constructivist. Respectiv, aceasta conturează oportunitatea reviziurii Standardelor de 

competenţă  profesională ale cadrelor didactice din perspectiva paradigmei constructiviste.  

În contextul acestor argumente, reliefăm câteva direcţii de actualizare a Standardelor de 

competență profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general [5] din perspectiva 

paradigmei constructiviste.  

Domeniul Proiectarea didactică 

Standarde Indicatori Descriptori "constructivişti" 

1.Cadrul 

didactic 

proiectează 

demersul 

educațional 

din 

perspectiva 

teoriei 

curriculare

. 

 

 

1.1.Proiectează 

demersul didactic 

în conformitate cu 

rigorile cadrului 

curricular al 

disciplinei. 

 

1.2. Proiectează 

evaluarea 

procesului 

educațional și a 

rezultatelor 

școlare. 

 

 Proiectează contextul specific pentru o învăţare de tip 

constructivist. 

 Valorifică în proiectul didactic reprezentările, 

experienţele, ipotezele, situaţiile reale anterioare ale 

elevilor. 

 Prelucrează din perspectivă constructivistă conţinutul 

curricular şi îl prezintă în scheme, situaţii problematice, 

ipoteze, cazuri. 

 Planifică învăţarea constructivistă cu alte forme ale 

învăţării, conform particularităţilor elevilor. 

 Proiectează procese implicate în procesul de învăţare, nu 

cunoştinţele la care recurg elevii în construcţia înţelegerii şi 

soluţionării sarcinii.  

 Proiectează sarcini de învăţare adaptate la stilul propriu al 

elevilor de construire a rezolvării.  

 Planifică multiple oportunităţi, materiale, instrumente 

pentru căutare proprie, reflecţie. 

 Dozează adecvat resursele în construcţia învăţării: 

materiale, didactice, informaţionale, de timp, umane, 

ergonomice, metodologice, manageriale. 

 Proiectează modul de utilizare constructivistă adecvată a 

noilor tehnologii de informare şi comunicare (multimedia, 

Internet). 

 Proiectează evaluări iniţiale, după criteriile 

constructiviste, în raport cu aşteptările de succes ale elevilor. 

Domeniul Mediul de învăţare 

2.Cadrul 

didactic 

asigură un 

mediu de 

învățare 

dezvoltativ. 

 

2.1.Creează un 

climat relaţional 

de încredere, 

solidaritate și 

respect, bazat pe 

principiile 

echităţii şi ale 

toleranţei. 

 Crează şi menţine climatul de participare activă, de 

comunicare, de colaborare, de autocorectare.  

 Menţine climatul psihosocial adecvat construcţiei, 

manifestării libere a elevilor. 

 Structurează construcţia individuală cu cea prin cooperare, 

pentru negociere, generalizare, respectând spirala, logica 

învăţării. 

 Menţine echilibrul între atenţia acordată factorului cognitiv 
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2.2. Asigură 

managementul  

clasei și al 

comportamentului 

elevilor. 

2.3.Organizează 

și utilizează în 

mod rațional 

spațiul fizic. 

în construcţia învăţării şi a celor afectiv-motivaţionali, 

atitudinali, voliţionali, sociali. 

 Echilibrează rolurile sale manageriale cu cele de implicare 

activă a elevilor în construcţia învăţării. 

 Manifestă atitudini specifice necesare: empatie, răbdare, 

putere de convingere, toleranţă, acceptarea diferenţelor, 

încredere, respect, exigenţă, sinceritate, echitate, sociabilitate, 

obiectivitate, principialitate, fermitate, putere de influenţare, 

leadership. 

Domeniul Proces educaţional 

3.Cadrul 

didactic 

asigură 

realizarea 

procesului 

educațional 

de calitate. 

 

3.1.Gestionează  

procesul 

educațional la 

clasă.  

 

3.2. 

Demonstrează o 

comunicare 

didactică 

eficientă.  

3.3.Stimulează 

motivația, 

autonomia și 

responsabilizarea 

subiecților pentru 

propria învățare. 

 

 Realizează evocarea prin cuvinte-cheie, scheme, secvenţe, 

cazuri, situaţii, probleme reale, conflicte cognitive, concepte 

relevante de înţeles, mijloace accesibile, apropiate de 

experienţa anterioară, stilul de învăţare ale elevului, aşteptările 

lui. 

 Implică elevii în organizarea contextului, acţiunilor, 

secvenţelor.  

 Organizează logic, progresiv situaţiile, acţiunile, 

sarcinile, după datele contextului şi ale elevilor. 

 Integrează eficient experienţele anterioare ale elevilor în 

context, iniţial şi pe parcurs. 

 Include sarcinile de învăţare în context, în experienţa 

anterioară, în alte corelaţii; situaţiile  de învăţare valorifică 

contexte reale din mai multe perspective şi domenii ale 

cunoaşterii.  

 Propune sarcini de învăţare autentice în contexte 

semnificative, asigură reprezentări multiple ale realităţii, 

asigură construcţia cunoaşterii prin şi în dependenţă de context; 

sarcinile de învăţare contribuie la identificarea experienţei 

proprii. 

 Încurajează exteriorizarea cunoştinţelor, abilităţilor, 

atitudinilor la subiect, asigură prelucrarea şi înţelegerea 

adecvată a informaţiei  de către elev.  

 Organizează implicarea elevilor în cât mai variate situaţii 

reale/simulate, pentru multiplele efecte formative specifice. 

 Facilitează formularea de întrebări, găsirea cuvintelor- 

cheie, conturarea de ipoteze de către fiecare elev. 

 Facilitează efectuarea experienţelor, manipulărilor de 

materiale, investigaţiilor directe, independente pe sau cu 

resurse, instrumente diversificate.  

 Facilitează utilizarea eficientă, prin sugestii, a metodelor, 

procedurilor constructiviste, după context, sarcină, experienţă, 

stil. 

 Combină tipurile de relaţii de comunicare, manageriale, 

afective în timpul rezolvării sarcinilor, pentru motivarea 

participării, afirmării, dozării efortului. 

 Antrenează fiecare elev în asigurarea climatului 

constructivist şi prin organizarea structurală a clasei: 

distribuirea de responsabilităţi şi roluri, sprijinirea 

colaborării, prevenirea şi rezolvarea stărilor conflictuale, 

respectarea normelor de conduită civilizată în activitate.  

 Stimulează afirmarea propriilor opinii, întrebări, ipoteze, 
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proceduri, soluţii, acceptă diversitatea răspunsurilor, 

exemplelor, proiectelor.  

 Îmbină diferite forme şi reguli de comunicare roluri, 

strategii, stiluri personale pentru activizarea tuturor 

elevilor. 

  Motivează elevii pentru angajare în căutarea, utilizarea 

de date, prelucrări mentale, analize.  

  Exersează formulări de întrebări, ipoteze, interpretări, 

sinteze. 

 Sprijină afirmarea metacogniţiei, autocontrolului, 

autocorecţiei a fiecărui elev.  

 Oferă puncte de sprijin, situaţii, resurse, oportunităţi de 

înţelegere. 

 Monitorizează desfăşurarea explorării directe, a rezolvării 

sarcinilor, prevenind obstacolele, erorile.  

 Îmbină tipuri de evaluare, metodele, instrumentele, 

tehnicile specifice, clasice şi alternative, în acumularea 

datelor privind progresul elevilor; sarcinile de evaluare 

valorifică stilurile de învăţare, tipurile de inteligenţă ale 

elevilor.  

  Monitorizează evoluţia progresului fiecărui elev în temă 

şi decide în consecinţă. 

  Facilitează aplicarea obiectivă, responsabilă a criteriilor 

de evaluare a progresului în construcţia înţelegerii, învăţării.  

 Valorifică feed-back-ul pentru sesizarea obstacolelor noi 

şi crearea de facilităţi pentru continuarea construcţiei 

cunoaşterii. 

  Observă continuu conduita elevilor în construirea 

înţelegerii, în relaţionare.  

 Interpretează motivaţional, calitativ-criterial înţelegerea, 

rezultatele, participarea, argumentele, ipotezele formulate, 

progresul.   

 Valorifică capacitatea de autocontrol, autoapreciere, 

autocorectare a elevilor.  

 Utilizează un feed-back diversificat. Oferă consultaţii 

elevilor pentru interpretări, aprecieri, prin raportare la 

implicarea, nivelul rezultatelor, motivaţie, expectanţe.    

Avem siguranţa că aceşti descriptori constructivişti vor facilita implementarea reală a 

paradigmei constructiviste în educaţie, astfel realizând obiectivul major al politicii educaţionale 

centrarea procesului educaţional (proiectat, realizat, evaluat) pe Măria sa ELEVUL.  
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Rezumat: Schimbările din societate impun schimbări educaționale profunde – schimbări susținute și de 

cercetarea de profil. În acest sens, teoriile constructiviste ale învățării oferă un punct important de plecare 

în regândirea rolului profesorului, de la simplu transmițător de informație, la facilitator al învățării 

individuale și ale dezvoltării competențelor necesare integrării într-o economie și o societate în schimbare 

rapidă și imprevizibilă. Lucrarea de față, propune, ca instrument de îmbunătățire a practicii profesionale, 

în contextul unui management integrat al resurselor umane în educație, schimbarea modului de concepere 

și realizare a evaluării activității profesorului, pe baza unui model de ”management al performanței”. 

Cuvinte cheie: evaluarea profesorului; managementul performanței; management integrat al resurselor 

umane 

Summary: The societal changes require profound educational changes - changes supported by relevant 

research. In this regard, the constructivist theories of learning offer an important starting point in 

rethinking teacher’s role, from simply transmitting information, to facilitating individual learning and 

developing the skills needed to integrate into a rapidly and unpredictable changing economy and society. 

The present paper proposes, as an instrument to improve the teacher’s professional practice, in the context 

of an integrated management of human resources in education, to change the way of conceiving and 

realizing the evaluation of the teacher's activity, based on a model of "performance management". 

 

Introducere 

Marile schimbări din societate - de la schimbările economice și de la impactul 

tehnologiilor disruptive asupra economiei și pieței muncii, până la rezultatele evaluărilor 

internaționale - impun schimbări, la fel de profunde, și în educație. Există, deja, o vastă 

literatură, care argumentează necesitatea acestor schimbări, accentul în modelarea educației 

mutându-se: 

 De la conformism spre autonomie. 

 De la unitate la diversitate. 

 De la gândire algoritmică, “convergentă”, la flexibilitate, adaptabilitate și “gândire 

divergentă” sau ”gândire laterală”. 

 De la conținuturi (informații, cunoștințe, deprinderi etc.) la procese (informare, învățare, 

exersare etc.). 

 De la o educație aproape exclusiv intelectuală la una complexă (în care educația morală, 

estetică și civică devin la fel de importante). 

 De la învățare mecanică la ”a învăța să înveți” și, în general, spre domeniile ”meta-” 

(metacogniție, metacomunicare). 

 De la o educație secvențială și limitată în timp și spațiu, la o educație pe tot parcursul 

vieții și din toate situațiile de viață. 

Schimbările menționate nu țin numai de curriculum, de examene, de management, de 

finanțare, de structura sistemului sau de timpul pe care un elev îl petrece în școală. Ele țin de 

valorile împărtășite, de percepția rolului social și de reprezentările legate de viața școlară, de 

normele, modurile de gândire și modelele comportamentale dominante, deci de cultura 

organizațională și profesională dominante. 

Teoriile constructiviste ale învățării au completat, în ultimele decenii, spațiul educațional, 

dominant anterior de teoriile de sorginte behavioristă sau cognitivistă. Ele schimbă, fundamental, 

perspectiva: dinspre ”profesor
1
” spre ”elev

2
”, dinspre ”predare”, spre învățare. Teoreticienii 

constructivismului argumentează, chiar, ”imposibilitatea predării”
3
, arătând că învățarea este un 

act reflexiv (eu mă învăț, pe mine, eu îmi construiesc propria învățare), iar nu tranzitiv (ca 

transfer de cunoaștere, atitudini și comportamente, de la ”profesor” spre ”elev”). De asemenea, 

pornind de la acest model, ”a învăța” (a construi învățarea) nu înseamnă numai ”să știi” (să 
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acumulezi și să reproduci informații), ci înseamnă și ”să poți” (deci, abilități de aplicare, în viața 

reală, cu îndemânare și eficient, a celor învățate) și ”să vrei” (deci, atitudini corespunzătoare, 

voință și valori).  

Modelele educaționale contemporane definesc rezultatele învățării ca structuri funcționale 

(în termeni de ”știu”, ”pot” și ”vreau”), numite competențe. De la ”cei 3 R” clasici (citit, scris, 

socotit)
4
, s-a trecut la ”competențe” tot mai diferite și, în același timp, tot mai complexe, cum ar 

fi: 

 ”cei 4 C”: comunicare, colaborare, gândire critică, creativitate
5
; 

 ”cele cinci competențe antreprenoriale”: auto-direcționarea, gândirea bazată pe dovezi, 

perseverența, asumarea calculată a riscului, tolerarea ambiguității
6
; 

 ”cele patru meta-competențe” (de care vorbește profesorul Mircea Miclea
7
): 

(auto)disciplina, mentalitatea de antreprenor, autonomia, gândirea de tip design; 

 ”cele opt competențe cheie” definite în documentele Uniunii Europene
8
: de alfabetizare; 

multilingvistice; în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii; digitale; 

personale, sociale și de a învăța să înveți; civice; antreprenoriale; de sensibilizare și 

expresie culturală; 

 chiar o ”supra-competență” numită ”funcția executivă”, care se referă la memoria de 

lucru, flexibilitatea mentală și autocontrolul
9
. 

Pentru a forma și dezvolta aceste competențe, școala se schimbă fundamental – de la 

arhitectura clădirilor, la arhitectura de sistem. Odată cu școala, se schimbă, în mod necesar, și 

rolul profesorului pentru că ”un sistem de învățământ nu poate fi mai bun decât profesorii din 

el”
10

. Modelul constructivist sau variante ale acestuia sunt, acum, la baza regândirii activități 

profesorului: el nu mai ”predă” ci facilitează, susține, motivează și evaluează învățarea. De 

asemenea, nu se mai vorbește de ”educație permanentă”, ca acum 50 de ani, ci de ”învățare pe 

tot parcursul vieții și din toate situațiile de viață”; nu se mai vorbește de transfer de cunoaștere, 

deprinderi, atitudini dinspre profesor spre elev (viziunea clasică a învățării, care îl consider pe 

elev ca simplu primitor al ”luminii” venite de la profesor), ci de construirea, de către elev, a 

propriei cunoașteri și a propriei persoane. În esență, profesorul, pe baza acestui nou model, ar 

trebui, printre altele:   

 Să se concentreze mai mult pe procesul de învățare și pe rezultatele acesteia și mai puțin 

pe conținuturile predate. 

 Să fie capabil de gândire critică și de rezolvare de probleme. 

 Să se concentreze mai mult pe analiza, sinteza și comunicarea informației și mai puțin pe 

informația în sine - inclusiv prin folosirea noilor tehnologii. 

 Să susțină, mai mult, dezvoltarea, la elevi, a autonomiei, a flexibilității gândirii, a 

creativității și a adaptabilității („gândire divergentă” / “gândire laterală”) și mai puțin a 

conformității. 

 Să dezvolte la elevi competențele de comunicare – inclusiv pentru folosirea noilor 

tehnologii. 

 Să dezvolte la elevi competențele sociale, emoționale, morale, civice și interculturale și 

să fie preocupat de starea de bine a acestora. 

 Să fie el însuși o persoană care învață pe tot parcursul vieții și din toate situațiile de viață. 

În cele ce urmează nu voi aborda activitatea profesională (”la clasă”), a profesorului, și nici 

dezvoltarea lui profesională (pentru că există, deja, o foarte bogată literatură în acest sens și sunt 

convins că aceste aspecte vor fi acoperite, cu prisosință, în atelierul de profil). Doresc, aici, doar 

să subliniez faptul că relația directă dintre profesor și elev (pe baza noului concept de ”instruire”) 

are, dintre factorii favorizanți ai învățării din școală, cel mai mare impact asupra rezultatelor 

învățării
11

. De altfel, instruirea directă, ”unu-la-unu”, este singura metodă dovedită, care poate 

îmbunătăți semnificativ rezultatele învățării la teste standardizate. Este vorba de bine cunoscutul 

efect ”2 sigma” al lui Benjamin Bloom
12

, care stă la baza tuturor inițiativelor de personalizare a 

învățării. În prezent, aceasta a devenit ”Problema celor 2 sigma”: cum ar trebui gândite 
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intervențiile la clasă (deci, lucrând cu un număr mai mare de elevi), pentru a avea, asupra 

rezultatelor învățării, efecte similare celor realizate prin instruirea ”unu-la-unu” (”tutoriat”)
13

. 

 

Având în vedere că nu există niciun semn că rolul profesorului va scădea (ci, dimpotrivă), voi 

aborda, în continuare, doar un singur aspect: cel al evaluării profesorului.  

Evaluarea profesorului este importantă din două perspective: este, pe de o parte, un aspect 

esențial al oricărui concept de ”calitate a educației” și, pe de altă parte, modul în care definim și 

evaluăm performanța este o modalitate esențială de schimbare a practicii profesionale în direcția 

dorită.  

Evaluarea profesorului: de la evaluarea ”administrativă” la evaluarea 

”profesionistă”  

Schimbarea conceptului (dar și a modului concret) de evaluare a profesorului este necesară 

și având în vedere fundamentele constructiviste enunțate: dacă misiunea lui, rolul lui profesional 

este să faciliteze, să motiveze învățarea, nu ne mai putem mulțumi cu evaluarea ”predării”, 

adică a capacității profesorului de a transmite informații și de a oferi resurse pentru învățare, ci 

trebuie să ne concentrăm, în primul rând, pe evaluarea rolului profesorului în obținerea 

rezultatelor învățării și în motivarea elevului, exprimată, printre altele, și prin efortul depus, prin 

starea lui de bine în școală, și chiar prin plăcerea de a învăța
14

. Abordarea de mai jos este rodul 

cercetării proprii
15

, și propune o serie de criterii, niște caracteristici și un concept. 

Astfel, din perspectiva constructivistă enunțată, criteriile fundamentale de evaluare a 

activității profesorului ar trebui să fie
16

: 

 Progresul în rezultatele învățării la elevi sau obținerea constantă a unor rezultate peste 

media rezultatelor obținute, în condiții similare, la evaluări / examene naționale. În mod 

special, progresul în privința rezultatelor învățării pentru elevii cu dificultăți de învățare / 

proveniți din medii defavorizate și/sau, după caz, pentru cei talentați. 

 Bunăstarea elevilor – evaluată în diferite moduri, inclusiv prin instrumente de măsurare a 

satisfacției beneficiarilor (din nou cu atenție specială acordată elevilor cu dificultăți de 

învățare / proveniți din medii defavorizate și/sau, după caz, pentru cei talentați). 

 Dezvoltarea competențelor cheie (proprii și la elevi). 

 Propria învățare: participarea la diferite programe de dezvoltare profesională (formare, 

mentorat etc.), capacitatea de autoevaluare și de dezvoltare profesională auto-indusă și, 

foarte important, aplicarea rezultatelor învățării și ale dezvoltării profesionale în 

activitatea cu elevii. 

 Aplicarea unor soluții inovative privind îmbunătățirea rezultatelor învățării și a stării de 

bine la elevi - soluții rezultate din experiență și din cercetare (proprie sau a altora). 

 Nivelul și calitatea interacțiunilor și a colaborării cu managementul școlii, cu colegii 

profesori, cu elevii și, după caz, cu ceilalți actori. 

În privința procesului, a modului concret în care se face evaluarea, esențială mi se pare 

trecerea, de la o abordare ”procedurală” la una ”transformațională”
17

. Modelul transformațional 

de asigurare a calității a apărut în ultimele decenii, odată cu mișcarea TQM
18

. Asigurarea calității 

este, conform acestui model, un proces continuu și evolutiv, care mizează pe evoluția clientului, 

deci pe schimbarea cerințelor sale în privința unui produs / serviciu și pe satisfacerea nevoilor 

individuale ale fiecărui client, arătându-i respect și oferindu-i, cu cea mai deplină bună credință, 

cele mai bune soluții (în termen de utilitate și preț) pentru orice serviciu sau produs. În plus, 

educarea clientului a devenit o valoare fundamentală, creându-se, astfel, o relație evolutivă, de 

îmbogățire continuă și reciprocă între cei trei poli – client, serviciu, ofertant.  

Din această perspectivă, evaluarea profesorului capătă noi caracteristici
19

:  

 Acest tip de evaluare este specific domeniilor profesionalizate, cum ar fi medicina, 

ingineria, arhitectura etc. Profesiunile recunoscute beneficiază de o formare specifică: 

ești medic – nu biolog sau chimist care poate opera sau, respectiv, poate prescrie 

medicamente; ești arhitect – nu pictor care poate desena și case; ești inginer – nu fizician 

care poate face și poduri. Profesionistul se bucură de o mare libertate profesională 

14



(supervizată de asociații profesionale, care au și rol de reglementare a domeniului 

profesional respectiv), pentru a găsi rezolvări specifice unor probleme specifice (”nu 

există boală, ci doar pacient”). Corelativ, există și încrederea clientului (construită social, 

în timp) în profesionistul respectiv și în soluțiile oferite de acesta.  

 Evaluarea profesorului va căuta să demonstreze modul în care profesorul asigură 

”construcția” învățării la elev: Este, această învățare, cea mai bună? Este ea utilă celui 

care învață? Are, această construcție, o valoare socială? 

 Evaluarea performanței profesionale nu mai este și nici nu mai poate fi o acțiune 

punctuală (de exemplu, completarea unei fișe de evaluare), ci un proces, inevitabil 

complex. Simplele ”inspecții” sau ”asistențe la lecții” devin insuficiente. Datele strânse 

prin observație directă trebuie corelate, de exemplu, cu analiza datelor statistice privind 

destinația și rezultatele ulterioare ale absolvenților și cu evaluarea satisfacției 

beneficiarilor. Trebuie spus, apăsat, că evaluarea profesorului ar trebui să se bazeze pe o 

cantitate mare de date și pe indicatori specifici – în primul rând de rezultat. 

 Este, cred, mai mult decât evident faptul că evaluarea profesorului nu mai poate fi ruptă 

de evaluarea elevului (care, și ea, ar trebui regândită în același spirit): ”inspecția la clasă” 

(la o oră, două sau patru...) îți poate arăta dacă un profesor respectă procedurile, dar nu și 

progresul elevilor și nici dacă aceștia sunt capabili să folosească, în situații reale de viață, 

competențele formate. 

 Indicatorii esențiali, cei de rezultat, vor fi măsurați în primul rând la nivelul școlii și, 

obligatoriu, corelați cu factorii de context și de ”input”: nu te poți aștepta, la același 

procent de absolvenți care trec la nivelul superior de învățământ sau pe piața muncii, la 

două școli, una funcționând într-o comunitate rurală, săracă, iar cealaltă în centrul unui 

oraș mare, cu elevi din familii educate și bogate. Consecințele acestei situații sunt, pe de 

o parte, caracterul contextual, chiar situațional, al evaluării profesorului, dar și, pe de altă 

parte, necesitatea corelării evaluării profesorului cu evaluarea școlii, ca instituție (prin 

utilizarea unor criterii și indicatori comuni și prin operaționalizarea indicatorilor de la 

nivelul școlii pentru fiecare profesor în parte). 

 Trebuie avut în vedere și faptul că răspunderea pentru rezultate nu aparține unei singure 

persoane (cu excepția educației timpurii și a învățământului primar). 

 ”Cantitatea” și ”calitatea” evaluării rezultatelor învățării sunt diferite de la o disciplină la 

alta și aceste diferențe ar trebui luate în considerare la evaluarea profesorului: una este să 

evaluezi rezultatele învățării la ”Educație fizică” sau la ”Arte” și cu totul alta la 

”Matematică și științe” sau la ”Limbă și comunicare”. Una este să evaluezi 100 de elevi / 

an (lucrând cu ei 4-5 ore / săptămână) și alta să evaluezi 500 de elevi / an (lucrând cu ei 1 

oră / săptămână).  

 Rezultatele învățării, evaluate la elev, sunt diverse ca natură – fizice, intelectuale, sociale, 

emoționale, atitudinale, comportamentale. Ca urmare, metodele și instrumentele de 

evaluare ar trebui să fie diferite. Este de la sine înțeles că fundamentarea evaluării 

profesorului pe rezultatele învățării la elev este condiționată de definirea, în prealabil, a 

acestor rezultate. Pe scurt, acest lucru ar însemna clarificarea profilurilor de ieșire la 

diferitele niveluri de educație, dar și a contribuției fiecărei arii curriculare și fiecărei 

discipline la realizarea competențelor prevăzute în aceste profiluri de ieșire, pentru 

fiecare nivel de școlaritate.  

Analizând cele de mai sus, devine evident că ar trebui schimbat, radical, conceptul 

evaluării, spre ceea ce, în alte domenii de activitate se numește ”managementul 

performanței”
20

. În esență, acest sistem ar însemna, pe scurt: 

a. Negocierea și convenirea unor rezultate individuale ale activității profesionale (cu 

indicatori SMART de performanță), pe baza țintelor dezvoltării instituționale și a condițiilor 

în care funcționează școala (inclusiv resursele existente). Se vor stabili inclusiv consecințele 

neîndeplinirii obiectivelor, precum și beneficiile obținerii unor rezultate mai bune decât cele 

convenite. Subliniem faptul că aceste rezultate scontate (privind învățarea, starea de bine, 
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chiar participarea școlară) ar trebui formulate individual, diferențiate pe niveluri de 

învățământ, pe arii curriculare, pe discipline și, desigur, în funcție de caracteristicile 

individuale și de grup ale elevilor. Punctul de plecare în învățare, ca și rezultatul obținut în 

dezvoltarea competențelor țintă, pot fi foarte diferite de la un elev la altul, de la o clasă la alta 

și de la o școală la alta. 

b. Stabilirea clară și fără echivoc a obligației conducerii școlii de a asigura dezvoltarea 

profesională (pentru a dobândi competențele necesare realizării obiectivelor stabilite) și de a 

aloca resursele necesare realizării respectivelor obiective. De exemplu, dacă la o anumită 

disciplină se urmărește dezvoltarea competențelor digitale, este normal ca, în acest scop, 

profesorul și elevii să aibă la dispoziție echipamentele necesare și legătura la Internet. Dacă 

profesorul, care trebuie să dezvolte aceste competențe, nu le deține el însuși la un nivel 

suficient de ridicat, conducerea școlii ar trebui să-i ofere posibilitatea dezvoltării lor. 

c. Monitorizarea permanentă a activității și feedback reciproc, în timp real. Managerul 

oferă feedback în vederea îmbunătățirii rezultatelor obținute, în timp ce profesorul oferă 

feedback în privința resurselor disponibile, în raport cu cele necesare, inclusiv în privința 

propriilor competențe. Feedbackul poate proveni și de la elevi, părinți, colegi, alți actori de la 

nivelul școlii și al comunității. 

d. Evaluarea rezultatelor obținute se face prin raportare la cele propuse, luând în 

considerare și nivelul resurselor puse la dispoziție. Ca urmare, va fi evitată situația în care se 

cer aceleași rezultate, indiferent de punctul de plecare și indiferent de resursele puse la 

dispoziție. Am observat, de exemplu, multe situații în care efortul depus și valoarea adăugată 

sunt mai mari la profesorii care lucrează cu elevi din grupuri defavorizate, decât la profesorii 

care lucrează cu elevi favorizați (din orice punct de vedere). Cu toate acestea, evaluarea 

clasică îi recompensează pe cei din urmă, chiar dacă rezultatele obținute de elevi sunt, mai 

mult, rezultatul mediului de proveniență decât al activității profesorului. În plus, evaluarea 

trebuie să folosească multiple surse de informații: rezultate la evaluări standardizate (dacă 

există) și la evaluarea curentă; aplicarea unor chestionare elevilor și părinților; observarea 

activităților de învățare – inclusiv a celor extracurriculare; etc.  

e. Evaluarea va fi urmată de stabilirea unor noi ținte de dezvoltare profesională (în termeni de 

competențe necesare – cunoaștere, abilități și atitudini) și instituțională (cum ar fi, de 

exemplu, procurarea unor resurse suplimentare). Trebuie menționat și faptul că, dacă 

neatingerea obiectivelor se datorează lipsei unor resurse, consecința managerială va fi 

procurarea acelor resurse. Dacă aceste resurse nu pot fi procurate, este necesară modificarea 

obiectivelor profesionale individuale. Subliniem și faptul că evaluarea de acest tip nu 

ierarhizează profesorii și nici nu urmărește identificarea profesorilor slabi, cu scopul 

sancționării sau concedierii lor, ci, dimpotrivă, dezvoltarea lor profesională și păstrarea lor în 

învățământ. 

Ca o concluzie (și o deschidere, în același timp): schimbarea în evaluarea profesorului este 

necesară; dar nu oricum, ci prin integrarea acesteia într-un sistem coerent de management al 

resurselor umane în educație, pornind de la un model unitar
21

: evaluarea trebuie gândită 

împreună cu toate celelalte componente ale politicilor de resurse umane în educație, cum ar fi 

formarea inițială și dezvoltarea profesională, politicile de recrutare, normare, salarizare și 

disponibilizare, politicile manageriale (pentru că, fără directori competenți în școli, introducerea 

sistemelor de management al performanței este irealizabilă) etc. Numai așa se vom fi siguri că 

toată lumea trage în aceeași direcție. 
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Современное образование ориентировано на учѐт индивидуальных особенностей 

учащихся, на личностно-ориентированный подход в обучении. Однако в условиях классно-

урочной системы реализовать такой подход на практике крайне сложно. Тем более что 

отечественные педагогические кадры большей частью не готовы к работе в режиме 

развивающего обучения. К сожалению, соответствующие образовательные системы Л.В. 

Занкова и Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в последнее время лишено поддержки 

государственных структур. Между тем, в данных технологиях мы можем многое почерпнуть 

для реализации идеи обучения по запросу. 

Прежде всего, чтобы создать комфортные условия для обучения каждого из учащихся, 

важно определить его личную траекторию на основе сформированного запроса как с точки 

зрения ученика, так и с точки зрения учителя. 

Обучение на основе запросов – это форма активного обучения, которая начинается с 

постановки вопросов, проблем или сценариев. Это контрастирует с традиционным 

образованием, которое обычно опирается на преподавателя, представляющего факты и свои 

знания о предмете. Обучение, основанное на запросах, часто осуществляется с помощью 

фасилитатора, а не преподавателя (What is Inquiry Based Learning (EBL)? Centre for Excellence 

in Enquiry-Based Learning. University of Manchester. Retrieved October 2012). 

По крайней мере учитель на определѐнном этапе выступает в этой роли. 

 Фасилитатор выявляет и исследует проблемы и вопросы для получения учениками 

знаний, а больше или для поиска решений, как он эти знания будет добывать. Обучение на 

основе запросов включает в себя обучение на основе проблем. Поэтому чаще всего 

интегрируется с проектной технологией и технологией критического мышления.  

С точки зрения ученика, обучение на основе запроса фокусируется на 

сформулированном  вопросе или описанной им проблемы. Ученики должны использовать 

собственную аргументацию, основанную на фактических данных. Без стеснения указать на 

свои пробелы в знаниях и пути их устранения. 

Ученики должны выстроить систему собственных целей и задач. Идеальный вариант, 

если они покажут, как они собираются проверить в перспективе достижение необходимых 

результатов. 

С точки зрения преподавателя, обучение на основе запроса фокусируется на том, 

чтобы вывести учеников за рамки общего любопытства в область критического мышления и 

понимания. Учитель должен поощрять учеников задавать вопросы и поддерживать свою 

заинтересованность в процессе обучения, понимая, когда начинать и как структурировать 

свою деятельность по самообучению. 

Используя такой комплекс мер, как управляемое самообучение, анализ данных об 

ученике и результаты системы вопрос-ответ, можно реализовать действия учителя по 

запросу в форме: 

 Демонстрации примеров 

 Группового проекта 

 Исследовательской деятельности 

 Практических (лабораторных) работ, особенно на уроках естествознания 

 Уникальных упражнений, адаптированных для конкретных учеников 

Какой бы вид деятельности учитель не использовал, он должен позволить ученикам 

при предварительном обзоре темы разработать собственные стратегии для решения 

поставленных вопросов и проблем. Учитель может предложить варианты таких стратегий. 
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Существуют различные виды обучения на основе запросов с разной степенью 

структурирования и учѐта возрастных особенностей учащихся: 

Подтверждение запроса. Вы задаѐте ученикам вопрос. Ученики должны не только 

записать ответ, но и описать способ достижения этого ответа. Цель состоит в том, чтобы 

привить навыки исследования и критического мышления, когда ученики сами проверяют,  

как работает конкретный способ. 

Структурированный запрос. Вы задаѐте ученикам открытый вопрос, где требуется 

произвольное описание ответа и ученики должны также описать способ его достижения. Они 

должны привести убедительные аргументы для обоснования своих выводов. 

Управляемый запрос. Вы задаѐте ученикам открытый вопрос. Они обсуждают его в 

группах и совместно разрабатывают способ достижения своего ответа. 

Открытый запрос. Вы задаѐте ученикам время на размышление и свою поддержку. 

Они самостоятельно изучают учебный материал, формулируют вопросы как к его 

содержанию, так и по непонятным для них проблемам. Предлагают вопросы для совместного 

обсуждения (Wilhelm, J. G., & Wilhelm, P. J. (2010). Inquiring minds learn to read, write, and 

think: Reaching all learners through inquiry. Middle School Journal, May 2010, 39–46.). 

Стратегии быстрого реагирования 

Знание того, когда и особенно как эффективно начать процесс быстрого реагирования 

на создавшуюся ситуацию, является очень чувствительным и весьма сложным вопросом в 

условиях классно-урочной системы. Хотя, безусловно, учитель старается предотвратить 

возможность возникновения подобных ситуаций, они всѐ же могут возникнуть. 

Ещѐ на ранней стадии мы определяем, кто из учеников не справляется с 

поставленными учебными задачами или в силу своей недисциплинированности постоянно 

отвлекается, влияя на общее состояние работоспособности класса. 

Такие ученики являются объектами вашего быстрого реагирования. В этих целях мы 

создаѐм микрогруппы или работаем с такими учениками индивидуально. Наша работа, как 

правило, направлена на устранение проблемных мест и формирование у  таких учеников 

недостаточно развитых, но очень необходимых навыков самостоятельной работы для 

ускорения их обучения. 

В зависимости от степени сложности возникшей ситуации нам может потребоваться 
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помощь других учителей. Мы можем сообщить родителям учащегося о том, что  переходим 

к новой стратегии обучения с их ребѐнком. 

Универсальных приѐмов быстрого реагирования не существует, но важно знать уровни 

такой работы, как действовать на каждом из них. 

Обучение на основе запросов является основополагающим для развития навыков 

мышления более высокого порядка. Согласно таксономии Блума, способность 

анализировать, синтезировать и оценивать информацию или новые знания свидетельствует о 

высоком уровне мышления. 

Преподаватели должны поощрять дивергентное, творческое мышление и предоставлять 

студентам и ученикам свободу задавать свои собственные вопросы и изучать эффективные 

стратегии поиска ответов. Навыки мышления более высокого порядка, которые обучаемые 

имеют возможность развивать в ходе исследовательской деятельности, будут способствовать 

развитию навыков критического мышления, которые они смогут передать другим 

предметам. 

Цифровые инструменты в обучении по запросу 

Информационные технологии и информационная грамотность приобретают все 

большее значение в современном обществе знаний. Многие исследования показали, что 

учащиеся от начальной школы до аспирантуры не обладают достаточной информационной 

грамотностью и навыками в ней, поэтому возникает необходимость в эффективном 

педагогическом подходе, который позволит развивать эти навыки.  

Одним из важных шагов в этом направлении является возможность сочетания 

коллективного подхода к обучению с опросным обучением для развития информационной 

грамотности учащихся начальных классов и навыков работы с информационными 

технологиями.  

Глубоко убеждѐн, что современные педагогические (образовательные) технологии 

невозможны без интеграции со специально разработанными цифровыми инструментами, 

сопровождающими обучение. 

За последнее десятилетие в школах внедрено большое количество интерактивных игр и 

учебных программно-методических комплексов. Однако большое количество программных 

пакетов не ориентировано на обучение на основе запросов. Примеры возможных 

приложений для работы в таком режиме обучения представлены в этой статье.   

Особое внимание хочется обратить на международную образовательную платформу 

Go-Lab (https://www.golabz.eu/). 
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Еѐ цель заключается в содействии использованию инновационных технологий 

обучения (смешанного, проектного, обучения по запросу, STEM-образования), где особое 

внимание уделяется лабораториям онлайн (Labs) и прикладным программам для обучения по 

запросу (Apps). 

Используя экосистему Go-Lab, преподаватели могут найти необходимые для них 

лаборатории и приложения, а также создавать индивидуальные учебные пространства (ILSs). 

Go-Lab состоит из  платформы совместного использования и поддержки Go-Lab ( 

Golabz ) и платформы разработки авторских площадок для обучения по запросу и проектной 

деятельности учащихся: Graasp. 

В последние годы количество инструментов для их использования в обучении по 

запросу стремительно нарастает. Вот лишь некоторые из них. 

Loop (https://info.loophq.io) занимает свою нишу в череде цифровых инструментов 

формирующего оценивания. С его помощью вы можете привлечь учащихся к обсуждению 

заданий, тем курса или выяснить общее настроение класса. То, что предлагают создатели 

сервиса, является несколько уникальным: возможность напрямую реагировать на ответы 

отдельных учащихся, даже когда они отвечали на групповой опрос. 

Classkick (https://classkick.com)–  это приложение, которое позволяет преподавателю 

контролировать работу учеников в режиме реального времени и обеспечивать быструю 

обратную связь. Учитель разрабатывает уроки с редактируемыми слайдами, где учащиеся 

могут завершить работу, пользуясь теми же инструментами рисования, вставки ссылок, 

изображений и записи звука. 

Easyclass  (https://www.easyclass.com/)— онлайн-инструмент для создания и управления 

классами. Абсолютно бесплатный сервис, созданный международной командой из Италии, 

Венгрии и Румынии. Он хорош тем, что вы можете собрать в одном месте как содержание по 

вашему предмету, так и инструменты контроля, обратной связи. 

Уже ряд лет команда Seesaw (http://web.seesaw.me) посвятила себя созданию 

образовательной платформы, которая помогает детям лучше учиться за счет использования 

связанных портфелей. В начале лета 2019 года команда добавила ряд инструментов для 

учащихся.  Теперь они могут создавать свои проекты во всех предметных областях с новой 

панелью инструментов, среди которых появилась и возможность создавать видео сообщения. 

Таким образом, интеграция технологий личностно-ориентированного обучения, 

критического и проектного мышления помогут учителю обеспечить продуктивное, 

конструктивное реагирование на возникающие критические ситуации. По сути, обучение по 

запросу наполняется конкретным содержанием и может обеспечить персонифицированное 

обучение. 
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CZU:373.24 

GRĂDINIŢA – MEDIUL EDUCAŢIONAL FAVORABIL SOCIALIZĂRII COPILULUI 

PREŞCOLAR 

Vasilica ANDRASCIUC, drd., prof. înv. preşcolar, Maramureş, România 

Galina CHIRICĂ, dr., conf. univ., UST 

Rezumat:  Termenul de grădiniţă ca instituţie educativă pentru copii preşcolari evocă expresia plastică a 

neofreudistului E. Pfister care susţinea că „ educaţia este un proces de grădinărit psihosocial”. Grădiniţa de 

copii reprezintă instituţia menită să ocrotească şi să facă educaţia copiilor aflaţi la vârsta copilăriei mijlocii 3-

6-7 ani. Educaţia şi îngrijirea timpurie a copiilor trebuie considerate drept baza sistemelor de educaţie şi de 

formare, fapt care se traduce prin asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare în perspectivă a competenţelor 

cheie. O educaţie timpurie coerentă în toate mediile implicate (familie, grădiniţă, comunitate etc.) reprezintă 

contextul necesar unui echilibru între aspectele socio-emoţionale, învăţare şi starea de bine. 

 Cuvinte-cheie: educație, socializare, instituție, grădiniță de copii, preșcolari, curriculum, dezvoltare. 

Abstract: The “kindergarten” as an educational institution for preschool children evokes the plastic 

expression of neofreudist E. Pfister who argued that "education is a psychosocial gardening process". The 

kindergarten is the first segment of the education system that explicitly proposes its educational purposes for 

the activities it organizes and carries out. The kindergarten is the institution meant to protect and educate the 

children of middle age children 3-6-7 years. Early childhood education and care should be considered as the 

basis of education and training systems, which translates into ensuring optimal conditions for developing key 

competences in perspective. A coherent early education in all the environments involved (family, 

kindergarten, community, etc.) represents the necessary context for a balance between socio-emotional 

aspects, learning and well-being. 

Keywords: education, socialization, innstitution, kindergarten, preschoolers, curriculum, development. 

     Socializarea fiind o condiție primordială în dezvoltarea și afirmarea personalității, formează o 

sensibilitate deosebită pentru stimulii sociali, implică individul în cadrul obligațiilor sale în raport 

cu semenii, învățându-l arta participării și colaborării, ca personalitate impregnantă în cadrul 

valorilor și simbolurilor sociale, autonomă și capabilă de orientare în ambianță. [9, p. 69] Astfel 

socializarea este realizată printr-o multitudine de forme și situații, de numeroși agenți, dintre care 

cei mai importanți sunt familia, grădinița de copii, grupurile-pereche (similare), școala și mijloacele 

de informare în masă. 

   Etapa hotărâtoare în socializarea personalității este cea primară, iar drept instituții în perioada 

copilăriei timpurii se evidențiază familia și instituțiile de învățământ, precum este grădinița de 

copii. Familia este nu numai locul în care copilul se naşte şi trăieşte prima perioadă din viaţă, dar şi 

principalul agent al socializării. Ea este intermediarul între societatea globală şi copil, locul în care 

se modelează principalele comportamente ale personalităţii.  Pe măsură ce copiii cresc, ei petrec din 

ce în ce mai mult timp în compania egalilor săi – egali în vârstă (cu mici variații), în mediul social 

și interese. Pe măsură ce influența grupurilor respective crește, cea a părinților se diminuează 

corespunzător. În unele țări copiii de vârstă școlară petrec în medie de două ori mai mult timp cu 

egalii lor decât cu părinții și cei mai mulți preferă să petreacă timpul în acest fel. 

   Apartenența la grupul similar plasează copiii pentru prima dată într-un context unde cea mai mare 

parte a socializării se desfășoară fără un plan deliberat (în afară de activitățile organizate de cadrul 

didactic). Ei pot să aleagă în sfârșit companionii și prietenii lor și să interacționeze cu alții pe bază 

de egalitate.  

   Educaţia – instituţie fundamentală a societăţii, în sens general poate fi definită ca” orice activitate 

socială vizând transmiterea către indivizi a moştenirii colective, a societăţii în care aceştia se 

înserează.” [ 4, p. 221]. 

   Grădinițele au o influență importantă asupra socializării copiilor. Copiii care sunt înscriși la 

grădinițe se dezvoltă mai bine decât cei care stau exclusiv în familie. De asemenea, studiile 

sociologice dezvăluie faptul că copiii care au urmat grădinițele sunt mai cooperativi și mai siguri de 

ei decât ceilalți care sunt mai agresivi și manifestă un grad mai ridicat de insecuritate. 
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   Termenul de grădiniţă ca instituţie educativă pentru copii preşcolari evocă expresia plastică a 

neofreudistului E. Pfister care susţinea că „ educaţia este un proces de grădinărit psihosocial” [ 5, 

p.49] 

   Numită de-a lungul timpului „casa jocurilor” de către Vittorino da Feltre, „grădină de copii” de 

către F. Froebel, „casa copiilor” de Maria Montessori, „şcoală de copii mici” în Legea pentru 

învăţământul primar şi primar normal (1924), instituţia de învăţământ preşcolar, numită din 1956 

încoace „grădiniţă de copii”, reprezintă primul segment al sistemului de învăţământ care îşi propune 

în mod explicit finalităţile educaţionale pentru activităţile pe care le organizează şi desfăşoară [ 5, p. 

49]. 

   Cercetările psihopedagogice au pus în evidență faptul că atitudinile și comportamentele indivizilor 

sunt determinate de imaginea pe care o au despre ei înșiși, imagine formată prin interacțiuniea cu 

grupul. Imaginea pe care o au oamenii despre ei înșiși este determinată de dimensiunile obiective 

ale personalității lor și în mare parte de „oglinda” pe care societatea, grupul le-o oferă pentru a se 

privi. Unele grupuri sunt mai importante ca modele de la care indivizii în curs de socializare preiau 

idei și norme comportamentale. Acestea sunt grupuruile de referință în formarea personalității. Din 

această categorie fac parte în primul rând, după cum a fost deja menționat, familia și grupurile-

pereche (grupuri formate din persoane având aceiași categorie de vârstă și același status). Copiii 

preiau de la grupurile-pereche idei și norme comportamentale. Participarea copilului la grupurile-

pereche are un rol psihosociologic important. Unele studii insistă chiar asupra faptului că grupurile-

pereche au influența cea mai puternică asupra atitudinilor, intereselor și normelor comportamentale, 

asupra formării personalității. 

   Grupurile-pereche – formate din persoane care au aproximativ aceiași vârstă – se manifestă ca 

agenți de socializare puternici mai ales în perioada copilăriei și adolescenței. Chiar de la o vârstă 

foarte mică, copiii de aceiași generație interacționează ușor. Deși stăpânesc mult mai puțin 

simbolurile și mijloacele de comunicare comparativ cu adulții, ei comunică mai ușor decât aceștia. 

Doi copii care vorbesc limbi diferite și au fost socializați în culturi diferite stabilesc relativ ușor 

raporturi, în timp ce, în aceeași situație, doi adulți s-ar simți nesiguri și incapabili să interacționeze. 

   În structura sistemului de învăţământ pentru instruirea şi formarea preşcolarilor este prevăzută 

funcţionarea instituţiilor specializate care pot fi de stat şi particulare, ambele funcţionând în 

conformitate cu prevederile Legii Învăţământului, nr.85/1995, cu completările ulterioare pentru 

învăţământul privat, aduse de Regulamentul Învăţământului particular şi fiind înfiinţate de sau cu 

acordul inspectoratelor şcolare judeţene, la iniţiativa proprie sau la solicitarea unor persoane 

juridice sau fizice (părinţi, agenţi economici). Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a învăţământului preşcolar Partea II, Art. 22 formele de organizare a învăţământului preşcolar de 

masă sunt: 

 Grădiniţe cu program normal ( 5 ore pe zi) – asigură educaţia şi pregătirea 

corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţa socială; 

 Grădiniţe cu program prelungit ( 10 ore pe zi) – asigură educaţia şi pregătirea 

corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţa socială dar şi protecţia socială a 

acestora ( hrană, supraveghere, odihnă); 

 Grădiniţe cu program săptămânal – asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a 

copiilor pentru şcoală şi viaţa socială dar şi protecţia, hrana, supravegherea şi odihna 

acestora pe durata unei săptămâni.  

   Referitor la învăţământul special, regulamentul prevede organizarea grădiniţelor speciale unde 

copiilor cu nevoi speciale, cerinţe educaţionale speciale, le este asigurată asistenţa din partea unor 

specialişti: defectologi, logopezi, kinetoterapeuţi, psihologi, pedagogi. [ 5, p.55]. 

   În general, în grădiniţă, repartizarea copiilor se face pe grupe: grupa mică, mijlocie, mare, în 

funcţie de vârsta copiilor. Dar în situaţii speciale, regulamentul permite înfiinţarea de grupe 

combinate, care cuprind copii pe nivele diferite de vârstă şi dezvoltare. Cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare, se pot înfiinţa grădiniţe cu profil artistic, sportiv, limbi moderne, şi grupe 

integrate, cuprinzând copii cu cerinţe educative speciale. Sunt frecvente şi situaţii,  în care, aceeaşi 

instituţie de educaţie preşcolară integrează şi secţii cu programe diferite (normal, prelungit, 
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săptămânal) sau în care grădiniţele funcţionează  împreună cu alte unităţi de învăţământ: creşă, 

şcoală,  şi aceste situaţii fiind acceptate de lege. Această varietate a posibilităţilor de organizare a 

învăţământului preşcolar este absolut necesar pentru facilitarea accesului la educaţia timpurie a unei 

cât mai mari diversităţi de copii, pentru crearea posibilităţii de a adapta tipurile de finalităţi 

specifice grădiniţei particularităţilor, trebuinţelor individuale şi de grup a preşcolarilor. [5, p.55]. 

   Educaţia şi îngrijirea timpurie a copiilor trebuie considerate drept baza sistemelor de educaţie şi 

de formare, fapt care se traduce prin asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare în perspectivă a 

competenţelor cheie. O educaţie timpurie coerentă în toate mediile implicate (familie, grădiniţă, 

comunitate etc.) reprezintă contextul necesar unui echilibru între aspectele socio-emoţionale, 

învăţare şi starea de bine.[ 2, p. 4] 

   Curriculum-ul care reprezintă un instrument de optimizare a experienţei educaţionale a copiilor 

stabileşte cadrul pedagogic pentru sprijinirea dezvoltării copiilor într-un mod holistic, prin practici 

educaţionale şi de îngrijire care permit copiilor să-şi atingă întregul potenţial, permiţând totodată 

educatorilor să-şi personalizeze abordarea în funcţie de interesele, necesităţile şi potenţialul fiecărui 

copil. 

   Potrivit noului Curriculum pentru educaţia timpurie din 2019 [2], principiile care au  stat la baza 

elaborarării acestuia sunt bazate pe valori fundamentale şi anume: 

 Principiul educaţiei centrate pe copil (cunoaşterea, respectarea şi valorizarea unicităţii 

copilului, a nevoilor, trebuinţelor şi caracteristicilor acestuia); 

 Principiul respectării dreptului copilului (dreptul la educaţie, dreptul la liberă exprimare); 

 Principiul învăţării active (crearea de experineţe de învăţare în care copilul participă activ şi 

poate alege şi influenţa modul de desfăşurare a activităţii); 

 Principiul dezvoltării integrate (printr-o abordare integrată a activităţilor, 

multidisciplinară/interdisciplinară); 

 Principiul interculturalităţii (cunoaşterea şi respectarea valorilor naţionale şi ale celorlalte 

etnii); 

 Principiul echitării şi nondiscriminării (dezvoltarea unui curriculum care să asigure, în egală 

măsură, oportunităţi de dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie sau statut 

socio-economic); 

 Principiul educaţiei ca interacţiune dintre educatori şi copil (dependenţa rezultatelor 

educaţiei de ambele părţi participante în proces, atât de individualitatea copilului, cât şi de 

personalitatea educatorului/părintelui). 

   Astfel, activitatea educatorului se va îndrepta spre  opţiuni metodologice care să fie orientate de 

următoarele principii, conform Curriculumului pentru educaţia timpurie: 

 Principiul individualizării (organizarea activităţilor ţine cont de ritmul propriu de dezvoltare 

a copilului, de nevoile sale, asigurându-se libertatatea copiilor de a alege activităţi şi sarcini 

în funcţie de nevoile lor), 

 Principiul învăţării bazate pe joc (jocul este cativitatea copilului prin care acesta se dezvoltă 

natural, prin urmare trebuie să stea la baza conceperii activităţilor didactice de toate 

tipurile), 

 Principiul diversităţii contextelor şi situaţiilor de învăţare (oferirea unui mediu educaţional 

de contexte şi situaţii de învăţare diverse, care să solicite implicarea copilului sub cât mai 

multe aspecte: cognitiv, emoţional, social, motric), 

 Principiul alterării formelor de organizare a activităţii: frontal, în grupuri mici, în perechi şi 

individual şi a strategiilor de învăţare, 

 Principiul parteneriatului cu familia şi cu comunitatea (este necesar ca între educatoare şi 

familie să se stabilească relaţii de parteneriat care să asigure continuitate şi coerenţă în 

demersul educaţional; familia reprezintă partener activ, nu doar receptor al informaţiilor 

furnizate de educatoare referitoare la progresele realizate de copil; totodată e importantă 

înţelegerea valorii educaţiei, pentru comunitate şi participarea comunităţii, în perioadele 

timpurii).[ 2, pp. 4-5] 
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   Copilul evoluează continuu de-a lungul existenţei sale, iar participarea la procesul de educaţie este 

un element cheie pentru asigurarea acestei evoluţii. Portivit lui Arnold Gesell domeniile de 

dezvoltare sunt diviziuni convenţionale referitoare la evoluţia copilului, în funcţie de creştere şi de 

maturizarea sistemului nervos, corelat cu procesul de achiziţii în plan psihologic. Astfel, domeniile 

de dezvoltare care sunt conturate în Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a 

copilului între naştere şi 7 ani, în documente de reper al sistemului de educaţie timpurie din 

România, sunt următoarele: 

1. Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale care cuprinde o gamă largă de deprinderi 

şi abilităţi ( de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul 

realizării desenelor sau modelarea) dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de 

cunoştinţe şi abilităţi referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, sau alte practici de 

menţinere a sănătăţii şi securităţii personale. 

2. Dezvoltarea socio-emoţională care vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui 

de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale mediează modul în 

care copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi 

capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi răspunde emoţiilor 

celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În 

strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care 

influenţează decisiv procesul de învăţare.  

3. Capacităţi şi atitudini faţă de învăţare – se referă la modul în care copilul se implică într-o 

activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi 

la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în afara deprinderilor şi 

abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare. 

4. Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii – vizează dezvoltarea 

limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi al înţelegerii 

semnificaţiei), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală şi scrisă, 

nonverbală şi verbală), a prerechizitelor pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare 

dintre celelalte domenii. 

5. Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii – a fost definită în termenii abilităţii copilului de 

a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de 

caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilităţile de gândire logică şi rezolvarea de 

probleme, cunoştinţele elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi 

mediul înconjuurător. [10, p.11].  

   Bazele capacităţii de a învăţa pe tot parcursul vieţii se formează în primii ani ai copilăriei. 

Învăţarea este un proces gradual, iar construirea unor premise puternice în copilăria mică 

reprezintă o condiţie prealabilă pentru dezvoltarea conpetenţelor şi pentru succesul educaţional 

de la nivelurile superioare, fiind, esenţială pentru sănătatea şi pentru starea de bine a copiilor. 

Aşadar finalităţile educaţiei timpurii, vizează o serie de aspecte, care se constituie în premise ale 

competenţelor-cheie formate, dezvoltate şi diversificate, pe traseul şcolarităţii ulterioare: 

 Dezvoltarea liberă, integrală şi armoniaosă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul 

propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia; 

 Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a 

dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi; 

 Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentelor, ca expresie 

autonome de învăţare; 

 Descoperirea, de către copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei 

imagini de sine pozitive; 

 Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 

necesare la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. [2, p.14]. 

   Grădiniţa facilitează „ieşirea în lume” a copilului, o trecere spre independenţa copilului. Grădiniţa 

completează mediul familial şi nu se substituie lui, cele două medii oferă cadre diferite pentru 

dezvoltarea copilului. [ 3, p.44]. 

26



   În mediul grădiniţei copilul poate să dispună de un grup constant de copii de vârstă apropiată cu a 

sa; de o relaţie constantă şi complexă cu adulţi neutri afectiv; de o stimulare intelectuală constantă, 

adaptatată vârstei şi nevoilor sale de învăţare; de un spaţiu social care să permită dezvoltarea pentru 

independenţă a copilului. [3, pp 50-51]. 

   Prin funcţiile sale, grădiniţa se dovedeşte un cadru nesecar dezvoltării și socializării copilului, 

complementar celui familial, o instituţie educativă în care copilul se poate afirma ca persoană 

socială. Grădiniţa răspunde unei  nevoi de educaţie a copilului care nu poate fi acoperită doar prin 

competenţele familiei. Timpil petrecut de copil la grădiniţă ţine de nevoia lui de educaţie şi de 

manifestare socială, deci nu poate fi măsurat după elemente externe. Aşadar, grădiniţa este mediul 

educativ şi de socializare foarte important pentru copii. [ 3, p. 78]. 

   Grădiniţa reuşeşte să realizeze armonizarea între esenţa educaţiei formale şi ceea ce este 

definitoriu pentru educaţia informală. Grădiniţa este formală ca structură instituţională, dar 

informală ca stil spontan, familiar, flexibil, personalizat. 

Bibliografie: 

1. ACHIM, M., Sociologie. Cluj-Napoca, Eikon, 2008, 416p. 

2. Curriculum pentru educaţia timpurie, Ministerul Educaţiei naţionale, București, 2019 

3. FARCA, S., ALECU, G., CUCIUREANU, M., ŞERBAN-ADRIAN, M.,   Începem 

grădiniţa. Ghidul părinţilor şi educatoarelor. Iaşi: Editura Pim, 2010. 44p. ISBN 978-606-

520-747-9 

4. FURTUNĂ, C., Sociologie generală. Bucureşti: Editura Fundaţia România de Mâine, 2007. 

221p. ISBN 973-725-392-2 

5. GLAVA, A., GLAVA, C. Introducere în pedagogia preşcolară. Cluj Napoca: Editura Dacia, 

2002. 50p. ISBN 973-35-1471-3 

6. IONESCU, M. Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la 

naştere la 7 ani. Bucureşti: Editura Vanemonde, 2010. 78p. ISBN 978-973-1733-16-6  

7. Mihăilescu, I., Sociologie generală.Concepte fundamentale și studii de caz, Polirom, 2003, 

400p. 

8. Mureșan P. Învățarea socială. București, Editura Albatros, 1980 

9. Rusnac S. Preocupări contemporane ale psihologiei sociale. Chișinău, 2007. 264p. 

10. Suport pentru explicarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează 

Curriculumul pentru educaţie timpurie. 2019 [ citat 15.01.2020]. Disponibil: 

http://www.isjmm.ro/invatatamantprescolar 

 

 

27

http://www.isjmm.ro/invatatamantprescolar


 
 

CZU:37.02:373.3 
 

ABORDĂRI ALE INSTRUIRII DIFERENŢIATE ŞI INDIVIDUALIZATE 

ÎN TREAPTA PRIMARĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Olga CERNEI, doctorandă, înv. grad did.II, Liceul Teoretic Orizont 

Studiind profund natura copilului, relaţiile lui cu lumea, cultura, tradiţiile naţionale, valorile 

general-umane, şcoala ar putea asigura dezvoltarea capacităţilor lui ascunse. Şcoala contemporană, 

spre deosebire de şcoala tradiţională apelează la învăţământul în contextul libertăţii şi al unei 

pedagogii bazate pe „metode active”, pe diferenţierea instruirii şi personalizarea ei. Condiţii şi 

şanse egale de dezvoltare şi manifestare pot fi asigurate în procesul instructiv-educativ doar în 

situaţia când se va ţine cont de particularităţile psihologice deosebite ale fiecărui elev. [3] 

Individualizarea constituie acţiunea de adaptare a procesului didactic la particularităţile 

individuale ale elevilor. Procesul de individualizare a activităţii pedagogice se referă îndeosebi la 

tehnologia didactică, tratarea adecvată a lucrului individual, precum şi o modalitate adecvată de 

prezentare a conţinutului, în concordanţă cu particularităţile însuşirii acestuia de către unii elevi. 

Acţiunea de individualizare a procesului didactic nu este condiţionată, în mod necesar, de 

aplicarea măsurilor de diferenţiere a instruirii prin forme ale învăţământului sau conţinut. Procesul 

de individualizare manifestă o anumită independenţă, ca aspect particular al acţiunii diferenţierii 

instruirii. [5] 

Diferenţierea şi individualizarea constituie două dintre strategiile principale de ameliorare a 

randamentului şcolar şi de înlăturare a insucceselor. Diferenţierea presupune adaptarea activităţii 

didactice, sub raportul conţinutului, al formelor de organizare şi al strategiilor didactice la 

particularităţile educabililor şi la tipurile de individualităţi [3]. 

Rolul profesorului în cadrul procesului didactic se schimbă comparativ cu învăţământul 

tradiţional. Profesorul nu mai este, înainte de toate, furnizor de informaţie, el având rolul de a 

facilita construcţia de cunoştinţe prin: organizarea învăţării, motivare, crearea unui mediu adecvat 

pentru învăţare, antrenarea comunicării, acordarea feed-back-ului şi dirijarea interpretărilor, 

confruntarea conceptelor greşite, valorificarea experienţei anterioare în învăţare etc. [4]. 

Modernizarea învățământului vizează anume această flexibilitate a instruirii și educației 

pentru a asigura dezvoltarea capacităților și aptitudinilor fiecărui elev, în raport cu propriile 

posibilități. Școala este chemată să organizeze procesul de predare –învățare - evaluare în aşa fel 

încât să-l pună pe elev cât mai devreme posibil în posesia unor mijloace proprii de însușire a 

cunoștințelor, de aplicare în practică în mod constant și creator. 

Diferenţierea şi individualizarea instruirii constituie o problemă pedagogică veche, dar mereu 

actuală, deoarece oamenii se deosebesc unii de alţii nu doar în ceea ce priveşte felul lor de a gândi şi 

a fi, ci şi prin capacitatea şi ritmul de învăţare, prin atitudinea faţă de aceasta.  

Problema diferenţierii şi individualizării instruirii urmăreşte asigurarea reuşitei fiecărui elev şi 

realizarea unor performanţe cât mai apropiate de potenţialul său intelectual maxim.  

Întrucât natura şi societatea umană progresează prin diferenţiere şi nu prin uniformizare, 

interesul pedagigilor trebuie să fie respectarea şi valorificarea particularităţilor copilului, pentru că, 

prin educaţie şi instrucţie, fiecare individualitate să poată fi transformată într-o personalitate umană 

complexă, capabilă să creeze noi valori materiale şi spirituale. [2] 

O privire comparativă asupra concepției tradiționale a activității instructiv-educative și a celei  

diferențiate ar pune pune în evidenţă importanşa şi necesitatea diferenţierii deoarece valorifică la 

maxim capacităţile şi particularităţile individuale ale elevilor mici. Actvitatea didactică diferenţiată 

ghidează elevii în sensul propriilor interese, oferă timp suficient  în funcţie de nevoile fiecăruia, 

încurajează perspective  multiple asupra ideilor fiecăruia, dă posibilitatea elevilor să acţioneze 

împerună cu învăţătorul înscipul stabilirii obiectivelor şi criteriilor de evaluare. 

Individualizarea lucrului elevului în cadrul procesului de instruire nu înseamnă izolarea 

acestuia de restul colectivului, dar însumă nişte strategii din partea pedagogului ce au drept scop 

valorificarea a ceea ce are elevul şi a ceea ce poatecu adevărat acesta. Cadrul didactic va recurge la: 

 elaborarea de sarcini diferenţiate în funcţie de aptitudinile, înclinaţiile, opţiunile, nivelul de 

dezvoltare intelectuală al elevului ce necesită aceste sarcini. 
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 fişe de lucru individualizate de recuperare (pentru cei rămaşi în urmă), de dezvoltare (pentru 

elevii foarte buni), fişe de exerciţii destinate tuturor, în scopul formării unor priceperi şi deprinderi 

aprofundate, fişe de autoinstruire, destinate în special însuşirii unor tehnici de învăţare 

individuală şi independent, fişe de evaluare, pentru constatarea nivelului de pregătire şi asigurare 

a feedback- ului şi fişe pentru pregătirea individuală sub formă de meditaţii, consultaţii, discuţii 

şi autoinstruire, care permit elevului să se exprime fără a fi constrâns de presiunea clasei, a 

colectivului de elevi din care face parte şi care l-ar putea inhiba. 

Tratarea diferenţiată a elevilor este precedată de cunoaşterea elevilor, de felul cum se 

manifestă aceştia în cadrul relaţiilor de comunicare, cât de responsabili sunt şi care sunt punctele lui 

forte.[3] Este important să pornim întotdeauna de la punctele forte ale elevilor (ce ştie elevul, ce 

poate să facă cu înclinaţiile pe care le are), să evităm slăbiciunile elevilor şi să valorificăm 

oportunităţile pe care ni le oferă mediul. 

Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării,  ne-a invitat mereu la o abordare diferită a 

fiecărui elev şi  a cerut  necesitatea adaptării dinamice a încărcăturii cognitive şi acţionale a 

conţinuturilor şi a strategiilor instructiv-educative atât la particularităţile psihofizice ale fiecărui 

elev, cât şi la particularităţile diferenţiate, relativ comune ale unor grupe de elevi, în vederea 

dezvoltării integrale a fiecăruia.  

Individualizarea învăţării sau tratarea individuală exprimă necesitatea de a valorifica cât mai 

bine posibilităţile şi eforturile individuale, atât în ceea ce priveşte persoanele înzestrate, cât şi pe 

cele mai puţin înzestrate.  

În diferenţierea conţinuturilor se va ţine cont de aspectul cantitativ (volumul de cunoştinţe) 

şi aspectul calitativ (procesele cognitive implicate) dar şi de planurile şi programele şcolare adaptate 

la potenţialul de învăţare al elevului. Un mod de a lucra diferenţiat cu conţinuturile este de a alege 

puncte diferite de intrare astfel ca fiecare elev să poată  interveni în mod activ cu ceea ce ştie despre 

tema respectivă. Pentru a trata diferenţiat conţinutul, elevilor li se poate permite să accelereze sau să 

încetinească ritmul progresului personal prin diferite procedee. 

Procedeele didactice trebuie să ţină cont de faptul că elevii diferă între ei din punctul de 

vedere al aptitudinilor, al ritmului de învăţare, al gradului de înţelegere a fenomenelor, al capacităţii 

de învăţare, al motivaţiei. Deci vom putea adapta mărimea sarcinii şi gradul de dificultate al 

acesteia. Tipurile de interacţiuni se diversifică după nevoile, interesele sau profilurile de inteligenţă 

ale elevilor. [1] 

Problema instruirii diferenţiate nu este nouă, ci numai modul de abordare este altul. 

Pedagogul, mai mult ca oricând, e pus în faţa diferenţierii şi  personalizării proiectării şi este obligat 

la dezvoltarea competenţelor de cunoaştere şi valorizare a elevului. Permanenta provocare a clasei 

nu este nimic altceva decât o şansă de exprimare a măiestriei sale didactice.          

Concluzii: O instruire diferenţiată şi individualizată prevalează asupra intruirii tradiţionale şi 

este necesară deoarece permite utilizarea unui material didactic variat, stimulează originalitatea şi 

creativitatea elevilor, valorifică fiecare elev şi acesta participă la evaluarea propriei munci fiind 

comparat doar cu el însuşi. 
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IMPACTUL STĂRII EMOŢIONALE ASUPRA REUŞITEI 

LA ELEVII DE VÂRTSĂ ŞCOARĂ MICĂ 

Olga CERNEI, doctorandă, înv. grad did. II, Liceul Teoretic Orizont 

În fiecare zi ne confruntăm cu diverse stări emoţionale, pe unele le putem explica, iar pe altele 

nu ştim cum. Fiecare activitate, fiecare interacţiune cu oamenii ne trezeşte anumite emoţii. Emoţiile 

sunt nişte gînduri care ne motivează sau ne demotivează, în general, atunci când ne iniţiem într-o 

derulare de acţiuni. Ca învăţători, putem jonjla cu aceste stări ale copilului pentru a se implica activ 

în procesul de învăţare. 

Psihologia îşi arogă dreptul de a pătrunde în intimitatea fenomenului învăţării deoarece 

învăţarea este un fenomen psihologic deosebit de complex, dar şi covârşitor de important pentru 

viaţa omului, care nu doar respiră şi se hrăneşte, ci şi se joacă, se distrează, munceşte şi se bucură de 

rezultatul muncii sale, iubeşte şi creează. Toate acestea nu sunt posibile decât prin învăţare de reacţii 

şi conduite complexe de răspuns la stimuli naturali şi sociali, a regulilor de respect, algoritmilor de 

lucru şi semnificaţiei lor, concentrată în cuvânt, semn, simbol etc. 

Învăţarea este o activitate a psihicului în toate componentele lui: intelect şi limbaj, memorie, 

atenţie, voinţă, motivaţie şi chiar afectivitate. Psihicul însuşi este într-o continuă stare de activism 

alertat din afara surselor lui, dar şi din interiorul fiinţei în care sălăşluieşte, într-o permanentă 

receptare de informaţii, dar şi de răspunsuri pe care trebuie să le emită sub o supraveghere strictă a 

conştiinţei. [1] 

Succesul, ca reacţie socială la performanţa umană este o problemă intens cercetată în diferite 

contexte sociale, inclusiv în cel al şcolii, în care se operează cu noţiunile de succes şi insucces şcolar, 

de reuşită sau eşec şcolar. [Ibdem] 

Mereu profesorii au avut anumite aşteptări de la elevii lor. Statutul ambiguu al unor aprecieri 

simbolice, acela care recompensează sau sancţionează uneori, nu va fi stimulator pentru elev şi nici 

nu-i va clarifica locul lui pe o scala a progresului. 

Activitatea şcolarǎ se prezintǎ ca o interacţiune complexǎ a mai multor factori. Astfel reuşita 

sau nereuşita elevilor poate fi explicatǎ prin modul în care aceşti factori sunt implicaţi în 

organizarea şi desfǎşurarea activitǎţilor şcolare. 

Aceşti factori pot fi clasificaţi în: 

 factori interni (biologici, psihologici); 

 factori externi (sociali, pedagogici), surprinşi de Tiberiu Kulcsar. [2] 

Trebuie subliniat faptul cǎ toţi factorii sunt modificabili. Factorii externi se schimbǎ ca efect 

al ameliorǎrii lor permanente, iar cei interni se modeleazǎ sub influenţa continuǎ a factorilor externi, 

în special a acţiunii educative. 

Mă voi referi în continuare la câţiva factori asupra cǎrora putem acţiona în mod direct sau prin 

intermediul acţiunii educative. 

Pornind de la cadrul cel mai general al condiţiilor externe, trebuie menţionatǎ  însemnǎtatea 

pe care o are mediul familial, natura influenţelor acestuia pentru întreaga dezvoltare a copilului. 

Este cunoscut astfel cǎ unele familii oferǎ mediul cultural favorabil dezvoltǎrii copilului, în 

timp ce altele prezintǎ o situaţie precarǎ sub raport, cultural şi un nivel scǎzut al aspiraţiilor, cu 

efecte negative asupra proceselor de mobilizare şi motivare a elevilor pentru activitatea de învǎţare. 

Colaborarea realǎ dintre şcoalǎ şi familie, mai ales în cazul elevilor slabi la învǎţǎturǎ, poate 

fi un factor favorizant al învingerii de cǎtre elev a dificultǎţilor sale şcolare. Relaţiile interpersonale 

destinse, atmosfera emoţionalǎ şi psiho-socialǎ calmǎ şi degajatǎ a mediului familial şi şcolar 

influenţeazǎ, neîndoielnic, succesul sǎu şcolar. 

Cadrul didactic trebuie sǎ facǎ faţǎ cu succes tuturor rolurilor ce le are: angajat al şcolii, 

dascǎl al unui colectiv de elevi, partener de dialog pe diverse teme, consilier în probleme psiho-

pedagogice şi familiale şi chiar asistent social. În momentul în care el nu face faţǎ onorabil acestor 

sarcini, nefiind pregǎtit profesional, va apǎrea o atmosferǎ tensionatǎ între şcoalǎ şi familie. Dacǎ 

însǎ învǎţǎtorul iubeşte copiii, va gǎsi întotdeauna, din instinct, calea care duce spre sufletul lor, va 

afla în timp util despre nelǎmuririle şi impasul în care se gǎsesc la un moment dat. 
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Emoţiile pe care le trăieşte elevul în timp ce învaţă pot facilita sau frâna acest proces. Astfel, 

dacă este supărat, nervos, frustrat, va fi mai puţin receptiv, spre deosebire de situaţia inversă, când 

este bine dispus, bucuros, relaxat. De asemenea, crearea unui climat plăcut în timpul învăţării 

contribuie la creşterea stării lui de bine, la implicarea în procesul de învăţare şi, deci, la obţinerea 

unor rezultate mai bune. 

Procesele afective şi cele cognitive, deşi sunt diferite prin natura lor, sunt inseparabile în cadrul 

activităţii individului, aflându-se într-o strânsă interacţiune. [4] 

Interacţiunea cunoaştere (cogniţie) – afectivitate (emoţionalitate) este aprofundată 

epistemologic în cadrul teoriilor cognitive, avându-i ca reprezentanţi pe S.Schachter şi J.E. Singer. 

Prin teoria cognitivă, autorii citaţi depăşesc viziunea conform căreia factorii fiziologici şi 

neurofiziologici ar fi mai importanţi în declanşarea unor stări şi reacţii emoţionale, opinii incluse în 

aşa-numitele teorii neurofiziologice, care îi au ca reprezentanţi pe W. James, W.B. Cannon, P. Bard, 

J.H. Maserman, J.W. Papez, D.O. Hebb, B.M. Arnold,. Aceste teorii cognitive scot în evidenţă 

diferenţierile (dihotomiile) dintre procesele cognitive şi cele afective, pe de o parte, dar şi 

interacţiunile (relaţiile) dintre ele. [3] 

În spaţiul şcolar, asigurarea şi menţinerea unui echilibru emoţional presupune existenţa unui 

anumit nivel afectiv-aptitudinal atât al profesorului cât şi al elevului. Având în vedere legătura 

indisolubilă dintre afectivitate/ emoţionalitate şi motivaţie, putem spune acestea sunt necesarul 

energetic pentru atingerea performanţelor în raport cu capacităţile potenţiale şi cu nivelul de aspiraţie 

al individului.  

Cadrele didactice, şcoala, în general, pot avea un rol important în atingerea nivelului optim al 

motivaţiei, dar şi al proceselor afective, dacă îi vor sprijini pe elevi să aprecieze corect dificultatea 

sarcinii, dacă le vor asigura climatul afectiv favorabil, stimulativ şi securizant, bazat pe încredere şi 

repect. Aici e bine de apelat la diferenţierea şi individualizarea demersului didactic, care va scoate în 

evidenţă posibilitatea elevului de a da un răspuns bun ( în raport cu propriile posibilităţi). Continuând 

pe această cale, pedagogul va obţine mult mai multe decât creşterea elevului pe scara succesului 

şcolar. Îl va vedea motivat  şi bun în felul său. 

Cercetarea fenomenelor de învăţare reliefează prezenţa unor stiluri de învăţare. Pedagogul ce 

diferenţiază sarcinile ţinând cont de ele, îi dă elevului şansa de a creşte. 

Nu putem vorbi despre un stil de învăţare perfect sau complet. Fiecare reuşeşte să surprindă 

anumite aspecte, neglijând altele, având astfel puncte tari şi puncte slabe. [1] 

Concluzii: Stările emoţionale şi capacitatea copilului de a relaţiona cu cei din jur stau la baza 

succesului la şcoală. Copiii petrec o mare parte a timpului în cadrul şcolar, unde îşi reflectă întreaga 

corolă a personalităţii lor. Astfel, rezultatele lor şcolare nu depind numai de factori ca inteligenţa, 

condiţiile pedagogice sau mediul social şi cultural în care trăieşte copilul, ci şi de stările emoţionale 

pe care le trăieşte elevul dat în legătură cu activitatea de învăţare. 

Trăirile afective, emoţiile şi sentimentele sunt cele mai puternice resurse dinamico-energetice 

cu care este înzestrată fiinţa umană. Emoţiile îi dezvoltă, îi motivează, îi energizeaza şi îi 

dinamizează în desfăşurarea unor activitati şi, totodată, îi ajută să se bucure de succesele şi 

realizările altora. 

Elevii ce trăiesc o gamă de emoţii pozitive sunt capabili să ţină sub control impactul devastator 

pe care îl are şocul emoţional din timpul evaluărilor asupra limpezimii minţii, sunt capabili de 

concentrare asupra informaţiilor necesare şi nu asupra emoţiilor negative puternice ce abat atenţia 

spre propria lor preocupare şi sunt perseverenţi în faţa obstacolelor. Totodata, prezintă toleranţă în 

faţa frustrărilor, sunt optimişti, flexibili, au încredere în forţele prorii, ceea ce le întăreşte 

autoeficienţa personală, sunt creativi, empatici, deschişi şi cooperanţi. 
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CZU:37.2:373.3 

ASPECTE ALE SCRIERII IMAGINATIVE ÎN CLASELE PRIMARE 

Svetlana DOBROVICEAN, învățătoare, grad didactic întâi 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” mun. Chișinău 

Rezumat. Compunerea constituie cadrul cel mai potrivit capacităţilor de exprimare a elevilor. Ele 

constituie un mijloc important în educaţia elevilor: le trezesc emoţii, îi învaţă a aprecia cele văzute 

şi retrăite, le dezvoltă capacitatea elevilor de a observa, de a stabili legăturile de cauzalitate dintre 

fenomene, evenimente, fapte, compară, contrapune, concluzionează. Compunerile reprezintă 

rezultanta unei activităţi intelectuale complexe, care implică sinteza cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor dobândite de elevi la lecțiile de limba și literatura română, precum şi la alte discipline 

de învăţământ. 

Cuvinte-cheie: compunere, tipuri de compuneri, produs școlar, criterii de succes 

 

În Curriculum naţional: învățământ primar [1], compunerile se realizează prin competența 

specifică Producerea de mesaje simple în situații de comunicare, demonstrând tendințe de 

autocontrol și atitudine creativă și prezintă interes, deoarece contribuie la dezvoltarea capacităţii de 

exprimare orală şi scrisă.  

Noile orientări ale didacticii scrierii impun nu numai diversificarea situațiilor de comunicare, 

ci și abordarea unor specii cât mai variate. Aceste specii se clasifică în trei categorii textuale: 

scrierea funcțională, scrierea imaginativă şi scrierea despre textul literar [6, p.160]. 

Scrierea imaginativă include secvențe de alegere a subiectului şi prezența momentelor de 

scriere liberă, de scriere fără constrângeri formale. O primă subliniere vizează categoriile de scriere 

abordate prin acest tip de scenarii: e vorba, mai ales, de scrierea imaginativă/creativă şi mai puțin de 

cea funcțională  sau de scrierea despre textul literar [ibidem].  

O scriere imaginativa este un tip de compunere care are ca punct de plecare un titlu dat, un 

început dat sau un subiect dat, de la care cream un text descriptiv, respectând structura obișnuită a 

oricărei compuneri. 

La nivelul scrierii imaginative, speciile didactice sunt compunerea cu suport vizual (ilustrații 

şi benzi desenate) sau verbal (cuvinte de sprijin, început şi final dat, plan de idei), pe de o parte, şi 

compunerea liberă, pe de altă parte. 

S. Nuţă defineşte compunerea astfel: Compunerile reprezintă rezultanta unei activităţi 

intelectuale complexe, care implică sinteza cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de 

elevi în lecţiile de citire, gramatică, lectură, precum şi la alte obiecte de învăţământ [5, p.54]. 

Compunerile sunt clasificate de Vasile Molan şi Marcela Peneş astfel [4, pp.39-43]: 

a. după forma de elaborare: orale sau scrise;  

b. după modalitatea de elaborare: colective, semicolective, independente (individuale); 

c. după modul de expunere: narative şi descriptive;  

d. după materialul de sprijin: compuneri pe baza unor ilustraţii, tablouri sau diapozitive; compuneri 

pe baza unui text cunoscut; compuneri pe baza unor proverbe, zicători, ghicitori; compuneri după 

desene proprii; compuneri pe baza observaţiilor şi impresiilor elevilor, a imaginaţiei acestora; 

compuneri prin analogie;  

e. după tehnica folosită: compuneri cu început dat; compuneri cu sfârşit dat; compuneri cu cuvinte 

de sprijin; compuneri cu propoziţii de sprijin.  

f. compuneri libere;  

g. compuneri-corespondenţă şi cu destinaţie oficială (bilețel, scrisoare); 

h. compuneri gramaticale.  

Tipurile de compuneri şcolare sunt cele întâlnite în unităţile de conținut din cadrul manualului 

de limba şi literatura română, dintre care: 

 compuneri narative după un şir de ilustraţii sau benzi desenate; 

 compuneri după un plan de idei dat; 

 compuneri cu început sau sfârşit dat; 
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 compuneri pe baza unor cuvinte de sprijin sau expresii date; 

 compuneri narative în care se introduce dialogul; 

 compuneri narative libere; 

 compuneri care înfăţişează o fiinţă, un obiect, un fenomen al naturii sau un colţ din natură 

(descriptive); 

 compuneri cu destinaţie specială (biletul, scrisoarea, felicitarea, invitaţia, cartea poştală). 

O compunere imaginativă nu va avea introducere, cuprins și încheiere, se va încadra în 

aproximativ cincisprezece randuri si va utiliza procedee artistice. Tabloul imaginar va surprinde 

elemente cromatice și va nuanța sentimentele pe care le creeaza acesta. Datorita faptului ca acest 

gen de compunere are un caracter descriptiv, este recomandat sa se utilizeze multe substantive, 

însoțite de adjective sau adverbe, acestea din urmă, putând avea rol de epitete. 

Compunerile au mai multe component, incluzând informaţie, imaginaţie şi creativitate, o 

logică şi o corectitudine a exprimării. Cuprind expresivitatea şi originalitatea ideii vizând 

exprimarea personală, se caracterizează prin organizarea “tehnică” a structurilor urmărind anumite 

modele de creaţie. 

Conform Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar 

clasele I-IV [3], compunerea reprezintă un produs școlar, care are la bază criterii de succes enunțate 

elevului. 

Tabelul 1. Criterii de evaluare  și criterii de succes pentru scrierea imaginativă 

Criterii de succes Criteriile de evaluare 

Compoziţia (scris)  

1. Întocmesc ghidat planul compoziției. 

2. Alcătuiesc propoziţii dezvoltate, folosind 

expresii plastice sau după caz, reperele date.  

3.Respect părțile textului: introducere, cuprins, 

încheiere. 

 4. Expun coerent și clar fiecare gând. 

5.Evit repetările de cuvinte.  

6. Respect ordinea ideilor.  

7. Respect numărul propus de enunțuri.  

8. Respect regulile de scriere şi de punctuație. 

9. Potrivesc titlul compoziției.  

10. Urmăresc aranjarea în pagină a unui text 

scris (titlul, alineate). 

11. Respect tematica/cerința propusă 

 

1. Întocmește ghidat planul compoziției. 

2. Alcătuiește propoziţii dezvoltate, folosind 

expresii plastice sau după caz, reperele date.  

3.Respectă părțile textului: introducere, 

cuprins, încheiere. 

 4. Expune coerent și clar fiecare gând. 

5.Evită repetările de cuvinte.  

6. Respectă ordinea ideilor.  

7. Respectă numărul propus de enunțuri.  

8. Respectă regulile de scriere şi de punctuație. 

9. Potrivește titlul compoziției.  

10. Urmărește aranjarea în pagină a unui text 

scris (titlul, alineate). 

11. Respectă tematica/cerința propusă. 

 

Un exercițiu pentru realizarea unei compuneri ar putea fi: Alcătuiește un text de 6-8 rânduri în 

care să povestești întâlnirea dintre Piticot și bradul cel înțelept, așa cum apare în banda desenată. 

Gășește un titlu potrivit și respectă cerințele propuse: 

 Dezvoltă fiecare idee aducând precizări şi completări. 

 Găseşte un titlu potrivit compunerii. 

 Redactează în scris compunerea. 
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După elaborarea compunerii se propune etapa de analiză. 

Analizează compunerea după algoritmul de mai jos: 

Grilă de autoevaluare 

1.Respectarea celor trei părţi ale compunerii 

2.Potrivirea conţinutului cu titlul 

3.Dezvoltarea planului de idei 

4.Construcţia propoziţiilor şi ordonarea firească a ideilor 

5.Folosirea expresiilor frumoase 

6.Aşezarea corectă a textului în pagină ( titlu, dată, alineate )  

7.Scris corect, caligrafic, îngrijit. 

În lecţiile acestea, elevii îşi însuşesc multe instrumente care devin operaţionale în tehnica şi 

conţinutul compunerii: 

 îmbogăţirea, activizarea, precizarea şi nuanţarea vocabularului; 

 alcătuirea planului de idei; 

 povestirea unui text literar narativ; 

 redactarea rezumatului; 

 realizarea unor descrieri sau caracterizări; 

 exersarea dialogului prin citire pe roluri şi transformarea dialogului în povestire. 

Compunerile oferă elevilor posibilitatea să aplice o serie de cunoştinţe însuşite în cadrul altor 

discipline de învăţământ, fiind bogate în conţinut şi îmbrăcând forme complexe de organizare şi 

desfăşurare. Desfăşurându-se după anumite reguli, aceste forme de activitate dezvoltă gândirea 

logică şi creatoare a elevilor, le formează deprinderea de a deosebi esenţialul de neesenţial, de a 

observa şi prezenta caracteristicile unor obiecte şi fenomene, de a aduna material în legătură cu o 

anumită temă, de a-l sistematiza.  

Elevii sunt îndrumaţi să observe natura, mediul ambiantşi, după o sistematizare atentă, să 

redea într-o formă îngrijită ceea ce au văzut. Succesele acestor exerciţii stimulează la elevi nevoia 

de activitate creatoare, încrederea în forţele proprii de exprimare. 
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CZU:373.3 

ABORDAREA INTEGRATĂ A ACTIVITĂȚILOR ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 

Oana Iuliana ENACHE, Profesor pentru învățământ preșcolar,  

Inspectoratul Școlar Județean Galați 
 

Rezumat. Evoluția societății a impus adaptări ale sistemului de învățământ, acestea reflectându-se mai ales în 

organizarea și restructurarea curriculumului pe diferite nivele de învățământ. 

În învățământul preșcolar, în perioada cuprinsă între anul 1992 și până în prezent, s-au succedat o serie de 

transformări care au dus spre accentuarea rolului jocului liber și al activităților integrate în procesul de 

învățare și lucrul pe proiecte tematice.  

Abordarea integrată a activităților are la bază implementarea învățării bazate pe proiecte, aceasta fiind un 

proces aprofundat în care copiii își asumă responsabilitatea asupra muncii lor, obținând produse autentice. 

Abordarea învățării bazată pe proiecte nu exclude lucrul prin metode tradiționale, fiecare având importanța 

lor în formarea copilului pentru viață.  

Cuvinte cheie: curriculum, învățare bazată pe proiecte, activitate integrată, învățământ preșcolar 

Summary. Society‟s evolution entailed adaptations of the education system, which have particularly 

reflected on curriculum‟s organization and restructuring on different education levels. 

In the preschool education, since 1992 until now, a series of preschool curriculum transformations alternated, 

which lead to the emphasis on role of the free play and integrated activities within the learning process and 

work on thematic projects.  

The integrated approach of activities is based on the implementation of project-based learning, which is a 

deepened process where children assume the responsibility of their work, obtaining authentic products. The 

project-based learning approach does not exclude the traditional working methods, each having its role in 

shaping the child for life. 

Key words: curriculum, project-based learning, integrated activity, preschool education 

Evoluția societății a impus adaptări ale sistemului de învățământ, acestea reflectându-se mai 

ales în organizarea  și restructurarea curriculumului pe diferite nivele de învățământ. 

În învățământul preșcolar, în perioada cuprinsă între anul 1992 și până în prezent, s-au 

succedat o serie de transformări ale programei preșcolare, cunoscută în momentul de față sub 

denumirea de Curriculum pentru educație timpurie.  
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  La nivel internațional, se remarcă anumite direcții de urmat în abordarea curriculară: 

• curriculumul are la bază scopuri/obiective, valori și abordări care îi dau posibilitatea copilului să 

își atingă potențialul maxim, urmărind proiectarea și desfășurarea unor activități într-o manieră 

holistică; 

• curriculumul îi cere cadrului didactic să colaboreze cu copilul, cu colegii și cu părinții acestuia și 

să reflecteze asupra practicilor personale; 

• curriculumul va trebui să fie comprehensiv, integrat, diversificat (oportunităţi şi alegeri atât 

pentru elevi, cât şi pentru profesori);  

• se va promova învăţarea colaborativă, dezvoltarea unor competențe, atitudini și valori 

transversale și transferabile, utile pentru dezvoltarea personală și socială; 

• predare de tip brain-friendly manner (participare activă, explorare, interacțiune, cooperare, 

performanţa fiecăruia în raport cu sine, dezvoltarea capacităților empatice ale copiilor, reușita 

individuală devenind reușita tuturor); 

• apropierea preșcolarilor de o adevărată cultură a învăţării, orientată spre a alege să înveţi şi spre 

un program de ascultare a ceea ce copilul spune, care să încurajeze simţul gestiunii propriei 

învăţări, al responsabilităţii şi  o atitudine activă. 

  La nivel național, aceste modificări au apărut datorită: 

 necesității corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel European, cu 

impact și cu implicaţii semnificative; 

 alinierii cu celelalte niveluri de învățământ, pentru realizarea coerenţei la nivelul sistemului 

educaţional românesc; 

 corelării permanente cu legislaţia în vigoare; 

 necesității atingerii ţintelor și/sau implementarea unor măsuri din strategiile europene și naţionale 

de referinţă pentru domeniul educaţiei; 

 abordării sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, educaţia antepreşcolară şi 

educaţia preşcolară, evitându-se abordarea lor fragmentată;  

 accentuării rolului jocului liber și al activităților integrate în procesul de învățare; 

 lucrul pe proiecte tematice; 

 trecerea de la un curriculum centrat pe obiective spre un curriculum care are în vedere 

competențele viitoare ale copilului, în contextul în care la toate nivelurile de învățământ a fost 

operată această modificare.  

Având în vedere ultimele trei aspecte importante ale curriculumului pentru învățământul 

preșcolar actual, precum și faptul că, începând din anul 2008, curriculumul național aprobat la acea 

vreme aducea în discuție abordarea integrată a activităților din grădiniță, au existat în această 
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perioadă multe modele didactice de proiectare și de desfășurare integrată a învățării la preșcolari, 

mai mult sau mai puțin corecte din punctul de vedere al aplicării conceptelor, conform 

metodologiilor specifice sau scrisorilor metodice care explicau punerea în practică a noilor prevederi 

curriculare. 

Abordarea integrată a activităților are la bază implementarea învățării bazate pe proiecte, 

aceasta fiind un proces aprofundat în care copiii își asumă responsabilitatea asupra muncii lor, 

obținând produse autentice. 

 

Demersul didactic poate fi rezumat în următoarea schemă: 
 

Cunoașterea și observarea copiilor din grupă 

 

     Înregistrarea observațiilor                              Analiza diagnostică a observațiilor asupra copiilor 

 

 

           Corelarea observațiilor și a analizei făcute asupra copiilor cu aspectele din 

       Reperele Fundamentale în învățarea și dezvoltarea copilului de la naștere la 7 ani 

 

                

                                                                  Prognoza dezvoltării copiilor (reflectată în lista cu minimum de achiziții necesare) 

 

Selectarea, pe domenii de dezvoltare, a dimensiunilor din Curriculumul pentru educația timpurie (elemente de prognoză generală) 

 

Asocierea, pentru fiecare dimensiune, a comportamentelor/abilităților care trebuie urmărite, în vederea elaborării planificării 

calendaristice (elemente de prognoză detaliată) 

 

      Corelarea comportamentelor/abilităților  cu                                                                 Corelarea temelor anuale de studiu cu diferite evenimente         

      descriptivul diferitelor teme anuale de studiu                                                               (calendaristice, tradiționale, culturale,  ecologice etc.) din an 

             (elemente de prognoză focalizată)                                                                                             (elemente de prognoză asociată) 

 

Planificarea proiectelor tematice și a activităților zilnice cu copiii, urmărind, în permanență, lista cu achizițiile așteptate din Fișa de 

apreciere a progresului copilului înainte de intrarea în clasa pregătitoare (Anexa nr.4)  
 

Această metodă a luat amploare la sfârșitul secolului trecut când, Sylvia Chard, profesor 

doctor în studiul Educației timpurii la Universitatea din Alberta, Canada, a elaborat un studiu 

privind modelul învățării bazate pe proiecte. Aceasta abordare ar putea fi rezumată astfel:  
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MODELUL ÎNVĂȚĂRII BAZATE PE PROIECTE – PROF. SYLVIA CHARD, The Project 

Approach, 1989 

Învăţarea bazată pe proiecte este o strategie de abordare integrată a dezvoltării multilaterale a 

copilului, presupunând studierea unei teme care incită interesul copiilor prin integrarea diferitelor 

domenii de cunoaștere/ domenii experiențiale. 

 În derularea oricărui proiect, cercetătoarea identifică 3 faze: pregătirea proiectului, derularea 

lui și formularea concluziilor.  „Un proiect este ca o poveste bine structurată: el are un început, un 

cuprins și o încheiere. Acest format ajută educatoarea și copiii să își planifice activitățile și să 

discute despre munca lor ca și cum ar face parte din poveste” (Sylvia Chard, The Project Approach, 

ÎNVĂȚAREA BAZATĂ 

PE PROIECTE 

CURRICULUM 

CONTEXTUL 

SOCIAL 

(COMPETENȚE) 

ÎNTREBĂRILE 

ELEVULUI 

ÎNVĂȚAREA 

ACTIVĂ 

MATEMATICĂ ȘI 

LIMBAJ 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI 

COMUNICARE 

ȘTIINȚE 

DOMENIUL ȘTIINȚE 

(CUNOAȘTEREA MEDIULUI ȘI  

ACTIVITATE MATEMATICĂ) 

STUDII SOCIALE 

DOMENIUL OM ȘI 

SOCIETATE 

ARTE PLASTICE 

DOMENIUL ESTETIC ȘI 

CREATIV (EDUCAȚIE 

MUZICALĂ ȘI 

EDUCAȚIE PLASTICĂ) 

DOEMNIU 

EDUCAȚIE  FIZICĂ 

ȘI PENTRU 

SĂNĂTATE 

DOMENIUL 

PSIHOMOTRIC 

 

RELEVANȚA 

SEMNIFICAȚI

I 
MOTIVAȚIE 

INTRINSECĂ 

EXPERIMENTE 

INCIPIENTE 

CÂMP DE LUCRU 
INTERVIURI 
EXPLORARE 
OBSERVARE 

CERCETARE 

ABILITĂȚI DE 

COMUNICARE 

LINGVISTICĂ ȘI 

SOCIALĂ 

COLABORARE 
NEGOCIERE 

PERSUASIUNE 

EXPERIENȚA ELEVILOR 
TEORIA INTELIGENȚELOR 

MULTIPLE 
CONSTRUIREA 

TRĂSĂTURILOR DE 
VOINȚĂ ȘI CARACTER 

ALEGERI 
INTERESE 

CARACTERISTICI 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUȚIE 

GRUPUL DE 

LUCRU 

38



Scholastic Teaching Resource, 1997, p. 14). Ea definește proiectul ca fiind „un studiu aprofundat al 

unui subiect din lumea reală despre care merită să cunoști mai multe”. 

Cercetătoarea a realizat și o listă cu subiecte ce ar putea fi abordate cu elevii în cadrul 

activităților de tip proiect (pentru învățământ primar și preșcolar): 

- Bani 

- Ființe mici 

- Camioane 

- Pâine 

- Roci 

- Apă 

- Bicicletă 

- Ferma de animale 

- Magazin 

- Mâncare 

- Păsări 

- Reciclare 

- Buruieni 

- Fixare 

- Cartofi 

- Locuri de joacă 

- Hârtie 

- Pantofi 

- Animale de companie. 

1. Prima etapǎ - Educatoarea stabilește, împreună cu preșcolarii, tema ce va fi abordată pe parcursul 

derulării proiectului. Discuțiile au în vedere: 

- adecvarea subiectului vârstei copiilor și cerințelor curriculare; 

- satisfacerea unor nevoi de cunoaștere și de adaptare la diferite situații prin aprofundarea 

conținuturilor; 

- adaptarea conținuturilor la nivelul de cunoaștere și de înțelegere al copiilor; 

- contribuția temei propuse la îmbogățirea experienței senzoriale și cognitive a copiilor; 

- posibilitatea de a susține din punct de vedere logistic derularea acestuia; 

- stimularea curiozității copiilor față de tema propusă prin întrebări pe care aceștia să le adreseze pe 

baza cunoștințelor sumare pe care le au despre aceasta; 

- particularizarea, diseminarea și exersarea cunoștințelor și a deprinderilor necesare investigării în 

contexte educaționale diverse, în situații variate de învățare; 

- alcătuirea HĂRȚII PROIECTULUI pe baza structurii standard a acesteia: CE ȘTIU COPIII? CE 

VOR SĂ AFLE? Harta poate beneficia de îmbunătățiri  pe parcursul derulării proiectului, în funcție 

de direcțiile de investigare și de aportul celor implicați. Conform prevederilor curriculare, un proiect 

tematic poate fi desfășurat pe durata unei singure zile de grădiniță, aceasta extinzându-se până la 5 

săptămâni. Aspectele legate de tematică și de organizare sunt anunțate părinților prin intermediul 

unei Scrisori de intenție, adresată acestora înaintea începerii activităților propriu zise cu preșcolarii. 

2. A doua etapă constă în punerea în practică a activităților planificate de educatoare pe baza 

direcțiilor stabilite împreună cu preșcolarii. Întrucât învățarea temeinică se face prin implicarea cât 

mai multor analizatori și în contexte diferite de învățare, se vor pune la dispoziția copiilor materiale 

diverse, care să-i stimuleze în cercetare și în descoperire, în medii variate: sala de grupă, curtea 

grădiniței, grădina botanică, laborator, atelier, fabrică, locuri specifice derulării unor activități. 

Copiii identifică, analizează, explorează, înregistrează datele prin diferite modalități  (desen, pictură, 
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colecție, înregistrare video, fotografie etc.), identifică posibile soluții, individual sau în grup, aplică 

cele formulate și verifică dacă ipoteza propusă este validată prin rezultatul găsit.  

3. A treia etapă presupune elaborarea unor concluzii ca urmare a muncii de investigare, având ca rol 

încheierea proiectului prin prezentarea de către fiecare copil a rezultatelor explorărilor proprii, 

putând astfel să își aprecieze efortul și implicarea. Acestea pot lua forma unor produse finite: planșe, 

obiecte tridimensionale, machete, schițe etc. sau pot fi prezentări ale unor produse, scenete, 

spectacole sau excursii.  

Avantajele utilizării proiectului:  

 Preșcolarii vor beneficia de: 

- creșterea autonomiei în exersarea deprinderilor, precum și a gradului de implicare individuală în 

soluționarea unor probleme și luarea unor decizii prin rezolvarea sarcinilor în ritmul propriu; 

- asimilarea temeinică a unor cunoștințe pe baza învățării prin încercare și eroare; 

- dezvoltarea unor raționamente de tip cauză-efect și identificarea unor modalități eficiente de 

punere în practică a acestora; 

- posibilitatea de a transpune în viața de zi cu zi a aspectelor descoperite, în scopul adaptării mai 

eficiente la cerințele sociale; 

- dezvoltarea unor capacități de socializare și de comunicare necesare interrelaționării asertive, prin 

expunerea părerilor proprii, argumentarea lor, acceptarea părerilor altor copii sau persoane 

implicate, exersarea rezilienței la frustrare și la nereușită, participarea la succesul echipei și 

deprinderea de a lucra în perechi sau în grupuri mici etc. 

 Educatoarea va avea ca și avantaje: 

-  posibilitatea de abordare diferențiată din punct de vedere metodic a unor conținuturi variate, în 

funcție de interesele copiilor; 

- planificarea activităților poate fi îmbunătățită pe parcursul derulării proiectului; 

- conținuturile pot fi propuse spre studiu și exersare în diferite contexte educaționale (domenii de 

activitate, categorii de activități, medii educaționale); 

- activitatea nu va fi rigidă, supusă unor rigori de obținere a unor performanțe încadrabile în anumite 

standarde, ci va permite obținerea unor rezultate personalizate de către copii, în funcție de 

aptitudinile și de abilitățile acestora; 

- rolul ei este de coordonator indirect al activității copiilor, orientat mai mult spre dirijarea atenției 

acestora către anumite aspecte ce le-ar putea aduce plus-valoare bagajului de cunoștințe și de 

deprinderi. 

 Beneficiarii indirecți (părinți, parteneri):  

- iau cunoștință de activitățile propuse prin intermediul scrisorii de intenție sau al protocoalelor de 

parteneriat înaintate de către unitatea de învățământ; 

- desfășoară activități în parteneriat cu unitatea de învățământ, făcând echipă cu preșcolarii în 

studierea temei propuse;  

- cunosc îndeaproape activitatea derulată în grădiniță, contribuind la succesul proiectului prin 

împărtăşirea experienţelor personale;  

- îi pot sprijini pe copii în toate demersurile educative prin cunoașterea specificului învățării la 

această vârstă; 

- își dezvoltă abilități de comunicare și de implicare în activități de voluntariat.  

Există, însă, și o serie de dezavantaje:  

- asigurarea resurselor materiale necesare derulării unui proiect: orice demers de acest gen 

presupune utilizarea cât mai multor materiale care să le faciliteze copiilor interacțiuni diverse și 

contexte diferite de învățare. Având în vedere că finanțarea complementară nu asigură fondurile 

necesare grădinițelor în procurarea de material didactic, educatoarea apelează la ajutorul părinților, 

aceștia susținând activitatea copiilor cu o mare parte din resursele necesare. Din cauza acestui 

aspect, materialul didactic poate fi neadecvat, insuficient sau să nu fie furnizat la timp; 
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- efectivul mare de copii la grupă nu permite alocarea de către educatoare a timpului necesar și 

suficient pentru a putea coordona eficient activitatea fiecărui copil. Statistic vorbind, la 20 de copii 

la grupă, timpul alocat pentru fiecare în parte nu depășește 10-15 minute într-o zi normală de 

grădiniță; 

- coordonarea activității pe arii de stimulare nu poate fi făcută eficient de către o singură 

educatoare, aceasta fiind nevoită să își împartă atenția între toți copiii și să-i abordeze individual, în 

funcție de nivelul și ritmul de lucru al fiecăruia; 

- diferențele individuale dintre copii îngreunează și ele procesul instructiv-educativ. În grupele 

combinate, copiii au vârste diferite iar educatoarea trebuie să țină cont de aceste particularități. Unii 

copii realizează mai rapid sarcina de lucru, alții sunt mai lenți și necesită ajutor; 

- copiii care nu sunt obișnuiți a se implica independent în manipularea obiectelor și în luarea 

inițiativei în acțiune vor aștepta coordonarea educatoarei sau sprijinul altor colegi, fapt care va duce 

la pierderea unui timp prețios în activitate; 

- părinții sunt nevoiți să susțină financiar realizarea acestor proiecte. 

  Dincolo de aceste aspecte, s-a constatat că au fost obținute rezultate mult mai bune în ceea ce 

privește dezvoltarea deprinderilor de lucru intelectual și practic ale copiilor ca urmare a aplicării 

acestei metode de lucru, în defavoarea metodelor tradiționale. Abordarea învățării bazată pe proiecte 

nu exclude lucrul prin metode tradiționale, fiecare având importanța lor în formarea copilului pentru 

viață.  

Transpunerea în practică a ideilor care stau la baza proiectelor stabilite de educatoare 

împreună cu preșcolarii se realizează, majoritar, prin planificarea și desfășurarea activităților 

integrate. Pe lângă corelarea temei anuale de studiu cu tema, scopul, obiectivele și modalitatea de 

evaluare a activității integrate, aceste etape au în vedere organizarea și utilizarea colțului tematic, 

încurajarea lucrului în perechi, pe grupuri mici, individual sau cu întreaga grupă de copii, implicarea 

lor în toate activitățile propuse și responsabilizarea lor, pe rând, în rezolvarea sarcinilor de lucru, 

precum și utilizarea eficientă a spațiilor școlare și a materialelor pe care cadrul didactic le are la 

dispoziție. 

Aspecte legate de conceptul de „integrare” au fost stabilite prin metodologia Curriculumului 

pentru învățământ preșcolar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului  nr. 

5233/2008, respectiv „cunoştinţele din cadrul mai multor discipline pot fi îmbinate armonios pe 

durata unei zile întregi şi, cu acest prilej, în activitatea integrată intră şi jocurile şi activităţile alese 

SAU cunoştinţele interdisciplinare sunt focalizate pe anumite domenii experienţiale iar jocurile şi 

activităţile alese se desfăşoară în afara acesteia”. Același document stabilește tipurile de activități 

integrate: 

TIPUL I: activitate integrată care înglobează toate activităţile din programul unei zile şi care se 

desfășoară pe parcursul întregii zile; 

TIPUL II: activitate integrată care înglobează ALA şi ADE din ziua respectivă; 

TIPUL III: activitate integrată care înglobează ADE dintr-o zi; 

TIPUL IV: activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de ADE din ziua 

respectivă, în care sunt înglobate elementele din mai multe DE, indiferent de programul zilei.  

 

TIPUL I 

Grupa: Mare  

Tema anuală de studiu: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

Tema săptămânii: „O poveste pentru fiecare” 

Tema zilei: „Eroii din trăistuta poveștilor” 

Tipul activității: verificare și consolidare de cunoştinţe 

Mijloc de realizare: activitate integrată ALA I + ADE + ALA II 
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JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I  

Tema activităţilor pe arii de stimulare şi mijloace de realizare: 

Artă: „Farfuria cu plăcinte”, „Oglinda fermecată” - modelaj 

Obiective operaționale:  

O1: Să realizeze obiecte prin modelarea plastilinei cu ajutorul tehnicii adâncirii; 

O2: Să modeleze prin aplatizare și mișcări circulatorii forme tridimensionale diferite; 

Construcţii: „Căsuţe din poveşti” – îmbinare piese tip Lego, ținte 

Obiective operaționale: 

O1: Să îmbine piesele tip Lego, pentru a construi diferite căsuţe; 

O2: Să mânuiască corect materialul pus la dispoziţie +piesele tip Lego; 

O3: Să colaboreze cu ceilalţi colegi în realizarea construcţiei. 

Joc de rol: „De-a povestitorii” 

Obiective operaționale: 

O1: Să interpreteze roluri diferite; 

O2: Să utilizeze diferite materiale ajutătoare (măști) în dramatizarea scenelor din povești. 

 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineaţa, iepurașule/ursuleţule!” 

Rutine: „Prietenul la nevoie se cunoaşte” – deprinderea de a se ajuta în rezolvarea sarcinilor. 

Tranziţii: Cântece: „Noi suntem piticii”, „În lumea basmelor”, „Ce-mi plac poveștile”, elemente 

ludice corespunzătoare temei. 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE: 

I. Domeniul Limbă și Comunicare: „În lumea poveștilor” - joc didactic 

Sarcina didactică: Identificarea personajelor şi a poveştilor pe baza imaginilor, a replicilor 

personajelor şi a ghicitorilor. 

Regulile jocului:  
 Copiii vor fi împărțiți în două echipe: echipa cocoșilor și echipa ursuleților; 

 Pe rând, câte un copil de la fiecare echipă, va rezolva o sarcină data de educatoare; 

 Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu câte un simbol (pești/bănuți); 

 Câștigă echipa care a adunat cele mai multe puncte. 

Elemente de joc: surpriza, ghicirea, mânuirea materialelor, închiderea şi deschiderea ochilor, 

aplauze, mişcarea, versuri, bagheta fermecată.  

Obiective operaționale: 

O1: Să recunoască poveşti după imagini şi scurte fragmente; 

O2: Să identifice personaje din poveşti pe baza unor fragmente din acestea şi a unor ghicitori; 

O3: Să recunoască obiecte din poveşti; 

O4: Să se exprime corect, coerent şi logic în enunţuri corecte din punct de vedere gramatical. 

 

II. Domeniul Om și Societate: Activitate practică: „Trăistuța cu povești” - șnuruire/ aplicaţie 

Obiective operaționale: 

O1: Să denumească materialele de lucru; 

O2: Să aplice în situații noi tehnicile de lucru învățate (șnuruire/lipire), în vederea realizării temei 

propuse; 

O3. Să păstreze acurateţea suportului de lucru; 

O4: Să manifeste spirit cooperant în realizarea lucrărilor. 
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ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: 

1. BIBLIOTECĂ: „Recunoaște povestea” - citire imagini, fișă 

Obiective operaționale:  

O1: Să descrie imaginile din poveștile alese; 

O2: Să lipească în casete personajele care lipsesc din imagine; 

O3: Să reprezinte grafic silabele cuvintelor care alcătuiesc numele personajelor; 

O4: Să construiască tot atâtea căsuțe/ obiecte din poveste, corespunzătoare numărului de silabe. 

2. ARTĂ: „Trăistuța cu povești” - șnuruire/ aplicaţie 

Obiective operaționale: 
O1: Să denumească materialele de lucru; 

O2: Să aplice în situații noi tehnicile de lucru învățate (șnuruire/lipire), în vederea realizării temei 

propuse; 

O3: Să păstreze acurateţea suportului de lucru; 

O4: Să descrie obiectele confecționate și utilitatea lor; 

O5: Să inițieze activități de joc de rol, utilizând materialele confecționate. 

3. ȘTIINȚĂ: „Rezolvă corect”- fișă individuală 

Obiective operaționale:  

O1: Să formeze grupe de obiecte de aceeași formă; 

O2: Să identifice povestea din care fac parte personajele/ obiectele grupate; 

O3: Să asocieze fiecare grupă cu cifra corespunzătoare numărului de obiecte și invers; 

O4: Să modeleze tot atâtea plăcințele câte arată cifra de pe farfurie; 

O5: Să coloreze grupa cu cele mai multe obiecte. 

 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II (ALA II): 

„Carnavalul poveștilor” – Program artistic 

„Dansul personajelor din povești” - euritmie 

Obiective operaționale: 

O1: Să interpreteze structuri verbale (versuri, rime, dramatizări),  

O2: Să utilizeze intuitiv elementele expresive; 

O3: Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată/interpretată; 

O4: Să improvizeze spontan, liber, scurte motive sincretice: text + mişcare, melodie + mişcare. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Resurse procedurale: explicaţia, conversaţia, observaţia, demonstraţia, exercițiul, problematizarea, 

aprecierea verbală. 

Resurse materiale: puzzle, piese de construit tip Lego, imagini cu personaje din poveştile 

cunoscute, cărți cu povești și imagini din acestea, trăistuța cu povești, baghetă, siluete cu personaje 

din poveştile învăţate, ghicitori, medalioane cu personaje din poveşti, lădiță ,punguță, coșulețe, 

trăistuțe, șnur, personaje colorate, lipici, șervețele. 

Forme de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual. 

 

SCENARIUL ZILEI 

     Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă, în care copiii au posibilitatea de a-şi 

împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit de bună dispoziţie. Educatoarea le zâmbeşte 

transmiţându-le căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare. 

Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii, prin extinderea unei formule 

specific: „Bună dimineaţa, iepurașule/ursuleţule!”. Salutul se face în cerc, de la stânga la dreapta . 

    Prezența:Voinicelul zilei numără fetele absente, iar Voinicuţa numără băieţii absenţi. Se 

verifică la panoul cu prezenţa dacă sunt afișate toate fotografiile copiilor. 
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    Calendarul naturii: Data, ziua, luna, anul /Anotimpul ni-l arată/Deci, calendarul naturii,/ Să îl 

completăm îndată. Se lucrează frontal la panou. 

Împărtăşirea cu ceilalţi: „Dacă ai fi un personaj din poveşti, cine ai fi?” – copiii îşi aleg un 

personaj din cartea de povești pe care a adus-o, argumentând alegerea făcută. Acest moment solicită 

întreaga grupă şi contribuie la realizarea unei intercunoaşteri, la exprimarea liberă în faţa celorlalţi, 

învăţând să asculte şi să-şi exprime trăirile. 

Noutatea zilei: Apariția unei fetițe care a întârziat și care este supărată că nu a găsit nici o 

carte de povești, doar trăistuța, dar și aceasta este ruptă. Educatoarea le propune copiilor să își ajute 

colega. Mesajul zilei: „Prin joc şi voie bună/Să fim eroi în lumea poveştilor împreună!” 

 Anunțarea temei și a obiectivelor: Educatoarea le propune copiilor jocul: „În lumea 

poveștilor” – în cadrul căruia copiii vor descoperi personaje și vor spune povești.  

Explicarea și demonstrarea regulilor jocului: 

Copiii vor lucra în echipe: cea a cocoșilor şi cea a ursuleţilor, în funcţie de ecusoanele 

primite în timpul întâlnirii de dimineaţă. Ei trebuie să recunoască poveşti şi personaje din poveşti 

după imagini, ghicitori, fragmente de text expuse de educatoare. Fiecare răspuns corect va fi 

recompensat cu o steluţă. La sfârşitul jocului vor fi numărate steluţele şi va fi declarată câştigătoare 

echipa care a acumulat mai multe steluţe. 

Se execută un joc de probă pentru a-i familiariza pe copii cu modul de desfăşurare a acestuia. 

Un copil vine şi alege o imagine şi precizează titlul poveştii din care aceasta face parte. Totodată, 

povesteşte pe scurt povestea sau un fragment din conţinutul acesteia. 

Vor răspunde copiii atinşi de „bagheta fermecată”, la auzul versurilor: „Bagheta fermecată se 

rotește/ Și la..........se oprește”. 

 Realizarea jocului de către copii: 

VARIANTA I: „Recunoaște povestea” - se alege o imagine, apoi se denumeşte povestea din 

care aceasta face parte. Se enumeră personajele din poveste („Ursul păcălit de vulpe”, „Albă ca 

Zăpada”, „Punguţa cu doi bani”, „Scufiţa Roşie”,„Cenușăreasa”). 

VARIANTA A II-A: „Recunoaște personajul” - se recunosc personaje din poveşti după 

versuri/ghicitori care le evidenţiază trăsăturile: 

„Ştiţi eu am avut o coadă/ Lungă, mare şi stufoasă/ Şi o mai aveam şi astăzi/ Dacă nu mă lăcomeam/ 

Să prind mult peşte din baltă.” (ursul) 

„Sunt vesela fetiţă/ Ce am roşie scufiţă./ La bunica am plecat/ Cu coşuleţu-ncărcat.” (Scufița Roșie) 

„Tare-i greu să fii ca ea/ Că toţi o vorbesc de rău:/ Spun că-i hoaţă, că-i vicleană/ Ori că minte… şi-i 

pare rău!/ Ghici, ghici cine este?” (Vulpea) 

„Lupul rău m-a păcălit./ Crezând că-i nepoata mea/ Înăuntru l-am poftit/ Şi pe loc m-a şi-nghiţit!/ 

Ghici, ghici cine este?” (Bunica) 

VARIANTA A III-A – „Personaje pozitive/negative” - fiecare echipă va primi câte un plic în 

care se află un jeton cu imaginea unui obiect pe care l-au întâlnit în poveşti. Se denumeşte obiectul 

şi se precizează cui aparține acesta. Copiii vor caracteriza personajul și vor așeza în coș personajele 

pozitive și în sac pe cele negative. (metoda ciorchinelui) 

VARIANTA A IV-A – „Obstacole întâlnite” - o echipă va primi o lădiță, iar cealaltă o 

punguță. Fiecare echipă va spune care sunt obstacolele pe care le-a întâlnit un personaj în drumul 

lui, descriind acțiunile acestuia. Cele din ladă vor fi așezate în cercul din stânga, iar celelalte în 

cercul din dreapta, iar în partea de intersecție a celor două cercuri vor fi așezate „obstacolele 

comune”. 
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Obținerea performanțelor: 

VARIANTA A V-A - „Completează ce lipseşte!" - Joc exercițiu - copiii vor avea ca sarcină 

găsirea cuvântului/cuvintelor potrivite pentru completarea frazelor: 

„În casa cu lucruri mici/ Locuiau nişte ...................” (pitici) 

„Când miros de pește mi-a venit/ Eu moartă-n drum m-am ...........” (prefăcut) 

„După bătaie, de frică/ Găina a ouat o ….............” (mărgică) 

„Știu un urs cu coada-n clește/ Fiindcă a vrut sa prindă ............” (pește) 

Jocul se încheie și se stabilește echipa câștigătoare. 

Asigurarea retenției și a transferului: 

Trecerea către centrele de interes se realizează cu ajutorul cântecului „Noi suntem piticii”. 

La centrul ARTĂ, copiii vor șnurui trăistuța și o vor decora prin lipirea personajelor, apoi 

vor imagina jocuri de rol în care o vor utiliza; la central ȘTIINȚĂ, copiii formează grupe de obiecte 

de aceeași formă, unesc fiecare grupă cu cifra corespunzătoare numărului de obiecte, colorează 

grupa cu cele mai mule obiecte, modelează tot atâtea plăcințele câte indică cifra de pe farfurie; la 

central BIBLIOTECĂ, copiii vor descrie imaginea, enumeră personajele care apar în imagine, le 

lipesc în casete, reprezinta grafic silabele ce alcatuiesc numele personajelor și construiesc tot atâtea 

căsuțe/ obiecte câte silabe are cuvântul care denumește imaginea. 

Evaluarea performanțelor: după finalizarea activităților, educatoarea, împreuna cu copiii, va 

realiza Turul galeriei, unde se vor evalua lucrarile de la fiecare centru deschis. Se vor face aprecieri 

asupra modului în care au lucrat copiii, dar și a corectitudinii rezolvării sarcinilor de lucru. Lucrӑrile 

vor fi expuse într-un loc vizibil. 

Tranziția către ultima parte a activității se va face prin cântecul „Ce-mi plac poveștile”. 

Încheierea activității: ziua se încheie cu programul artistic „Carnavalul poveștilor” și 

„Dansul personajelor din povești”. Educatoarea face aprecieri generale și individuale și le împarte 

copiilor recompense. 

 

TIPUL II 

Nivelul I: Grupa mică         

Tema anuală de studiu: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ? 

Tema săptămânii: „Plutim, plutim, pe mare călătorim”             

Tema zilei: „Cu vaporul pe marea albastră”  

Mijloc de realizare: Activitate integrată: ADE (DŞ+DEC) + ALA II 

Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe 

                                                                  

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

Rutine: ,,Mă pregătesc pentru activităţile zilei” (primirea copiilor, deprinderi de autonomie şi igienă 

personală, pregătirea pentru activităţi) 

Întâlnirea de dimineaţă: „Îmi place să mă plimb cu vaporul!” 

Tranziţii: „Roțile de-autobuz” - joc de mișcare cu text și cânt 

                „Trenul ȘU-CU-TU-CU” - joc imitativ 

                „Bărcuța” - cântec 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE ): 

1. Domeniul Științe (Activitate matematică) 

Tema: „Marinarii se întrec”  

Mijloc de realizare: joc didactic 
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Obiective operaționale: 

O1: Să formeze grupe de obiecte după culoare, asociindu-le mulțimilor formate cifra 

corespunzătoare; 

O2: Să numere conștient în limitele 1-3; 

O3: Să asocieze corect numărul la cantitatea identificată, respectiv cifra corespunzătoare. 

 

2. Domeniul Estetic și Creativ (Activitate artistico-plastică) 

Tema: „Barca cu pânze” 

Mijloc de realizare: aplatizare - modelaj 

Obiective operaționale: 

O1: Să denumească materialele pe care le vor  folosi în activitate; 

O2: Să modeleze plastilina prin tehnica aplatizării pe suprafaţa dată; 

O3: Să respecte conturul formei pe care o are de acoperit cu plastilină;  

O4: Să păstreze curăţenia în spațiul în care lucrează. 

 

JOCURI ȘI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE II (ALA II): 

„Dansul marinarilor” - euritmie 

„Liniște în barcă” - joc liniștitor                           

Obiective operaţionale: 

O1: Să execute corect mișcările indicate de educatoare;  

O2: Să execute pași de dans, coordonându-și mișcările cu ritmul și linia melodică;  

O3: Să respecte regulile jocului.  

 

ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES 

1. ȘTIINȚĂ: „Bărcuțe pe apă” – exerciții cu material individual; fișă de lucru 

Obiective operaţionale: 

O1: Să formeze grupe 1-3 obiecte după criteriul „formă”; 

O2: Sa numere obiectele grupelor formate;     

O3: Sa asocieze fiecărei grupe formate cifra corespunzătoare numărului de obiecte; 

O4: Să modeleze tot atâtea obiecte câte indica cifra; 

O5: Să execute, după ce au terminat fișa, reguli ale jocului ”Liniște în barcă”. 

2. ARTĂ: „Barca cu pânze” - aplatizare – modelaj 

Obiective operaţionale: 
O1: Să recunoască materialele pe care le vor folosi în activitate; 

O2: Să  pregătească materialul modelat prin frământare şi rupere; 

O3: Să modeleze plastilina prin tehnica aplatizării pe suprafaţa dată; 

O4: Să respecte conturul formei pe care o are de acoperit cu plastilină;  

O5: Să utilizeze 3 culori în realizarea lucrării. 

3. JOC DE ROL: „De-a călătoria cu vaporul” - joc de creație 

         Obiective operaționale:                                      
O1 : Să se transpună în rol prin diverse mijloace de exprimare mimică, gestică, voce; 

O2 : Să interacţioneze cu obiectele şi accesoriile folosite în joc; 

O3: Să formeze echipaje dintr-un căpitan, doi marinari și 3 călători; 

O4: Să modeleze steaguri pentru bărci ale unor țări diferite.    

O5: Să execute pași de dans specifici „Dansului marinarilor” 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, instructajul verbal, exerciţiul, demonstraţia, 

aprecierea verbală, Turul galeriei; 
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Resurse materiale: material individual (bărcuțe), fișe suport, fişe de lucru individuale, creioane, 

plastilină, siluete bărci cu pânze din carton, machetă, lucrare model ,plastilină, vapor, costumații 

marinar, cârme; 

Forme de organizare: pe grupuri mici, individual, frontal. 

 

Scenariul  zilei 

       Întâlnirea de dimineaţă - în cadrul acestei etape, copiii se vor saluta sub forma: „Bună 

dimineața! Sunt marinarul ... și astăzi voi călători cu vaporul”, după care se vor așeza pe scăunel în 

fața vaporului.  

        Prezența se va face prin lipirea fotografiei fiecărui copil pe vaporul pregătit. 

         Se va face trecerea la calendarul naturii, stabilind ziua săptămânii şi anotimpul în care ne 

aflăm, starea vremii şi vestimentaţia corespunzătoare. 

       Noutatea zilei se va realiza printr-un scurt dialog în care educatoarea le spune copiilor că 

astăzi li s-au pregătit multe surprize frumoase și îi invită să observe elementele de noutate din sala 

de grupă. 

  Captarea atenției: educatoarea și copiii costumați în marinar descoperă vaporul mare, din 

lemn, și poartă o scurtă discuție referitoare la acesta. 

Reactualizarea cunoștințelor: se fac exerciții de numerație: să numere în concentrul 1-3; se 

realizează un șir din mașinuțe magnetice, pe tabla specială, fiecare având un număr. Educatoarea 

îndrumă copiii să închidă ochii, ascunde o mașină de pe tablă, aceștia trebuind să descopere mașina 

care lipsește, făcând referire la cifra care se află pe aceasta. Se repeta exercițiul de câteva ori. 

Anunțarea temei și a obiectivelor: Preșcolarii sunt anunțați că vor desfășura o activitate 

matematică prin intermediul căreia vor face o călătorie „Cu vaporul pe marea albastră”; se anunță 

obiectivele ce vor fi urmărite pe parcursul activității. 

Trecerea la activitatea matematică se face prin tranziția ,,Roțile de-autobuz” - cântec. 

Explicarea și demonstrarea regulilor jocului: 

- copiii vor fi împărțiți în două echipe: echipa marinarilor și echipa piraților; 

- copilul numit va extrage un bilețel colorat, va preciza culoarea și va așeza în vasul cu apă bărcuțele 

de aceeași culoare; alt copil va număra bărcuțele și va asocia grupei formate cifra corectă; 

- copiii vor așeza pe fiecare barcă tot atâția marinari câți indică cifra ; 

- copiii vor ordona pe fiecare nivel al piramidei elementele corespunzătoare;   

- fiecare răspuns corect va fi recompensat cu câte un bănuț de aur. 

Realizarea jocului de probă: din bol, copiii vor extrage un bilet colorat, vor preciza culoarea 

și vor așeza în vasul cu apă bărcile de aceeași culoare, alt copil va număra bărcile așezate și va 

asocia cifra corespunzătoare. Educatoarea va urmări daca au fost înțelese regulile. 

Realizarea jocului de către copii: 

Varianta nr.1: 

Copilul numit de educatoare va veni în față, va alege un bilețel colorat, va preciza culoarea și va 

așeza bărcile de aceeași culoare în vasul corespunzător, un alt copil va număra bărcile și va asocia 

cifra corectă. 

Varianta nr.2: 

Educatoarea va îndruma copiii către tabla magnetică unde vor observa bărci cu cifre și marinari. 

Cerinţa este de a așeza în fiecare barcă tot atâția marinari câți indică cifra. 

Asigurarea retenției și a transferului: Varianta nr. 3: 

Copiii sunt rugaţi să închidă ochii, deoarece vor avea o surpriză. Educatoarea va așeza o piramidă 

colorată. Copiii vor trebui să așeze pe piramidă siluetele în funcție de numărul acestora. Astfel, la 

bază vor așeza 3 bărci, la mijloc vor așeza 2 vapoare și în vârf vor așeza 1 submarin. Copiii vor 

număra elementele de pe fiecare nivel al piramidei. 
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Obținerea performanțelor: După desfăşurarea variantelor de joc, realizată frontal, copiii vor 

desfășura jocul imitativ „Trenul ȘU-CU-TU-CU” (tranziție) şi vor ieşi din clasă, timp în care vor fi 

pregătite centrele de interes. La întoarcerea în sala de grupă se vor prezenta copiilor centrele de 

interes, temele și sarcinile de lucru pentru fiecare, precum și modalitatea lor de realizare: copiii îşi 

aleg locul unde vor lucra pentru început, urmând să se rotească pe la toate centrele. 

 La centrul Ştiinţă, copiii vor forma grupe de bărci în concentrul 1-3 si le vor așeza pe  planșa 

suport și, de asemenea, vor rezolva o fişă de lucru în care vor avea ca sarcini să formeze prin 

încercuire grupe de aceeași formă şi să coloreze tot atâtea elemente câte arată cifra.  

 La centrul Artă, copiii trebuie să modeleze plastilina prin tehnica aplatizării şi să acopere cu 

plastilină silueta suport (barca cu pânze), pe care o vor așeza apoi pe machetă. 

 La centrul Joc de rol, vor avea la dispoziție vaporul din lemn, vor primi costumații de marinari, 

cârme și vor simula o frumoasă călătorie cu vaporul. 

Evaluarea performanțelor: se face prin intermediul metodei ,,Turul galeriei”. Educatoarea 

împreună cu copiii discută despre corectitudinea realizării lucrărilor, despre aspectul lor estetic dar 

și gradul de implicare a preșcolarilor în activitate. Se realizează tranziția „Bărcuța” – cântec. 

Încheierea activității: copiii vor fi invitaţi să execute împreună ,,Dansul marinarilor” , pe 

ritmurile melodiei „Bravul Căpitan” și apoi se vor relaxa la jocul liniştitor „Liniște în barcă”, pe care 

le-au realizat, secvențial, și pe centrele de interes.  

 

TIPUL III 

Nivel II: grupa mare 

Tema anuală de studiu: „Când,cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema de proiect: „Minunăţiile primăverii” 

Subtema: „În lumea minunată a insectelor” 

Tema zilei: „Gărgăriţa Maya şi prietenii ei” 

Mijloc de realizare: Activitate integrată (DŞ+DOS) 

Tipul de activitate: verificare şi consolidare de cunoştinţe 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Locul de desfăşurare: sala de grupă 

 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Întâlnirea de dimineaţă cu tema:“ Dacă aş fi o insectă aş vrea să fiu….” 

Tranziţii: “Dacă vesel se trăieşte”, “Albiniţa”,  ,,Spune-mi, iubite copilaş” - jocuri cu text și cânt; 

Rutine: ,, Zumzărel mă numesc, insectele le ocrotesc!‟‟ (deprinderea de a ocroti insectele) 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE 

1. Domeniul Științe (Activitate matematică): „Numărăm cu Gărgăriţa Maya şi prietenii ei” - joc 

didactic 

Scopul jocului: Consolidarea deprinderii de a număra conştient, asociind numărul şi cifra la cantitate 

în limitele 1-10; 

Sarcina didactică: 

         Verificarea şi consolidarea numeraţiei în limitele 1-10 precum şi a unor cunoştinţe 

referitoare la formare a unor grupe de obiecte pe baza unor criterii dinainte stabilite precum şi 

raportarea acestora la cifra corespunzătoare; 

Regulile jocului: 

 Educatoarea numeşte câte un copil pe rând, care va aşeza la flanelograf atâtea 

obiecte/insecte câte indica cifra corespunzătoare numărului de obiecte; 

 Copiii vor rezolva sarcinile una câte una, ajutând-o astfel pe Gărgăriţa Maya; 

 Răspunsurile corecte vor fi aplaudate; 
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Elemente de joc: surpriza, manipularea materialului mărunt, mişcarea, aplauzele, recompensa.  

Obiective operaţionale: 

O1 - Să numere corect în ordine crescătoare şi descrescătoare, în limitele 1-10; 

O2 - Să formeze scara numeric 1 – 10 prin aşezarea obiectelor grupei la flanelograful primit, în 

dreptul cifrei corespunzătoare; 

O3 - Să formeze grupe cu tot atâtea obiecte în funcţie de cifra dată; 

O4 - Să identifice vecinul mai mic și vecinul mai mare cu o unitate al unui număr dat; 

O5 - Sa efectueze operaţii de adunare şi scădere cu o unitate în limitele 1-10; 

O6 - Să manifeste perseverenţă şi independenţă în acţiune. 

 

2. Domeniul Om și Societate (Activitate practică): „Tablou cu Gărgăriţa Maya” - aplicaţie 

Obiective operaţionale: 

O1 - Să denumească materialele de lucru primite; 

O2 - Să aplice pe suportul de lucru elementele decupate, respectând legenda primită; 

O3 - Să realizeze cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie gărgăriţa; 

O4 - Să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-

motorie. 

 

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: 

1. ȘTIINȚĂ: ,,Numărăm cu Gărgăriţa Maya şi prietenii ei‟‟ – joc exerciţiu 

Obiective operaţionale: 

O1 - Să numere în ordine crescătoare în limitele 1-10; 

O2 - Să aplice în spațiile date tot atâtea obiecte câte arată cifra;  

O3 - Să lipească indicativul numeric potrivit vecinului mai mic sau mai mare identificat, în funcție 

de context;  

O4 - Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu o unitate în limitele 1-10. 

2. ARTĂ: ,, Tablou cu Gărgăriţa Maya‟‟ – aplicaţie 

Obiective operaționale: 

O1 - Să denumească materialele de lucru primite; 

O2 - Să „citească” legenda pe baza căreia vor realiza lucrarea practică;  

O3 - Să aplice pe suportul de lucru tot atâtea obiecte cât indică cifra din dreptul simbolului; 

O4 - Să îmbine elementele estetic-creativ, obţinând astfel o gărgăriţa. 

3.JOC DE MASĂ: ,,Numărăm alături de insecte‟‟ – puzzle 

Obiective operaţionale: 

O1 - Să identifice materialele puse la dispoziţie; 

O2 - Să compună din piesele de puzzle imagini; 

O3 - Să asocieze cifra corespunzătoare numărului de obiecte identificate în imaginea obținută. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Resurse procedurale: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, aprecierea 

verbală, instructajul verbal. 

Resurse materiale : siluete insecte, siluete, gărgăriţa din carton, elemente decupate (buline, 

picioruşe, antene, ochi), lipici,  Gărgăriţa Maya, planşă suport; 

Forme de organizare: pe grupuri, individual, frontal. 

 

SCENARIUL  ZILEI 

Înainte de sosirea copiilor, se pregătesc o parte din materiale şi se aranjează sala pe sectoare 

de activitate.  

Activităţi  de dezvoltare personală (ADP) 
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Activitatea integrată debutează cu întâlnirea de dimineaţă în care copiii au posibilitatea de a-

şi împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie.  

         Salutul copiilor se realizează spunând: “Dimineaţa a venit/ Şi copiii au sosit/În cerc să ne 

aşezăm,/Cu toţii să ne salutăm./A-nceput o nouă zi,/Bună dimineaţa, copii!” Salutul de dimineaţă se 

realizează prin tehnica comunicării rotative. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de 

toţi copiii grupei, de la stânga spre dreapta. 

Prezenţa este realizată în manieră interactivă. Copiii vor aşeza pe rând la panoul de prezenţă 

fotografia lor. Prilejul va fi folosit şi pentru a realiza prezenţa numerică ,,Câţi copii sunt prezenţi? 

Câţi sunt absenţi?‟‟ 

Atenţia copiilor este îndreptată către calendarul naturii - Se completează calendarul naturii, 

copiii verbalizând şi alegând imaginile corespunzătoare. 

      Împărtăşirea cu ceilalţi se realizează printr-o conversaţie, menită să dea frâu liber imaginaţiei 

copilului. Pe un fond muzical adecvat, copiii sunt invitaţi să închidă ochii şi să pornească într-o 

călătorie imaginară in lumea insectelor. Apoi, fiecare copil este invitat să spună ce insectă a întâlnit. 

Activitatea de grup se va realiza prin poezia: Eu sunt fluturaşul, care/ Zbor mereu din floare-

n floare,/ Poţi face ca mine, oare?/ Eu sunt harnica albină/ Şi duc mierea la stupină/ Zum, zum, zum, 

sunt gospodină!/ Fluturaşi şi albinuţe/ Cu hăinuţele drăguţe/ Se aşează jos, pe floare/ Gata de 

polenizare./ Sus, jos,sus, jos/ Că polenul e gustos./ Repede să îl gustăm / Şi pe scaun ne-aşezăm . 

 Comportamente urmărite:  

Executarea mişcărilor sugerate de versurile recitate de copii;  

Crearea coeziunii grupului, a bunei dispoziţii, exprimarea liberă. 

  Noutatea zilei - Jucăria va fi prezentată de educatoare şi o va ajuta să prezinte o parte din 

materiale şi din obiective: ,,Copii, sunt aşa de mică/ Maya sunt şi-s gărgăriţă,/ Şi nu ştiu să număr 

precum faceţi voi./Deci, m-ajutaţi să fac ca voi?” 

 Tranziţia - Înainte de a trece la desfăşurarea activităţilor pe domenii experienţiale, copiii vor 

interpreta cântecul preferat „Dacă vesel se trăieşte”, executând mişcări sugerate de textul cântecului. 

Captarea atenției: Trezirea interesului copiilor prin prezentarea materialelor şi a versurilor: 

,,Copii, sunt aşa de mică/ Maya sunt şi-s gărgăriţă,/Şi nu ştiu să număr precum faceţi voi./ Deci, m-

ajutaţi să fac ca voi? 

 Anunțarea temei și a obiectivelor: Este anunţată tema zilei şi sunt explicate pe înţelesul 

copiilor obiectivele urmărite. Vom desfăşura jocul: “Numărăm cu Gărgăriţa Maya şi prietenii ei” 

pe parcursul căruia vom număra, vom recunoaşte cifrele formând grupe de obiecte, vom aşeza 

grupele de obiecte în ordine crescătoare. 

 Reactualizarea cunoștințelor: Se realizează prin prezentarea unor ghicitori matematice. Cei 

10 copii care au răspuns ghicitorilor  vor veni în faţa colegilor cu silueta insectă, unde este ilustrată 

cifra răspuns. Se solicită preşcolarilor să aşeze insectele în grădina primăverii. Ca s-o ajutăm pe 

Maya vom porni în realizarea unor sarcini de joc.   

Explicarea și demonstrarea regulilor jocului: 

Se prezintă copiilor  materialele aflate în coşul primăverii. Se trece la explicarea regulilor 

jocului didactic. Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu aplauze. Copilul care nu rezolvă corect, 

este ajutat de alt coleg. 

      După ce au primit explicaţiile necesare desfăşurării jocului, urmează jocul de probă, pentru a 

verifica dacă toţi copiii au înţeles regulile jocului. 

  Executarea jocului de către copii: Copiii vor executa frontal varianta I şi a II-a jocului, 

respectând regulile dinainte stabilite. 

    Varianta I: Educatoarea împreună cu bagheta Gărgăriţa Maya le va cere copiilor să închidă 

ochii. Gărgăriţa se va plimba printre copii şi se va aşeza pe un copil. Acesta va ieşi în faţă la 

coşuleţul albinuţei prietene cu gărgăriţa. De aici va extrage atâtea tot atâtea elemente câte sunt 

necesare pentru a contribui la realizarea şirului crescător în limitele 1-10. Se va numi cifra 
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corespunzătoare şi ce număr de obiecte îi corespunde. Apoi se va aşeza la flanelograf în dreptul 

cifrei numărul de obiecte/ jetoane care îi corespund. Se cere copiilor să numere crescător în limitele 

1-10. Copiii trebuie să aşeze pe flanelograf jetoanele din coşuleţe astfel încât să formeze scara 

numerică crescătoare. Când se va finaliza scara numerică, copiii vor fi aplaudaţi şi vor primi câte un 

stimulent corespunzător . 

Varianta II: Sunt pregătite mai multe imagini cu insecte. Copiii vor observa imaginea, vor 

număra obiectele ce o alcătuiesc şi vor compune o problemă pe baza celor ilustrate. Apoi vor realiza 

operaţia impusă de imaginea respectivă. Se apreciază copiii pentru răspunsurile corecte şi se 

îndrumă cei care întâmpină dificultăţi. Următoarea variantă a jocului va continua la centrul Ştiinţă. 

Tranziţia către centrele de activitate se va realiza cu ajutorul cântecului ,, Albiniţa‟‟ 

Obținerea performanțelor: se merge pe la fiecare centru pentru familiarizarea copiilor cu 

materialele, cu sarcinile de lucru şi cu obiectivele urmărite. 

La centrul Ştiinţă copiii vor continua jocul didactic cu varianta a III-a. Pe măsuţe, copiii vor 

descoperi fişe de lucru. Pe fişă este ilustrată o cifră, iar copilul are sarcina de a găsi vecinul mai mic 

şi vecinul mai mare cu o unitate al cifrei corespunzătoare. Copiii care vor finaliza sarcina vor avea la 

dispoziţie încă o fişă pe care vor trebui să coloreze tot atâtea obiecte cât indică cifra din dreptul 

grupei respective şi să pună în căsuţele libere vecinii cifrei afişate, precum şi realizarea unor 

operaţii. 

La centrul Artă copiii vor realiza un  tablou cu Gărgăriţa Maya cu ajutorul unei legende ce 

cuprinde elementele ce vor fi aşezate dar şi numărul acestora. 

La centrul Joc de masă vor descoperi jocuri logice matematice. După reconstituirea imaginii 

vor fixa piesele pe foia de lucru cu patafix, vor număra obiectele ce compun imaginea şi vor numi 

cifra corespunzătoare numărului de obiecte. 

      Se vor respecta urmӑtoarele etape: 

- Prezentarea lucrărilor model;  

- Explicarea şi demonstrarea modului de lucru; 

- Exerciţii pentru încălzirea mâinilor; 

- Realizarea lucrărilor de către copii. 

Se va supraveghea activitatea copiilor şi se vor da indicaţii suplimentare acolo unde este necesar. 

Evaluarea performanțelor: după terminarea activităţilor pe centre se va trece şi se va evalua 

modul de lucru, se vor face aprecieri asupra întregii activităţi, a modului de participare a copiilor la 

activitate şi a comportamentului acestora. Se vor expune lucrӑrile într-un loc vizibil. 

Încheierea activității: se va realiza printr-o tranziţie, cu ajutorul versurilor: “Noi cu toţii am 

lucrat,/ Sarcinile le-am rezolvat,/ Deci, acum să ne-nveselim/ Şi la joacă să pornim!” 

 

TIPUL IV  

Grupa: mijlocie  

Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost și va fi pe Pământ?” 

Tema săptămânii: „O călătorie de neuitat - Îmbarcarea! Ne așteaptă marea!” 

Tema zilei: „Suntem marinari voioși!” 

Mijloc de realizare: Activitate integrată : ADE (DPM+DȘ) + ALA II 

Tipul activității: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi. 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 
Rutine: Mă pregătesc pentru activitățile zilei (primirea copiilor, deprinderi de autonomie și igienă 

personală, pregătirea pentru activități) 

Întâlnirea de dimineață: „Ne pregătim să trecem podul” 

Tranziții: „Un vapor” - cântec 

                 „Barca” - cântec 
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                 „Picioarele fac trop, trop, trop...” – joc de mișcare 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: 

Domeniul Psihomotric 

Tema: Mersul în echilibru pe o suprafață înaltă, cu brațele întinse lateral 

Mijloc de realizare: „Trecem podul” - joc de mișcare 

Obiective operaționale: 

O1: Să execute corect exercițiile din etapele: pregătirea organismului pentru efort și influențarea 

selectivă a aparatului locomotor; 

O2: Să meargă în echilibru pe o suprafață înaltă (banca), cu brațele întinse lateral, pe baza 

explicațiilor și demonstrațiilor educatoarei; 

O3: Să respecte regulile și indicațiile primite; 

O4: Să răspundă motric la comanda dată; 

O5: Să acționeze prompt și eficient în condițiile respectării regulilor jocului propus. 

Domeniul Științe (Activitate matematică) 

Tema: Număratul în limitele 1-5 

Mijloc de realizare: „Concursul marinarilor” - joc didactic 

Obiective operaționale: 

O1: Să formeze grupe de obiecte după culoare, asociind grupelor formate cifra corespunzătoare; 

O2: Să numere corect în limitele 1-5; 

O3: Să asocieze cantitatea la număr, respectiv la cifra corespunzătoare și invers; 

Sarcina didactică: Formarea de grupe după culoare și asocierea cifrelor corespunzătoare; 

raportarea cantității la numărul dat; 

Regulile jocului: 

- Va răspunde copilul numit de educatoare; 

- Răspunsurile corecte vor fi aplaudate; 

- Echipa care are cele mai multe răspunsuri corecte, câștigă. 

Elemente de joc: organizarea unui concurs, mânuirea materialului, recompense, aplauze, mișcarea. 

 

ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES: 

1. Știință: Fișă de lucru - Număratul în limitele 1-5; Clasificare după criteriul mărime și culoare 

Obiective operaționale: 

O1: Să coloreze cu albastru bărcile mari; 

O2: Să modeleze tot atâtea vâsle câte arată cifra de pe barcă; 

O3: Să formeze prin încercuire o grupă de 5 marinari. 

2. Artă : „Barca cu pânze” - aplatizare și apăsare – modelaj 

Obiective operaționale: 

O1: Să denumească materialele pe care le vor folosi în activitate; 

O2: Să modeleze plastilina prin tehnica aplatizării pe suprafața dată; 

O3: Să respecte conturul formei pe care o are de acoperit cu plastilină; 

O4 . Să numere elementele componente ală bărcii. 

3. Construcții: „Barca” - îmbinare și alăturare din lego de spumă 

Obiective operaționale: 

O1 - să denumească materialele de lucru; 

O2 - să construiască barca prin îmbinarea pieselor de lego, respectând culoarea dată; 

Strategia didactică 

Resurse procedurale: explicația, demonstrația, exercițiul, observația, conversația , aprecierea 

verbală, instructajul verbal. 
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Resurse materiale: machetă, vase cu apă, bărci din hârtie pliată, jetoane (bărci, marinari), cifre, 

tablă magnetică, ecusoane, fișe de lucru, creioane colorate, plastilina, piese de lego, bancă de 

gimnastică. 

Forme de organizare: frontal, pe echipe, individual 

 

Scenariul zilei 

Înainte de venirea copiilor în sala de grupă se pregătesc o parte din materiale și se aranjează 

sala pe sectoare de activitate. Copiii sunt primiți de educatoare, aceasta prezintă sectoarele și 

obiectivele pe înțelesul copiilor, iar ei își aleg sectorul unde vor lucra. După încheierea lucrului pe 

sectoare (A.L.A. I), se face o evaluare a activității desfășurate la fiecare sector, a gradului de 

implicare al preșcolarilor și se urmăresc aspecte privind finalizarea sarcinilor de lucru. 

Întâlnirea de dimineață - în cadrul acestei etape copiii se vor saluta sub forma: „Bună 

dimineața, sunt marinarul ... și mă simt...”, după care se vor așeza pe scăunele, făcându-se totodată și 

prezența. 

Se va face trecerea la calendarul naturii, stabilind ziua săptămânii și anotimpul în care ne 

aflăm, starea vremii și vestimentația corespunzătoare. 

Noutatea zilei - Se prezintă sub formă de surpriză: un copil marinar care le-a adus toate 

materialele pe care le vor folosi în joc. 

Tranziție - Înainte de a trece la desfășurarea activităților pe domenii experiențiale, copiii vor 

interpreta cântecul „Un vapor”. 

Anunțarea temei și a obiectivelor: Preșcolarii sunt anunțați că vor desfășura o activitate de 

educație fizică și o activitate de matematică. Vor trebui să meargă în echilibru pe o suprafață înaltă, 

cu brațele întinse lateral, desfășurând jocul ”Trecem podul”, apoi vor realiza concursul marinarilor. 

Pregătirea organismului pentru efort: Pregătirea și alinierea copiilor pe un singur rând. 

Variante de mers: 

- mers normal, „ne plimbăm pe faleză și admirăm vapoarele și bărcile” 1x10m 

- mers în cadență „mersul marinarilor” 1x10m 

- mers pe vârfuri „mersul uriașului” 1x10m 

- mers ghemuit „mersul piticului” 1x10m 

Variante de alergare: 

- alergare cu genunchii sus 1x10m 

- alergare cu călcâiele la șezut 1x10m 

Influențarea selectivă a organismului: 

Exercițiul 1 (pentru cap-gât) 4X 

„Privim spre mare, privim spre uscat/Poate vedem un marinar răpit de pirat” 

P. I - stând depărtat, cu palmele pe șolduri 

T1, 2 - rotirea capului spre stânga 

T3, 4 - rotirea capului spre dreapta 

Exercițiul 2 (pentru brațe) 4X 

„Legănăm brațele și le rotim/Noi așa vrem să vâslim.” 

P .I- stând cu brațele întinse pe lângă corp ; 

T1-2-legănarea brațelor pe lângă corp, înainte și înapoi 

T3-4-rotirea mare a   brațelor tangențial pe lângă corp  

Exercițiul 3 (pentru trunchi) 4X 

„Ne răsucim și muncim/Marinari harnici vrem să fim.” 

P.I - Stând depărtat, cu palmele pe șolduri 

T1- răsucire spre stânga 

T2-revenire 

T3-răsucire spre dreapta 
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T4-revenire  

Exercițiul 4 (pentru membrele inferioare) 4X 

„Sări, minge!” 

P.I - stând cu palmele pe șold 

T1-4 sărituri ca mingea pe loc; 

Exerciții de respirație cu diferite poziții de brațe. 

Se va urmări corectitudinea executării mișcărilor și se va interveni acolo unde este nevoie cu 

reluarea explicației și a demonstrației. 

Învățarea acțiunilor motrice noi: 

Trecerea la jocul prin care se realizează învățarea mersului în echilibru pe o suprafață înaltă se face 

prin cântecul „Un vapor‟. 

Se explică și se demonstrează jocul Trecem podul! 

Copiii vor fi împărțiți în două echipe: echipa marinarilor și echipa piraților. 

Fiecare copil din echipă va merge în echilibru pe bancă (suprafața înălțată), cu brațele întinse lateral. 

La capătul „podului”, fiecare copil din echipă va fi atent la jetonul pe care educatoarea îl va arăta și 

va așeza în vasul cu apă bărcuțe de culoare jetonului, tot atâtea câte arată cifra. 

Fiecare răspuns corect va fi recompensat. 

Copiii se urcă pe rând, de la fiecare echipă, merg în echilibru pe pod, cu brațele întinse, apoi aleg 

bărcuțe, răspunzând cerințelor jocului. 

Se realizează integrarea cu activitatea matematică: 

Varianta 1 

Copilul numit de educatoare va veni în față, va merge în echilibru pe pod, va spune culoarea de pe 

jetonul arătat de educatoare și va alege tot atâtea bărcuțe cât arată cifra. 

Fiecare răspuns corect va fi aplaudat și marcat pe tabla magnetică cu un simbol. 

Varianta 2  

După încă o trecere pe pod, copiii vor observa pe tabla magnetică bărci cu cifre și marinari. Cerința 

este de a așeza în fiecare barcă tot atâția marinari cât indica cifra 

Revenirea organismului după efort: 

Copiii vor cânta cântecul „Un vapor” și vor ieși din clasă, imitând vâslitul.  

Obținerea performanțelor: 

Se vor prezenta copiilor centrele de interes. Aceștia își aleg locul unde vor lucra pentru început, 

urmând să se rotească la toate centrele. 

Știință: La acest sector copiii vor lucra pe o fișă individuală, vor colora cu albastru bărcile mari și 

vor forma o grupă de cinci marinari. 

La centrul Artă vor modela plastilina prin tehnica  aplatizării și vor acoperi cu plastilină cercurile 

goale pe pânza bărcii, apoi număra câte cercuri au umplut. Se vor face exerciții pentru încălzirea 

mușchilor mici ai mâinii. 

La centru Joc de construcții preșcolarii vor construi o barca din piese de lego folosind culorile 

indicate. 

De la un centru de interes la altul copiii se vor deplasa mergând în echilibru pe banca de gimnastică. 

Evaluarea performanțelor: 

Se face prin intermediul metodei „Turul Galeriei“ .Educatoarea, împreună cu copiii, discută despre 

corectitudinea realizării lucrărilor, despre aspectul lor estetic, dar și despre gradul de implicare a 

copiilor în activitate. 

Încheierea activității: 

Se realizează tranziția „Picioarele fac trop, trop, trop”. 

 

Raportat la aspectele metodologice de planificare și de desfășurare a activităților integrate, 

trebuie avută în vedere respectarea timpului alocat acestora, ținând cont de particularităților de 
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vârstă și individuale ale copiilor, în principal de curba de efort zilnică și săptămânală și de 

capacitatea de concentrare a atenției.  

Modelele didactice de activități integrate care prezintă realizarea succesivă activităților 

propuse pe parcursul unei zile, fără pauze sau rutine necesare, contravin acestor prevederi. Dintr-o 

altă perspectivă, faptul că celor mici li se dă libertatea de a acționa la centrele de interes care li se 

par interesante, creează o presiune asupra cadrului didactic în ceea ce privește conceperea sarcinilor 

la fiecare dintre acestea. Astfel, educatoarea trebuie să se asigure că, indiferent ce arie de stimulare 

va alege copilul pe parcursul zilei, el să aibă posibilitatea să își exerseze deprinderile de lucru 

intelectual și practic pe care cadrul didactic le-a propus în ziua respectivă, în strânsă legătură cu 

tema proiectului, domeniile experiențiale și celelalte activități planificate. Proiectarea are un aspect 

esențial și în cadrul acestui tip de activități, cu atât mai mult cu cât integrarea cunoștințelor și a 

deprinderilor ce se doresc a fi exersate, transpuse în situații noi, investigate și însușite trebuie să se 

realizeze, prioritar, pe fiecare centru de interes în parte.  

Definitorie pentru toate tipurile de integrare este prezența unui generic sub egida căruia se va 

derula întreaga activitate.  
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PARTICULARITĂȚILE ÎNVĂȚĂRII ELEVILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ  

DIN PERSPECTIVA PARADIGMEI CONSTRUCTIVISTE  

Valentina FLUIERAR, asistent universitar, UST 

Rezumat. Învățarea din perspectiva paradigmei constructiviste marchează o teorie a cunoaşterii ştiinţifice, 

aplicată la problemele învăţării cu valoare conceptuală, metodologică. Fundamentele constructivismului se 

regăsesc în teoria lui J. Piaget privind dezvoltarea cognitivă, stadială a abilităţilor cognitive, cu rol de 

constructe, în care sunt implicate două procese esenţiale: asimilarea şi acomodarea, ca interiorizări ale 

cunoaşterii construite în timp. Pozițiile constructiviste ale lui Л.С. Выготский sunt întemeiate pe ideea că 

învățarea acoperă distanța dintre totalitatea operațiilor cognitive, pe care copilul este capabil să le execute 

corect în prezent și acele comportamente cognitive pe care copilul nu este încă în stare să le manifeste, dar pe 

care le-ar putea dobândi datorită existenței unui suport instructiv corespunzător, în condițiile unei îndrumări 

instructive adecvate. Potrivit teoriei lui J. Bruner, care abordează învăţarea prin prisma paradigmei 

constructiviste, elevii construiesc noile idei sau concepte pornind de la cunoaşterea curentă şi cea trecută. 

Construcţia mentală a structurilor cognitive se face în mod propriu, personalizat, în funcţie de modul în care 

elevii îşi selectează şi transformă informaţiile, construiesc ipoteze, iau decizii, îşi organizează experienţele şi 

informaţiile. 

Cuvinte-cheie: constructivism, învățare, dezvoltare, cunoaștere, elevi de vârstă școlară mică. 

Abstracts. Learning from the perspective of the constructivist paradigm marks a theory of scientific 

knowledge, applied to the problems of learning with conceptual, methodological value. The foundations of 

constructivism are in J. Piaget's theory regarding the cognitive, stage development of cognitive abilities, with 

the role of constructs, in which two essential processes are involved: assimilation and accommodation, as 

internalizations of knowledge built up over time. The constructivist positions of Л.С. Выготский are based 

on the idea that learning covers the distance between all cognitive operations, which the child is able to 

perform right now and those cognitive behaviors that the child is not yet able to manifest, but which he / she 

can acquire due to the existence of adequate instructional support, under the conditions of appropriate 

instructional guidance. According to J. Bruner's theory, which approaches learning through the constructivist 

paradigm, pupils construct new ideas or concepts based on current and past knowledge. The mental 

construction of cognitive structures is done in its own, personalized way, depending on how the students 

select and transform their information, build hypotheses, make decisions, organize their experiences and 

information. 

Keywords: constructivism, learning, development, knowledge, young school age pupils.  

Problema învățării constituie un subiect privilegiat în multitudinea cercetărilor și are rigoare 

reieșind din analiza extinsă a lucrărilor psihologice științifice privitor la natura cunoștințelor și 

modul lor de achiziționare. Totalitatea teoriilor și cercetărilor dedicate învățării au contribuit la 

promovarea învățării școlare bazate pe constructivism prin cercetare critică, rațională și obiectivă. 

Produsele cunoașterii sunt într-o conexiune coerentă cu întreg procesul învățării, cu legitățile 

concrete de derulare a acesteia și, deoarece învățarea este un proces, ea are o desfășurare discursivă, 

faza pregătitoare prezentând o mare importanță pentru modul de realizare a învățării. 

Profesorul V. Guțu susține că învățarea este procesul psihic prin care se interiorizează și se 

personalizează cunoștințele, valorile și se formează competențele. În accepțiunea sa, învățarea este 

abordată din trei perspective: „învățarea ca proces, ce include un ansamblu de operații, acțiuni, 

activități, stări și evenimente interne prin care are loc transformarea competențelor externe în 

structuri cognitive, atitudinale și psihofizice; învățarea ca produs, ce presupune un ansamblu de noi 

achiziții (competențe, modalități de gândire și comportament); învățarea ca funcție ce include 

identificarea și analiza factorilor interni și externi, care influențează învățarea” [6, p. 334]. 

După mecanismele și operațiile gândirii implicate în procesul învățării desprindem: „învățarea 

incidentală, prin încercare și eroare, prin discriminări simple sau multiple, prin asociere verbală, 

prin rezolvare de probleme și, nu în ultimă instanță, învățarea conștientă și învățarea mecanică, 

alături de alte dimensiuni și forme ale învățării, prin receptare și descoperire, care necesită utilizarea 

și promovarea unor strategii didactice diferențiate. Toate aceste tipuri ale învățării implică operațiile 

gândirii, precum și alte procese psihice ale individului” [7, p. 14]. Însăși învățarea, prin etapele pe 
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care le parcurge, presupune anumite procese psihice, continuând cu conștientizarea, prelucrarea, 

memorarea și reproducerea în scopul valorizării informațiilor memorate.  

În activitatea de învățare un rol deosebit revine strategiilor motivaționale. Învățătorul claselor 

primare are sarcina „să stimuleze conștientizarea conținutului predat, prelucrarea psihică a 

informațiilor transmise și a memorării și reactualizării acestora în scopul unei învățări mai rapide și 

mai eficiente.” [7, p. 13]. Profesorul Marin C. Călin susține că „profesorii te pot sprijini, îți pot 

stimula eforturile, însă răspunderea învățării îți aparține” [2, p. 56]. 

Eficiența învățării elevilor de vârstă școlară mică se raportează la igiena muncii intelectuale 

(relația somn-odihnă-alimentație și prescripțiile unui efort intelectual) și organizarea învățării. 

Maniera recomandabilă de învățare vizează: „analiza în prealabil a structurii/sarcinii de îndeplinit 

(elevul să indice cu precizie operațiile pe care le are de efectuat); stabilirea succesiunii operațiilor 

necesare pentru realizarea sarcinii de învățare; efectuarea independentă a sarcinii și controlul 

îndeplinirii ei” [2, p. 56]. Evaluarea învățării se realizează în conformitate cu următoarele criterii: 

„executarea în întregime a operațiilor din structura sarcinii de efectuat; succesiunea rațională a 

efectuării operațiilor avute în vedere; nivelul generalizării priceperilor și deprinderilor asimilate [2, 

p. 56]. 

Constructivismul reprezintă o paradigmă educațională a cărei caracteristică majoră este 

abordarea centrată pe cel care se educă, respectiv pe activitatea sa de construire activă, individuală a 

propriei cunoașteri. Construcția cunoașterii înseamnă că „subiectul se informează, caută, selectează, 

tratează critic informațiile indiferent de sursa lor, reformulează, analizează, compară, clasifică, 

evaluează, formulează ipoteze, le testează, experimentează, desprinde concluzii, descoperă, 

procesează date, face generalizări etc.” [5, p. 252]. Cu alte cuvinte, subiectul își personalizează 

metodele de lucru și își construiește strategii de acțiune adaptate propriei formări și propriei 

personalități. Adoptarea unei astfel de paradigme are consecințe atât la nivel macropedagogic, cât și 

la nivel micropedagogic, respectiv la nivelul tuturor componentelor procesului curricular și al 

pârghiilor didactice valorificate. 

În învăţarea bazată pe constructivism contează punctul de vedere al elevilor mici privitor la 

perceperea lumii înconjurătoare, judecata asupra ceea ce li se întâmplă, schimbările pe care aceştia 

ar putea să le facă, preocupările personale primordiale, coinciderea sau diversitatea punctelor de 

vedere asupra unei probleme în clasă. Astfel elevii îşi pot asuma rolul de experţi, predarea fiind 

concentrată pe cunoștințele, capacitățile și atitudinile achiziționate. Accentul plasat pe motivele, 

preocupările, dorințele pentru care un copil exprimă o anumită viziune denotă experienţele 

valorificate în perspectivă individuală, deci procesul de învăţare se sprijină pe modul de gândire al 

acestuia. 

Dimensiunea constructivistă formulează următoarele puncte de vedere epistemologice ca 

premise de plecare: „subiectul își construiește cunoștințele în cadrul propriei sale activități; obiectul 

manevrat în cursul acestei activități este propria sa cunoaștere” [5, p. 252].  

Elevul de vârstă școlară mică desfășoară o activitate reflexivă asupra propriilor sale 

cunoștințe, acestea fiind adaptate la situația cu care se confruntă, devenind un „creator” al propriilor 

cunoștințe. 

Dezideratele învățării din perspectiva paradigmei constructiviste sunt reprezentate în mod 

amplu în lucrările savanților J. Piaget și Л.С. Выготский.  

Constructivismul cognitiv este fundamentat pe viziunile lui J. Piaget cu privire la 

„construirea” cunoașterii prin experiență, care presupune crearea unor modele mentale ce se 

modifică datorită asimilării și acomodării. Conform teoriei dezvoltării cognitive, rolul pedagogului 

constă în asigurarea unui context de interrelaționare pentru activitatea exploratorie a elevului. 

Construirea cunoașterii apare ca rezultat al rezolvării sarcinilor-problemă, care solicită operarea cu 

conceptele existente, precum și tehnicile conversației euristice. Pentru asimilare și acomodare 

intervine experiența, erorile și căutarea soluțiilor. Cadrul constructiv al cunoașterii elevului trebuie 

să se sprijine pe experiența proprie.  

Cercetările lui J. Piaget scot în evidență imensa forță educativă a cooperării privită ca „sursă a 

valorilor constructive” [8, p. 253]. J. Piaget a constatat că „învăţarea este folosirea exterioară a 
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posibilităţilor apărute în procesul dezvoltării; gândirea copilului parcurge cu necesitate anumite 

faze, independent de faptul că acesta învaţă sau nu; raţionamentul, înţelegerea, operaţiile gândirii 

abstracte, reprezentarea despre lume sunt procese care ar decurg de la sine, fără nici o influenţă din 

partea învăţării” [1, p. 86].  

O asemenea perspectivă a abordării învăţării presupune că aceasta se referă la valorificarea la 

maxim a posibilităților elevilor, iar cunoștințele rezultă din multiplele interacțiuni ale subiectului 

uman cu realitatea care „depășesc nivelul experiențelor de ordin strict senzorial, devenind 

experiențe reflexive, prin intermediul cărora individul ordonează, structurează și descrie realitatea 

de o manieră explicativ-interpretativă” [9, p. 109].  

La baza teoriei lui J. Piaget stă conceptul de structură cognoscibilă, care reprezintă modele 

fizice sau mentale de acțiuni ce subliniază acte specifice de inteligență și corespund unor stadii ale 

dezvoltării copilului. Aceste stadii sunt asociate cu diferențele caracteristice vârstei, care variază de 

la individ la individ și are mai multe forme structurale distincte. În planul fenomenului educațional, 

studiile experimentale realizate de J. Piaget privitor la dezvoltarea inteligenței au demonstrat o 

adaptare permanentă a conținutului informațional în funcție de nivelul dezvoltării intelectuale al 

elevilor, de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, evoluția fiind ireversibilă, copiii 

nerevenind la stadiile intelectuale deja parcurse. În perspectiva teoriei psihogenezei operațiilor 

intelectuale, învățarea se produce în jocul dialectic dintre asimilarea elementelor lumii 

înconjurătoare și acomodarea la mediu, realizată prin salturi calitative care marchează trecerea de la 

un stadiu de dezvoltare intelectuală inferior la altul superior. În această ordine de idei, J. Piaget 

afirmă că „este important să se precizeze natura proceselor de achiziție prin care copilul asimilează 

faptele și noțiunile și să se studieze condițiile cele mai favorabile proceselor formative” [4, p. 62]. 

Relevanța teoriei date vizează necesitatea adecvării conștiente și progresive a realității, gradul de 

înțelegere al subiectului și respectarea caracterului stadial al dezvoltării inteligenței. 

Constructivismul social este un curent care pune accent pe construirea de sensuri și 

semnificații de către membrii unor grupuri sociale, construind astfel în colaborare o cultură în 

miniatură de produse comune cu înțelesuri comune. Participarea în astfel de grupuri generează 

situații de învățare continue. Activitățile și produsele realizate în cadrul unui grup ca întreg ajuta la 

modelarea comportamentului membrilor în cadrul grupului. 

Pozițiile constructiviste ale lui Л.С. Выготский sunt întemeiate pe problema conștiinței cu 

evidențierea naturii psihologice și sociale a acesteia, geneza socială a psihicului uman. Activitatea 

umană implică o componentă de interacțiune cu mediul, în cursul căreia se transformă subiectul. 

Dacă acțiunea omului asupra naturii este mediată de un instrument, acțiunea omului asupra 

comportamentului său sau a altor persoane este mediată de sisteme semiotice elaborate social de 

experiența generațiilor anterioare. Însușirea acestor instrumente de acțiune și gândire se realizează 

printr-o practică de cooperare socială.  

Concepția lui Л.С. Выготский privitor la învățare, realizată în context social, concretizează 

că o nouă acțiune copilul o poate face numai în condițiile interacțiunii cu alți oameni, sub medierea 

socialului. Autorul susține că învățarea acoperă distanța dintre totalitatea operațiilor cognitive pe 

care copilul este capabil să le execute corect în prezent și acele comportamente cognitive pe care 

copilul nu este încă în stare să le manifeste, dar pe care le-ar putea dobândi datorită existenței unui 

suport instructiv corespunzător, în condițiile unei îndrumări instructive adecvate. Această idee este 

formulată potrivit particularităților relației dintre dezvoltare și învățare, care se dovedește a fi una 

de succesiune, învățarea survenind ulterior dezvoltării: „dezvoltarea și învățarea sunt procese 

dependente care se succed: întâi este dezvoltarea și apoi învățarea; învățarea urmează dezvoltarea” 

[2, p. 49].  

Л.С. Выготский a demonstrat, că raportul dintre dezvoltarea mintală și posibilitățile de 

învățare poate fi elucidat prin determinarea zonei proximei dezvoltări, caracterizată prin construirea 

individuală a cunoștințelor, parcurgând distanța dintre nivelul actual al performanței deținute și cel 

al performanței asistate de profesor, adult sau grup de semeni. Între cele două nivele de dezvoltare 

se conturează activitățile de învățare, iar noua funcție psihică devine o continuare individuală 

proprie în condițiile punerii ei în aplicare în cadrul activităților de colaborare. În perspectiva 
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autorului, sarcina învățătorului constă în „organizarea unor situații de comunicare, care să 

favorizeze discuții, dezbateri cu alte persoane, să încurajeze copiii spre exprimarea ideilor prin 

limbaj, pentru a trece de la percepție la înțelegere, de la desfășurarea automată a unei activități la o 

desfășurare voluntară, astfel construindu-se, prin mediere semiotică, funcțiile psihice superioare” [3, 

p. 96]. 

Unele idei ale lui Л.С. Выготский sunt dezvoltate și aplicate în domeniul educației de către 

americanul J.S. Bruner. Ipoteza psihologului rus privitor la dezvoltarea personalității umane se află 

în relație cu tranzacția socială, marcată prin rezolvarea de probleme sub îndrumarea adultului sau în 

colaborare cu colegii mai capabili. Considerațiile lui J.S. Bruner privitor la interacțiunea dintre adult 

și copil comportă un proces de „sprijinire”, care desemnează ansamblul interacțiunilor de susținere 

și îndrumare, dezvoltate de un adult sau un alt tutore pentru a ajuta copilul să învețe să-și organizeze 

conduitele, astfel încât să poată rezolva singur o problemă pe care nu știa să o rezolve în prealabil.  

Semnificative pentru cadrul educațional al actului de învățare sunt ideile lui J.S. Bruner, care 

include șase elemente independente: „angajarea subiectului în sarcina de învățare (presupune ca 

tutorele să capteze interesul copilului și să-l motiveze pentru îndeplinirea acestei sarcini); reducerea 

gradului de libertate (corespunde procedurilor prin care tutorele simplifică sarcina de învățare, o 

descompune în secvențe mai mici pentru a asigura reușita copilului); menținerea orientării 

(presupune ca tutorele să se asigure că ucenicul său nu se îndepărtează de obiectivele fixate; îl 

încurajează și îl motivează pentru a-l menține în sarcină); semnalarea caracteristicilor determinate 

(presupune ca tutorele să sublinieze, prin diferite mijloace, acele aspecte relevante ale activității 

care conduc spre soluția corectă); controlul frustrării (presupune ca tutorele să furnizeze feedbackuri 

și să deruleze strategii de motivare pentru a evita ca erorile elevului să se transforme într-un 

sentiment de eșec și de resemnare); demonstrarea (presupune ca tutorele să prezinte modele de 

soluționare a sarcinii și să explice etapele de parcurs)” [6, p. 349]. 

Studiile efectuate asupra învățării reliefează prioritatea constructivismului în planul abordării 

științifice și didactice. Opțiunile învățătorilor claselor primare pentru paradigma constructivistă se 

obiectivează în varii idealuri și modalități educaționale. Învățarea bazată pe constructivism 

facilitează controlul și reglarea proceselor mentale cu privire la activitatea de planificare și estimare 

a rezultatelor așteptate, de verificare a eficienței procesului de derulare etapelor ce urmează a fi 

parcurse și corectarea traiectoriei strategiei în curs de realizare. Învățătorul constructivist asigură 

autodezvoltarea spontană sau dirijată a elevului, intervenția educațională fiind minimă. Efectul 

major al constructivismului asupra teoriei și practicii educaționale este de deschidere pentru 

practicile didactice, care fundamentează achiziția cunoașterii elevului de vârstă școlară mică pe 

elaborarea propriilor cunoștințe. 
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Rezumat: Competenţa de comunicare este considerată o capacitate globală care cuprinde capacităţi 

comunicative ale indivizilor dobândite de-a lungul vieţii. Când ne referim la importanța competențelor de 

comunicare, despre care se vorbește tot mai des în prezent, avem în vedere, în primul rând, faptul că cel mai 

important factor în relaţionarea oamenilor, în colaborarea pe care o realizează ei pe tot parcursul vieţii este 

comunicarea. Comunicând, te poți face cunoscut oamenilor, poți prezenta și promova realizările pe care le ai, 

poți stabili relații de colaborare cu colegii etc. Prin competenţă de comunicare se înţelege nu volumul de 

cunoştinţe despre limbaj, deţinute de un vorbitor, despre sistemul și elementele limbii, ci capacitatea de a le 

valorifica în procesul comunicării; deci este vorba despre valoarea lor funcţională și despre capacitatea 

vorbitorului de a le materializa în procesul comunicării. 

Cuvinte-cheie: comunicare didactică, competență de comunicare, componente, ascultare activă. 

 

Comunicarea didactică reprezintă o formă particulară, obligatorie în vehicularea unor 

conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematică. Relaţia de comunicare conferă 

procesului de învățământ valoarea unei intervenții educaţionale complexe, bazate pe un limbaj 

didactic, care determină în structura personalității şcolarului modificări de natură cognitivă, 

afectivă, atitudinală, acțională. Angajarea comunicării la nivelul activității de predare – învățare - 

evaluare permite realizarea diverselor tipuri de obiective relevante în plan general și special. Actul 

comunicaţional este un act interactiv în care simultan cei doi interlocutori învățătorul şi elevul 

transmit şi receptează informaţii, care sunt în diverse roluri: emițător-receptor. 

În realizarea activităţilor comunicative variate, competenţa de comunicare lingvistică a 

utilizatorului implică: receptarea, producerea, interacţiunea, realizate fie în formă orală, fie în forma 

scrisă, fie în ambele forme. În viziunea cercetătoarei M. M. Rusu, competenţa de comunicare se 

defineşte ca sistem de strategii creative ce permit înţelegerea valorii elementelor lingvistice în 

context, dezvoltând abilitatea de a aplica cunoştinţele despre rolul şi funcţionarea limbajului”[9]. 

Totodată, comunicarea nu poate fi abordată în afara socialului şi, în consecinţă, trebuie avută 

în vedere şi dimensiunea integratoare a procesului. În comunicarea didactică înţelegerea reprezintă 

o caracteristică importantă, învățătorul având un rol activ. El acţionează și selecţionează, 

organizează şi personalizează informaţia, transmiţând elevilor informaţii prelucrate. Pe de altă parte, 

nu există o libertate totală în alegerea conţinuturilor, transmiterea informaţiilor ştiinţifice trebuie 

transmisă conform Curriculumului național: învățământul primar. Orice comunicare este posibilă 

doar atunci, când cel care vorbeşte şi cel care ascultă au o anumită rezervă de informaţie comună, 

valorificată într-un cadru social autentic. În acest caz vorbim de competența de comunicare a 

elevului, care este rezultatul comunicării didactice. 

Competenţele de comunicare se formează în cazul în care capacităţile care stau la baza lor sunt 

exersate sistematic şi progresiv în anumite situaţii de comuncare orală care, având ca fundament o 

temă devin din ce în ce mai operaţionale.  

Când ne referim la importanța competențelor de comunicare, despre care se vorbește tot mai 

des în prezent, avem în vedere, în primul rând, faptul că cel mai important factor în relaţionarea 

oamenilor, în colaborarea pe care o realizează ei pe tot parcursul vieţii este comunicarea. 

Comunicând, te poți face cunoscut oamenilor, poți prezenta și promova realizările pe care le ai, poți 

stabili relații de colaborare cu colegii etc. 

Formarea competenţei de comunicare implică realizarea unor obiective precum: 

 cultivarea exprimării orale şi scrise corect sub aspect gramatical, al logicii sintactice; 

 formarea unei pronunţii clare; 

 activarea, îmbogăţirea şi nuanţarea expresivă a vocabularului;  

 formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare în dialog, în expunere şi în descriere;  

 formarea capacităţii de adaptare stilistică a comunicării. 
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 L. Şoitu delimitează două categorii de competenţe: directe - competenţe lingvistice, 

discursive, situaţionale, paraverbale şi indirecte, mediate - competenţe psiholingvistice, 

intelectuale, sociale, culturale, informaţionale [8, p. 42]. 

Competenţele de comunicare reprezintă o necesitate socială stringentă, de aceea formarea şi 

dezvoltarea lor sunt obiective de bază ale procesului de predare–învăţare-evaluare. Prin urmare, 

competenţele de comunicare includ structuri cognitiv-teoretice şi acţional-practice.  

Limbajul verbal este însuşit şi utilizat în baza funcţiilor sale comunicative. Individului-

vorbitor i se oferă un sistem care îi pune la dispoziţie mijloace pentru exprimare, dar el trebuie să 

dispună de competenţe de comunicare adecvate pentru a valorifica şi a utiliza mijloacele în situaţii 

concrete.  

Comunicarea orală se caracterizează prin libertatea în exprimare, posibilitatea rectificărilor şi 

reluărilor, folosirea codurilor nonverbale sau paraverbale, construcţia spontană, subiectivismul 

evident al discursului (prezenţa mărcii emoţionale), posibilitatea abaterii de la vorbirea corectă 

(limbaj uzual).  

 Formarea competenţei de comunicare orală presupune formarea următoarelor deprinderi: de 

ascultare activă, de dialogare, de însuşire şi folosire a formulelor de politeţe, de dezvoltare a 

capacităţii empatice, de dezvoltare a comunicării asertive, de respectare a normelor de comunicare 

orală şi scrisă, de cunoaştere a limbajului nonverbal şi paraverbal [2] 

  Formarea competenţei de comunicare nu se limitează însă la asimilarea de cunoștințe și de 

strategii, ci și la formarea de atitudini. În procesul didactic, fundamental este și practicarea lor în 

contexte diverse și semnificante; o finalitate atinsă prin intermediul activităților de comunicare 

globală. În cadrul lor, competențele sunt în primul rând, cunoștințele și capacitățile sunt actualizate 

și ierarhizate. 

A.Pamfil sintetizează competențele de comunicare, reprezentându-le în tabelul 1 [7] 

Tabelul 1. Specificul competenței de comunicare 

Competenţa de comunicare 

Specific Mod de a opera, de a orchestra 

Resurse Cunoștințe + capacități + atitudini 

A ști + A ști să faci + A ști să fii 

Componente producere și receptare de mesaj oral 

 

Pentru formarea competenţei de comunicare este necesar ca elevii să fie antrenaţi în situaţii de 

comunicare concrete. Aceste competenţe vor influenţa pozitiv cunoştinţele receptorului atât cele din 

sfera lingvistică, socioculturală, cât şi de reflecţie şi de autoevaluare.  

  Competenţele de comunicare reprezintă modele lingvistice globale, care permit organizarea, 

stăpânirea informaţiilor depozitate sub formă de scheme, scenarii, strategii necesare dobândite pe 

parcurs, care apoi vor permite utilizarea materialului lingvistic pentru a face faţă diverselor 

împrejurări ale vieţii [2]. 

  În clasele I şi a II-a, conţinuturile producerii mesajului oral vizează, în mod aplicativ, fără 

teoretizări, formularea mesajului oral (cuvântul, enunţul, dialogul), preferându-se situaţii de 

comunicare concrete, actuale, pe baza unui suport vizual (se ţine seama de gândirea concret 

intuitivă a elevilor), construirea de dialoguri în situaţii concrete (în familie, la şcoală, la bibliotecă, 

în mijloacele de transport etc.), intonarea propoziţiilor enunţiative, interogative şi exclamative.  

În clasele I şi a II-a sunt recomandate următoarele schimburi verbale (acte de vorbire) [5]: 

 iniţierea, menţinerea sau încheierea unui schimb verbal;  

 identificarea unei persoane sau a unui obiect; 

 formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri; 

 oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau numele membrilor familiei/persoanelor 

cunoscute; 

  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte; 

  povestirea unor fapte şi întâmplări după benzi desenate sau după ilustraţii; 

  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt.  
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În clasele a III-a şi a IV-a sunt recomandate următoarele schimburi verbale [ibidem]:  

 se fixează componentele comunicării dialogate – adaptarea la particularităţile interlocutorului, 

  formularea ideilor principale, povestirea orală a unui fragment dintr-un text narativ, 

 povestirea orală a unor texte sau mesaje audiate, factorii perturbatori ai comunicării; 

  se construiesc dialoguri în situaţii concrete sau imaginare;  

 se actualizează elementele de comunicare nonverbală (gesturi, mimică). 

  Pentru dobândirea progresivă a abilităţilor de a conversa, a povesti şi a comenta este necesar 

un exerciţiu permanent de îmbogăţire şi nuanţare a vocabularului, de structurare a mesajelor în 

discurs coerent, de promovare a comunicării orale.  

În clasele primare, prin lecțiile de comunicare se urmăreşte formarea capacităţilor de 

comunicare prin dialog, observare, pronunţare, denumire, memorare, alcătuire de mesaje, ordonare, 

recunoaştere şi completare, interpretare de rol, povestire.  

În climatul şcolar, competenţa de comunicare promovează un set de valori şi atitudini [8]: 

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul 

literaturii; 

 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

 Formularea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române; 

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de 

comunicare; 

 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi; 

 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural; 

 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea intercultural. 

La limba şi literatura română conţinuturile învăţării sunt reprezentate de noţiuni şi concepte 

(noţiuni de teorie literară, noţiuni gramaticale, termeni literari, concepte din domeniul istoriei 

literaturii şi al esteticii), informaţii de specialitate pe care învățătorul le prelucrează într-o manieră 

personală spre a fi transmise elevilor. Respectând prevederile Currriculumului Național: învățământ 

primar, dispunând de o serie de materiale auxiliare şi suporturi didactice, el decide ce strategie 

didactică va utiliza pentru facilitarea însuşirii noilor cunoştinţe. La finalul Currriculumului 

Național: învățământ primar și Ghidul de implementare a curriculumului național sunt indicate 

sugestiile metodologice (orientarea studiului către elev, caracterul funcţional, practic, aplicativ al 

predării-învăţării, diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare) în vederea realizării 

finalităţilor disciplinei [5]. 

Dobândirea competenţei de comunicare la limba română se răsfrânge şi la celelalte discipline 

studiate în şcoală. Comprehensiunea cunoştinţelor de specialitate se desăvărşeşte parţial în cadrul 

orelor de limba română, prin cunoaşterea lexicului, dar şi prin însuşirea logicii şi a regulilor 

discursului, respectiv a redactării unor texte în diferite stiluri funcţionale. Este evident faptul că 

modelul curricular al disciplinei s-a modificat şi că Limba şi literatura română are un rol major în 

,,formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura 

accesul postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe 

cunoaştere. 

În spaţiul şcolar trebuie abordate toate componentele competenţei de comunicare în vederea 

formării şi cizelării competenţei de comunicare. Fiecare dintre aceste moduri de reprezentare a 

competenţei de comunicare permit extinderea orizontului elevului, având în centru ca dominantă 

limbajul. Astfel, prin componenta verbală se urmăreşte limba ca problemă autonomă, cu 

dimensiunile ei (lingvistică, discursivă şi textuală).  

Prin componenta cognitivă se dezvoltă binomul limbă şi gândire deoarece limbajul uman 

este produsul gândirii, al reflecţiei personale.  

Componenta literară se asimilează treptat prin studierea literaturii române în şcoală, a 

creaţiilor beletristice fundamentale, insuflându-le elevilor dragostea pentru frumos, pentru operele 

de artă, pentru producerea şi interpretarea unor texte originale. Literatura este arta cuvântului şi, 

prin cuvânt, putem explora universul inedit de idei şi de imagini al scriitorilor [10, p.58]. 
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Componenta enciclopedică vizează binomul limbă-cunoaştere. La ora de limba română se 

studiază texte diverse, aparţinând unor stiluri diferite (tehnico-ştiinţific, publicistic, juridic-

administrativ, epistolar), elevii având oportunitatea de a cunoaşte şi de a învăţa particularităţile 

lingvistice, textuale şi discursive specifice.  

Componenta ideologică accentuează binomul limbă-idei, elevii fiind capabili să-şi susţină 

inteligent propriile opinii, idei, sentimente, atitudini.  

Ultima componentă socio-afectivă, cuprinde trei subdomenii: limba, cultura şi sentimentele 

(formarea unor cunoştinţe/capacităţi, valori şi sentimente). 

Studierea disciplinei limba şi literatura română dezvoltă în principal componenta verbală 

prin abordarea conţinuturilor învăţării într-o manieră integrată. În acelaşi timp, studierea textului 

literar conturează competenţa literară, prin învăţarea sistematică a literaturii, a creaţiilor populare 

sau culte, în proză sau în versuri, a textelor epice, lirice ori dramatice. 

 Modelul didactic coerent asigură predarea în ansamblu, corelând studiul limbii (noţiuni de 

lexic, morfosintaxă, fonetică, elemente de istoria limbii) cu studiul textului literar şi nonliterar.  

Componenta verbală a competenţei de comunicare este grupată în: dimensiunea lingvistică 

(,,elemente de construcţia comunicării”), dimensiunea textuală (structura textelor) şi discursivă 

(secţiunile comunicare orală şi scrierea) [10, p.86].  

Competenţa de comunicare îşi lărgeşte sfera în competenţa culturală, cu efect modelator 

asupra personalităţii umane. Un aspect important prevăzut şi în Currriculumul Național: 

învățământul primar este construirea competenţei culturale deoarece contribuie la formarea 

identităţii oamenilor, la dezvoltarea individuală şi intelectuală.  

Autoarea A. Pamfil defineşte cultura ca fiind ,,un sistem de valori, de credinţe şi simboluri 

împărtăşite de indivizii unei comunităţi, sistem conservat şi dezvoltat continuu…”[ibidem] 

Cultura este un fenomen peren, specific fiecărui neam, fiind format dintr-un ansamblu de 

valori materiale şi spirituale consacrate de-a lungul timpului de instituţiile artei sau ştiinţei, create 

de oameni în anumite contexte istorice. Deşi până în secolul al XIX-lea termenul cultură era 

sinonim cu civilizaţie, acest cuvânt şi-a lărgit semnificaţia, desemnând ,,cunoştinţele, morala, 

credinţele, creaţiile culturale ale unei societăţi” [7, p.42] 

În cadrul orelor de limba română se pune accent pe formarea competenţei de comunicare 

(competenţa lingvistică) şi a competenţei culturale. Aceeaşi autoare consideră culturalul ,,un 

domeniu vast ce integrează literalul şi intersectează cu domeniul comunicării.” 

 Astfel, competenţele de comunicare (comprehensiunea şi producerea de text scris şi oral) se 

întrepătrund cu competenţa culturală şi cu cea literară. Studiul literaturii române asigură formarea 

competenţei culturale prin îndemnul spre lectură, cartea fiind ea însăşi un obiect cultural de 

netăgăduit, o modalitate de cunoaştere a unei lumi imaginare, cu personaje preferate, întâmplări, 

fapte, emoţii, sentimente, păreri, destine, mărturii ale unor vremuri de mult apuse. La fel ca şi 

competenţa de comunicare, competenţa culturală este o reţea conceptuală alcătuită din cunoştinţe, 

capacităţi şi atitudini, precum [8]: 

 cunoştinţe (referitoare la domenii artistice şi ştiinfice); 

 capacităţi (de a recepta adecvat aspecte culturale din zone şi epoci diferite); 

 atitudini (interesul pentru fenomenul cultural, respectul faţă de valorile de patrimoniu, 

distanţarea critică faţă de mesajele transmise prin intermediul creaţiilor culturale). 

Formarea competenţei de comunicare trebuie concepută ca învăţarea unui instrument, formarea 

abilităţilor de a mânui acest instrument, de care fiecare vorbitor urmează să se servească o viaţă 

întreagă. Elevii vor stăpâni, până spre sfârşitul clasei a IV-a, metode care le vor permite, în timp, să 

se adapteze şi să progreseze în situaţii autentice de înţelegere a unui text scris. Secvenţele înţelegerii 

după lectură derulează sub forma unor activităţi realizate regulat, cu scopul de a le dezvolta elevilor 

abilități reflexive asupra celor citite, transferul informaţiei receptate în situaţii noi, formularea unor 

opinii personale, raportarea celor examinate la viaţa reală.  

Textul este factorul important ce dezvoltă comunicarea. El conține idei, judecăți de valoare, 

informație etc. Se recomandă utilizarea textelor literare sau nonliterare de întindere mică [5] :  

 în clasa I – circa 75 de cuvinte;  

63



 în clasa a II-a – până la 120 de cuvinte;  

 în clasele a III-a şi a IV-a – până la 300 de cuvinte. 

 Profilul elevului care receptează texte literare și nonliterare [ibidem] 

 Elevul care receptează textele literare și nonliterare:  

Clasa I. Citește corect şi conştient silabele, cuvintele și propozițiile, scrise cu litere de tipar sau de 

mână; citește corect, cursiv, fluent un text literar/nonliterar; raportează argumentat imaginile la 

textul citit; reproduce poeziile propuse şi cele alese la dorinţă; reproduce ghidat un fragment din 

textul literar.  

Clasa a II-a. Utilizează tehnici de lectură corectă, conştientă şi fluidă; distinge informaţii esenţiale 

dintr-un text citit; recită poezii propuse şi cele selectate în mod independent; identifică trăsăturile 

fizice şi morale ale personajelor principale dintr-un text literar citit; exprimă în cuvinte proprii ideile 

și atitudinile față de textul citit și față de personajele textului; povestește selectiv textele citite 

conform fragmentelor indicate sau ilustrate. 

 Clasa a III-a. Utilizează adecvat tehnici de lectură corectă, conştientă şi fluidă; distinge 

informaţiile esenţiale și de detaliu dintr-un text citit; recunoaște modul de expunere utilizat într-un 

text literar; recunoaște speciile literare în baza celor mai simple trăsături de structură specifice; 

desprinde unele trăsături fizice şi morale ale personajelor dintr-un text literar citit; își exprimă, 

gândurile, emoţiile şi sentimentele faţă de mesajul textelor citite sau a unor secvenţe textuale 

;povestește texte literare citite după un plan simplu de idei; utilizează vocabularul din textul literar/ 

nonliterar (cuvinte, expresii) în exprimarea orală şi scrisă; identifică în textul citit mijloacele 

artistice.  

Clasa a IV-a. Utilizează eficient tehnici de lectură corectă, conştientă şi fluidă; extrage 

informaţiile esenţiale și de detaliu dintr-un text citit; formulează ideile principale ale unui text 

narativ; recunoaşte unele specii literare în baza celor mai simple trăsături de structură specifice; 

caracterizează personajele dintr-un text literar după algoritmul propus; povestește un text literar sau 

informativ după un plan simplu de idei.  

În procesul de predare-învățare a textului literar de către elevii din clasele primare, 

performanţele lor în comunicarea orală şi scrisă, în înţelegerea şi asimilarea valorilor literare sunt 

influenţate de modelul de lectură propus de învățător, deci de calitatea actului critic efectuat de 

acesta în ipostaza de mediator între operă şi elevii săi. Textul literar îndeplinește o serie de funcții 

printre care cele mai importante sunt: funcția comunicativă, informativă, motivațională, formativă, 

estetică și expresivă [1, p. 29].  

La treapta primară învățătorul poate antrena elevul în împărtășirea ideilor și opiniilor lor, în 

emiterea unor judecăți de valoare, prin explorarea textelor literare. 

A explora un text literar, înseamnă a face o ,,disecare" a lui, prin delimitarea componentelor 

sale, prin valorificarea conținutului de idei, de sentimente, precum și a mijloacelor artistice, ceea ce 

la clasele primare se realizează prin lectura explicativă [7, p. 20].  

Componentele lecturii explicative oferă resurse multiple de valorificare deplină a conținutului 

unui text. Componenta principală a lecturii explicative este analiza textului pe unități, ceea ce 

presupune cunoașterea creației literare în intimitatea ei, prin descompunerea în elemente 

constitutive. 

Cercetătoarea A. Șeptelici propune trei etape de lucru cu textele literare [11, p.93]: 

1. Receptarea textului 

2. Observarea textului 

3. Explorarea textului 

Prima etapă include primul contact cu textul și verificarea calității perceperii conținutului 

propriu-zis. Celelalte etape presupun exerciții de analiză a formei și conținutului de idei al textului. 

Asigurarea succesului în formarea unor capacități și atitudini este determinat în mod hotărâtor 

și de folosirea strategiilor participative în activitatea didactică. Posibilitatea folosirii, într-o formă 

specifică a explorării textului literar la lecțiile de limbă română în ciclul primar, este ușurată de 

nivelul textelor pe care le citesc elevii. Orice text cât de simplu ar părea, nu poate fi valorificat 

deplin printr-o simplă lectură, ci dacă este temeinic analizat.  
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Procesul de caracterizare a competenţei de comunicare la elevii de vârsta şcolară mică a 

sintetizat caracteristicile esenţiale ale competenţei, încadrate în standardul de formare a 

competenţei expus în Curriculumul național: învățământ primar, pentru ca un elev să-şi formeze o 

competenţă este nevoie: să stăpânească un ansamblu de cunoştinţe fundamentale în funcţie de 

problema care va trebui rezolvată în final; să-şi dezvolte capacităţi şi deprinderi de a utiliza 

cunoştinţele în situaţii simple, realizând astfel funcţionalitatea cunoştinţelor; să soluţioneze diverse 

situaţii-problemă, conştientizând astfel cunoştinţele funcţionale în viziune proprie; să rezolve 

situaţii semnificative în diverse contexte care prezintă anumite probleme complexe din viaţa 

cotidiană, manifestând comportamente/atitudini conform achiziţiilor finale – competenţe. 
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CONSIDERAȚII GENERALE ALE EXPLICAȚIEI CA METODĂ DE RAȚIONAMENT 

INDUCTIV ÎN CLASELE PRIMARE 

Margareta GRECU, învățătoare, gr.did. superior, IP Liceul Teoretic „Mircea Eliade” 
Rezumat. Abordarea conținuturilor pentru studiu implică stăpânirea proceselor, înțelegerea conceptelor și 

transferul lor de a funcționa corect în situații variate prin explicarea în manieră științifică a lor. Explicația 

științifică este o metodă expozitivă care răspunde la întrebarea de ce?, se produce  de la manifestarea 

exterioară a obiectelor sau proceselor la esența lor, se dezvăluie factorii care determină existența sau 

producerea lor, relațiile dintre elemente, principii și legi. Prin explicație se va forma raționamentul, 

raporturile logice în vederea utilizării informației de către elevi. 

Abstract.  Approaching the contents for the study involves mastering the processes, understanding the 

concepts and transferring them to function correctly in various situations by explaining them in a scientific 

manner. The scientific explanation is an expository method that answers the question why, it is produced 

from the external manifestation of the objects or processes at their essence, the factors that determine their 

existence or production, the relations between elements, principles and laws are revealed. By explanation, 

reasoning, logical relationships will be formed in order to use the information by the students. 

Cuvinte-cheie: Explicație, explicație științifică. 

Persistența studiului bazat pe memorizare, pe reproducere mecanică, persistența definițiilor 

determină nereușita mobilizării resurselor în vederea formării competențelor. Explorarea, 

investigarea, dezbaterea motivează intrinsec elevii și îi implică în activitate, le solicită utilizarea 

cunoștințelor și capacităților de care dispun în realizarea de demersuri inductive și deductive, în 

dobândirea și descoperirea noului, îi determină să manifeste o atitudine critică și spirit critic față de 

soluțiile cercetate, formulând concluzii, iar concluziile argumentate valorifică relația cauză – efect 

necesară în explicarea fenomenelor și proceselor științifice.  

Știința pornește de la fapte, dar nu se reduce la colectarea de fapte disparate. Faptele o dată 

identificate servesc și ca pretexte pentru o cunoaștere explicativă. Aspirațiile cognitive ale omului 

trec dincolo de „fapte” ca atare, în vederea unei cunoașteri profunde. Un fapt științific nu este nimic 

el însuși, el nu valorează decât prin ideea care i se atașează sau prin proba pe care o furnizează. Un 

fapt intră în câmpul atenției grație problemei care este pusă sau se pune. 

Cadrul european de evaluare (OECD) se bazează pe două dimensiuni: dimensiunea de conţinut şi 

dimensiunea cognitivă ce includ– cunoaşterea, aplicarea şi raţionamentul. În cadrul domeniilor 

științifice ponderea majoră o au aspecte precum: stăpânirea proceselor, înţelegerea conceptelor şi 

abilitatea de a funcţiona eficient şi corect în situaţii variate, cunoscute sau necunoscute, similare 

celor ce pot fi frecvent întâlnite în viaţa reală, iar competenţele de bază  includ [1;4]: explicarea 

fenomenelor în manieră ştiinţifică; interpreterea datelor şi faptelor în manieră ştiinţifică. 

Explicaţia angajează o noţiune a înţelegerii ştiinţifice alta decât cea globală: înţelegerea modului 

cum „lucrează” lucrurile (how things work), a modului cum funcţionează ele. Explicaţia constă în 

subordonarea cazurilor individuale la legi generale ale naturii asumate ca ipoteze, inclusiv pentru 

natura umană. În domeniul științe se abordează explicația științifică prin explicația cauzală [1]. 

Bocoș M. susține că explicația este o metodă didactică expozitivă prin care se prezintă un 

conținut științific într-o succesiune logică, adică să reconstituie traseul cauză-desfășurare-efect al 

unui fenomen, proces, fapt [2], iar Cucoș C. susține că explicaţia constă în clarificarea unui adevăr 

ştiinţific, pe baza unui şir de argumentaţii [3]. 

Mircea Ștefan definește explicația ca un procedeu metodologic, care apare uneori ca un element 

esențial pe parcursul predării, fără a constitui o metodă didactică, autonomă, distinctă. Este vorba de 

lămuririle pe care le dă profesorul în diferite situații, pe parcursul expunerii sale, în cadrul unei 

dezbateri care are loc în clasă [8]. 

Obiectul explicaţiei (un concept, un fenomen, un principiu, o lege, o regulă) este prezentat astfel 

încât să devină inteligibil pentru elevi. La baza prezentării poate sta fie un demers inductiv (un fapt 

particular este explicat prin trimitere la general, la lege), fie un demers deductiv (se pleacă de la un 

principiu, o lege şi se analizează cauzele, premizele, consecinţele, aplicaţiile). 
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Orice explicaţie ştiinţifică încearcă să răspundă la întrebarea ,,de ce?” pusă în legătură cu ceea ce 

se cere explicat. În termeni simpli, se cunoaște nu numai ce se întâmplă, ci şi de ce se întâmplă 

ceva.  

Explicaţia ştiinţifică are menirea de a decide asupra unor evenimente în contextul altor 

evenimente, de a arăta de ce ceva este şi de ce este aşa cum este. În unele situaţii, întrebarea ,,de 

ce?”, pe lângă răspunsul solicitat, cere şi o consolare. 

Explicaţia în ştiinţă trebuie distinsă de explicaţiile practice care apar ca răspunsuri la întrebarea 

,,cum să?”, întrebare ce vizează procedurile prin care pot fi atinse anume obiective. Modelul 

explicaţiei prin unificare [1]. Acest model preia legături explicative – legătura inferenţială prin 

subsumare la legi – şi, exploatând importanţa explicaţiilor al căror explanadum este format din 

enunţuri de legi, dezvoltă concepţia explicaţiei ca unificare teoretică. Fenomenele aparent disparate 

pot fi văzute ca fundamental similare, argumentând că înţelegerea pe care o avem asupra 

universului în care trăim se adânceşte pe măsură ce putem reduce numărul de presupoziţii 

acceptabile care sunt cerute pentru explicaţia fenomenelor naturale.Înţelegerea ştiinţifică este o 

chestiune globală. Noi nu înlocuim pur şi simplu un fenomen cu altul. Îl înlocuim cu unul mai 

cuprinzător. 

O explicaţie ştiinţifică are două componente esenţiale [1]:  

1) ceea ce trebuie explicat – definit prin termenul explanandum;  

2) ceea ce explică – definit prin termenul explanans.   

Pentru a trece de la descrierea empirică a producerii unui fenomen la explicația științifică, se 

impune clarificarea mai multor aspecte:  

 localizarea în spațiu și timp a fenomenului; 

 prezentarea desfășurării în ordinea cronologică a etapelor; 

 identificarea cauzelor, condițiilor, factorilor implicați și a consecințelor. 

În situații educative în care se abordează fenomene naturale sau socioeconomice,după Dulamă 

E., se va focaliza atenția asupra următoarelor aspecte [apud 1]: 

 Analiza fenomenului/procesului (Cum se produce?)Se realizează prin descompunerea 

întregului în componente, caracterizarea fiecărei componente, identificarea relațiilor dintre 

componente/dintre componente și întreg. Prin analiză sunt identificare etape succesive în 

producerea fenomenului prin observarea maifestării acestuia în realitate. 

 Spațiul în care se produce fenomenul (Unde?). Fiecare fenomen se produce într-un anumit 

loc, iar prin explicație se precizează poziția, dimensiunile și limitele spațiului în care se 

produce. 

 Timpul (Când?). Se precizează: 

- Momentul producerii fenomenului – dacă starea descrisă este actuală, trecută sau viitoare; 

- Durata- intervalul de tip între momentul în care începe fenomenul și momentul în care se 

sfârșește. 

- Frecvența – mărimea care indică de câte ori se produce un fenomen într-o unitate de timp; 

- Perioada – intervalul de timp după care se repetă un fenomen, reproducându-se  consecutiv 

valorile unei mărimi caracteristice acelui fenomen. 

 Cauza (De ce?) este un fenomen/un complex de fenomene care precede și provoacă apariția 

altui fenomen, denumit efect, servind ca punct de plecare. Cauza este relația între două 

evenimente/stări de lucruri ce constă în producerea unuia de către celălalt. 

 Condițiile sunt fapte sau împrejurări de care depinde apariția unui fenomen sau care o poate 

frâna, stipula sau stopa. Condițiile influențează calitativ și cantitativ fenomenul. 

 Efectele sunt fenomene care rezultă în mod necesar dintr-o anumită cauză, fiind într-o 

legătură indestructibilă cu aceasta. Un efect poate fi o cauză pentru alt fenomen. 

După tipul de raționament, specific copiilor aflați în perioada operațional-concretă, explicația 

aplicată în clasele primare cere strategia de tip inductiv. 

Explicația inductivă se pornește de la cazuri particulare spre generale, adică de la concret la 

abstract. Punctul de plecare îl contituie un rezultat vizibil, a cărui cauză va fi identificată prin 
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raționamentul inductiv, prin explorări mintale, prin folosirea operațiilor logice sau un mod 

experimental prin observații, măsurări și determinări pentru a ajunge la generalizări științifice[6]. 

În explicația cauzală se pornește de la o întrebare ipotetică, de la ipoteză sau supoziție: Ce s-ar 

întâmpla, dacă ... ? Se presupune că se produce un anumit fenomen care va constitui cauza altor 

fenomene. 

Pe baza studierii surselor bibliografice, a observațiilor și a experimentelor didactice efectuate, se 

concretizează următoarele [22]: Pentru explicație se alege un conținut accesibil elevilor, care se 

pretează la desprinderea cu ușurință a ceea ce este caracteristic și tipic. Metoda explicației este 

oportună pentru textele explicative în care se abordează fenomene naturale. În timpul demersului 

explicativ se utilizează procedee și tehnici variate: dialogul valoric, hexagonul, 6 de ce?, tabelul 

consecințele, diagrama cauzelor-efectelor, triunghiul argumentativ, probarea cu fapte etc. 

Prin explicație se pătrunde de la forma sau manifestarea exterioară a obiectelor sau proceselor la 

esența lor; se dezvăluie factorii care determină existența sau producerea lor, relațiile dintre 

elemente, principii și legi; se edifică teoriile cu nivel înalt de abstractizare. Prin explicație se va 

forma raționamentul, adică facultatea de a gândi corect și de a stabili riguroase reguli, de a 

descoperi raporturi logice în distribuția spațială a fenomenelor. 

Domeniul Științe implică folosirea informaţiei în toate sferele activităţii sociale. Concepția 

modernă asupra cunoașterii este centrată pe modelul impus de științele naturii, în cadrul căruia 

componentele esențiale ale unui proces de cogniție se bazează pe formulări de ipoteze ce urmează 

să fie validate practic. Această abordare determină implicaţiile activităţii de cercetare asupra 

mediului care, la nivel primar, vor viza, aspecte precum: stăpânirea proceselor, înţelegerea 

conceptelor şi abilitatea de a funcţiona eficient şi corect în situaţii variate, cunoscute sau 

necunoscute, similare celor ce pot fi frecvent întâlnite în viaţa reală [4]. 

Ceea ce distinge cunoaşterea ştiinţifică de celelalte tipuri de cunoaştere (care fie opresc, fie sunt 

oprite de la continuarea procesului interogativ, fie, în mod sistematic, ocolesc anumite tipuri de 

întrebări) este maniera în care întrebările şi răspunsurile se întemeiază şi se susţin reciproc; este 

modalitatea în care orice răspuns la orice tip de întrebare nu poate fiinţa în mod independent în 

ştiinţă, ci doar prin sau în legătură cu răspunsurile care reconstituie sau trimit la acelaşi enunţ pus 

iniţial în discuţie. Traseul problematic parcurs de cunoaşterea ştiinţifică este complex şi tinde 

întotdeauna să fie complet: să parcurgă toate tipurile de întrebări şi să-l refacă mereu [18]. 

Cercetătorii au relevat faptul că de la 9 ani, încep să se manifeste interese cognitive, preferințe 

pentru discipline școlare și elevul constată singur dacă este bun la matematică sau la limba și 

literatura română, sau la cunoștințe despre natură [5]. 

Explicarea este întotdeauna cauzală, ceea ce denotă abordarea practică a realației cauză – efect, 

datorită particularităților de vârstă elevilor din clasele primare le vine dificil.  

Activitatea de gândire în perioada claselor primare, sub influenţa activităţii de învăţare, devine 

mai puţin acţională şi mai mult abstractă. Dezvoltarea gândirii în primii ani de şcoală are loc în 

două direcţii opuse. În primul rând, se dezvoltă gândirea concret-acţională, ea devine mai detaliată, 

profundă, iar în al doilea rând, apar şi se dezvoltă elemente de gândire abstractă [6, p. 90]. Începând 

cu acest stadiu procesarea informaţiei se realizează cu ajutorul operaţiilor logice, de unde se 

dezvoltă gândirea verbal-logică. De la gândirea intuitivă se trece la gândirea operativă. Sensul 

operativ al gândirii se exprimă prin aceea că presupune utilizarea operaţiilor mintale în procesarea 

informaţiei.  

Dezvoltarea gândirii inductive presupune trecerea de la un adevăr particular la unul general și 

surprinderea a ceea ce este comun, invariant. Cu cât este mai mic școlarul, cu atât este mai legat de 

concret și particular, mai înclinat să identifice regularitatea în experiențele sale de viață. 

Trăsătura caracteristică perioadei operaționale formale este capacitatea pentru raționamentul 

ipotetico-deductiv. Elevul fiind predispus și se deplasează cu ușurință prin lumea lui „dar dacă”, 

„ce-ar fi” și „atunci poate” [apud 5]. 

Inspirația piagetiană punea accentul pe un principiu de bază și anume pe învățarea prin 

descoperire sau învățarea activă. Acest accent are legătură cu convingerea lui Piaget conform căreia 
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copiii învață acționând asupra lumii, nu primind informații în mod pasiv, astfel motivația de a 

învăța depinde de sincronizarea experiențelor educaționale – instructive [6]. 

Subiectul lecției: Madiile de viață ale animalelor. 

1. Etapa imersiei. Decuparea aspectului din realitate pe baza explicaței inductive și a imaginilor. 

- Dacă ați observat atent imaginile, animalele au părțile componente ale corpului diferite. Acest fapt 

se datorează condițiilor în care trăiesc. Animalele trăiesc în diferite medii de viață: pe sol, în sol, în 

apă, în aer. 

2. Etapa analitică. Pentru a se apăra de dușmani animalele se adaptează mediului în care trăiesc 

prin forma, culoarea corpului și mediul de deplasare. 

 

 
Fig. 1 Mediile de viață. 

- Care sunt mediile de viață ale animalelor? Explicarea schemei arborescente: Animalele care 

trăiesc pe sol – mediul terestru, dacă animalele trăiesc în sol – mediu subteran, dacă animalele 

preferă condițiile de apă - mediu acvativ și animalele care le este caracteristic zborul – mediul 

aerian. 

- Dați exemple de animale pentru fiecare tip de mediu. 

3. Etapa reflexivă. Ce înseamnă mediu de viață? Ce asigură mediu de viață al animalelor? De ce 

peștii trăiesc într-un mediu acvatic? 

4. Etapa valorificării: Ce s-ar întâmpla dacă ar fi doar păsări? 

Tehnica: Probarea cu fapte. 

 În primul rând, sunt 4 medii de viață; 

 În al doilea rând, dacă ar fi numai păsări se vor termina resursele de hrană și va duce la 

dezastru; 

 Animalele sunt repartizate astfel că să aibă suficientă hrană. 

Impactul ştiinţei şi tehnologiilor asupra societăţii moderne, cu siguranţă, nu poate fi pus la 

îndoială. Fiecare ţară se confruntă cu provocări la nivel global, nu numai de înţelegere a actualelor 

revoluţii în ştiinţă şi tehnologie, ci şi a modului în care aceste revoluţii afectează viitorul umanităţii 

şi a Pământului. În cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale este conştientizată datoria şi 

responsabilitatea savanţilor pentru a face mai accesibilă publicului larg informaţia despre munca 

cercetătorilor şi oamenilor de ştiinţă. Societatea trebuie să cunoască de ce este efectuată această 

cercetare şi care va fi impactul cercetării date pentru societate. 
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Rezumat: Competenţele sociale facilitează interacţiunile pozitive, corespunzătoare normelor culturale, în 

aşa fel încât să permită atingerea propriilor scopuri şi în acelaşi timp respectarea nevoilor 

celorlalţi.Conform definiţiei de mai sus, orice comportament social este rezultatul unui proces de învăţare 

a ceea ce este valorizat de către societate; de exemplu, faptul că salutăm sau ne prezentăm persoanelor 

necunoscute sunt considerate modalităţi politicoase de a iniţia o interacţiune. Aceste  comportamente ne 

ajută să atingem anumite scopuri, în condiţiile în care ne permit să iniţiem şi să stabilim o relaţie cu 

altcineva. Dezvoltarea emoţională optimă reprezintă una dintre componentele esenţiale ale 

adaptării,aceasta fiind necesară pentru menţinerea stării de sănătate mentală şi influenţează dezvoltarea şi 

menţinerea relaţiilor sociale. Particularităţile individuale de vârstă la copiii preşcolari pot fi evidente şi la 

nivelul de dezvoltare a competenţelor emoţionale şi sociale. Acestea sunt influenţate de factorii 

intrapersonali şi interpersonali. Dezvoltarea optimă din acest punct de vedere are o puternică componenţă 

genetică specifică fiecărui copil cât şi influenţele de mediu social şi educaţional în care se dezvoltă 

copilul.  

Cuvinte cheie: educaţie socio-emoţională, competenţe sociale, competenţe emoţionale,abilităţi 

interpersonale, abilităţi intrapersonale. 

Summary: Social competences facilitate positive interactions, corresponding to cultural norms, in such a 

way as to enable the achievement of one’s goals and at the same time respecting the needs of others. 

According to the definition above, any social behavior is the result of a learning process of what is valued 

by the society; for example, the fact that we greet or introduce ourselves to strangers are considered 

political ways to initiate an interaction. These behaviors help us to reach certain goals, as they allow us to 

initiate and establish a relationship with someone else. Optimal emotional development is one of the 

essential components of adaptation, which is necessary to maintain mental health and influences the 

development and maintenance of social relations. Individual age particularities in preschool children may 

also be evident in the level of development of emotional and social skills. These are influenced by the 

intrapersonal and interpersonal factors. The optimal development from this point of view has a strong 

genetic component specific to each child as well as the influences of social and educational environment 

in which the child develops. 

Keywords: socio-emotional education, social skills, emotional skills, interpersonal skills, intrapersonal 

skills. 

Competenţele sociale. Adaptarea eficientă a copiilor la cerinţele dince în ce mai 

complexe ale mediului sunt asigurate de dezvoltarea optimă a competenţelor emoţionale şi 

sociale.Catrinel, A., Ştefan, definea competenţele sociale ca abilitatea copiilor de a forma relaţii 

sociale funcţionale cu ceilalţi copii şi adulţi din viaţa lor. Altfel spus, competenţele sociale 

facilitează interacţiunile pozitive, corespunzătoare normelor culturale, în aşa fel încât să permită 

atingerea propriilor scopuri şi în acelaşi timp respectarea nevoilor celorlalţi. Conform definiţiei 

de mai sus, orice comportament social este rezultatul unui proces de învăţare a ceea ce este 

valorizat de către societate; de exemplu, faptul că salutăm sau ne prezentăm persoanelor 

necunoscute sunt considerate modalităţi politicoase de a iniţia o interacţiune. Aceste  

comportamente ne ajută să atingem anumite scopuri, în condiţiile în care ne permit să iniţiem şi 

să stabilim o relaţie cu altcineva. 

Competenţele sociale de bază descrise în literatura de specialitate sunt: 

 abilităţi interpersonale: iniţierea şi menţinerea unei relaţii;  
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 abilităţi intrapersonale: integrarea într-un grup . 

Principalele competenţe sociale [8,p.67]. 

          

Copiii trişti, fricoşi sau nervoşi sunt preocupaţi, nu pot să se angajeze în sarcini de 

învăţare şi nu pot să se concentreze. O bază solidă de securitate emoţională ajută copilul să 

participe la experienţele de învăţare. Preşcolarii pot identifica modalităţi diferite de interpretare a 

evenimentelor în încercarea de a le face inofensive; prin discuţiile cu ceilalţi, ei pot să îşi 

împărtăşească sentimentele şi să asculte interpretările altora [7,p 43]. Aşadar, pentru a-şi regla 

emoţiile negative preşcolarul foloseşte deja strategii comportamentale (distragere prin joc), 

strategii cognitive (mutarea gândurilor de la situaţie, considerarea lucrurilor într-o lumină mai 

pozitivă) sau verbale (discutarea emoţiilor cu alţii, reflecţia asupra lor).   

 Un aspect esenţial în reglarea emoţională este dezvoltarea abilităţii de a diferenţia între 

stresori care pot fi controlaţi (de ex., o sarcină pe care trebuie să o realizeze ) şi cei care nu pot fi 

controlaţi (de ex., proceduri medicale dureroase). Copiii mai mari recunosc mai repede 

circumstanţele care nu pot fi controlate şi încearcă să se adapteze la situaţie, nu să o 

schimbe.Importanţa abilităţii de autoreglare emoţională este demonstrată de asocierea unei 

reglări emoţionale eficiente cu o  competenţă socială ridicată şi probleme comportamentale 

scăzute. chiziţionarea unor abilităţi cognitive cum ar fi orientarea atenţiei, concentrarea într-o 

activitate pe perioade de timp mai îndelungate, dezvoltarea capacităţii de memorare, a 

limbajului. Odată cu vârsta, jocurile devin din ce în ce mai complexe, deoarece implică din ce în 

ce mai mulţi parteneri. Capacitatea copiilor de a se integra în grup creşte odată cu vârsta, pe 

măsură ce reuşesc să controleze interacţiunea cu un număr din ce în ce mai mare de copii.  

În intervalul de vârstă 3-4 ani, copiii dezvoltă jocul simbolic. Adică, transformă anumite 

obiecte în „unele de  joc”(ex. o eşarfă este transformată în pelerine lui Batman) sau imită unele 

comportamente ale părinţilor sau ale altor adulţi(ex. duc mâna la ureche ca şi cum ar avea un 

telefon în mână şi vorbesc  cu altcineva). În multe situaţii, la 3-4 ani jocurile copiilor sunt în cea 

mai mare parte izolate sau paralele. Jocul izolat este cel în care un copil joacă simultan mai 

multe roluri, de exemplu îşi imaginează un naufragiu în care este pe rând, căpitanul care dă 

ordine, dar şi echipajul care încearcă să salveze corabia. Tot în jurul acestei vârste, copiii încep 

să interacţioneze cu ceilalţi, în grupuri de câte doi şi în general cu copii de acelaşi sex. În 

interacţiune, copiii sunt implicaţi într-o primă fază în jocul paralel, în sensul în care deşi se află 

în proximitate, fiecare are preocupări diferite (ex. „Vreau să mă joc cu păpuşa”, „Uite! Am făcut 

un şarpe din plastilină!”, „Acum îmbrac păpuşa”, „Pot să fac şarpele ăsta şi mai lung”). 

 Abilitatea de a interacţiona simultan cu mai mulţi copii evoluează în timp prin 

expunerearepetată la jocurile de cooperare în care schimburile de replici ilustrează preocuparea 

comunăpentru un anumit joc (ex. „Vreau sa construiesc o casa de păpuşi”, „Uite din asta facem 

acoperişul”, „Peretele acesta îl facem din cuburi verzi”). Ca urmare a dezvoltării abilităţilor de 

limbaj, copiii ajung să stăpânească din ce în ce mai bine rolul de „organizatori” ai jocului, în 

sensul în care propun jocuri, indică roluri, precum şi acţiuni care trebuie incluse în joc.  

La 6 ani, copiii se implică nu numai în jocuri simbolice, dar şi în jocuri cu reguli de tipul 

„Nu te supăra frate”, care devin din ce în ce mai frecvente după ce copiii ating vârsta 

Competenţe sociale  Exemple de comportament 

Iniţierea şi menţinerea unei 

relaţii (interpersonale) 

√ Să iniţieze şi să menţină o interacţiune cu un alt copil 

√ Să asculte activ 

√ Să împartă obiecte şi să împărtăşească experienţe 

√ Să ofere şi să primească complimente 

√ Să rezolve în mod eficient conflictele apărute 

Integrarea în grup 

(intrapersonale) 

√ Să respecte regulile aferente unei situaţii sociale 

√ Să coopereze cu ceilalţi în rezolvarea unei sarcini 

√ Să ofere şi să ceară ajutorul atunci când are nevoie 
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şcolară.Iniţiază interacţiuni cu ceilalţi copii. După cum preciza Kallay Eva şi Catrinel A. 

Ştefan,jocul reprezintă una dintre sursele cele mai importante de învăţare despre relaţiile cu 

ceilalţi [6,p.97]. Implicarea copiilor în joc facilitează dezvoltarea capacităţii de a iniţia 

interacţiuni. În timp,strategiile de interacţiune ale copiilor devin din ce în ce mai rafinate, trecând 

de la strategiile nonverbale la cele verbale. S-a constatat faptul ca acei copii care reuşesc cu mai 

multă uşurinţă să iniţieze un joc sau să răspundă la propunerile celorlalţi, sunt plăcuţi şi căutaţi 

de ceilalţi copii pentru a se juca împreună. Interacţiunile pozitive cu ceilalţi colegi conduc la 

formarea relaţiilor de prietenie, dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi rezolvare de conflicte. 

Totuşi, nu toţi copiii reuşesc să stabilească cu uşurinţă prietenii.       

Copiii timizi, deşi îşi doresc să se joace cu ceilalţi, au dificultăţi în a-şi a aborda colegii 

pentru a se juca împreună. În schimb, copiii extrem de entuziaşti, cu probleme în controlul 

propriului comportament, nu au răbdare să fie invitaţi sau nu cer voie să se alăture celorlalţi. 

Ambele categorii de copii sunt frecvent excluse din activităţile de grup.  

La vârsta de 3-4 ani copiii iniţiază interacţiuni bazate mai degrabă pe comportamente 

nonverbale decât verbale: ei observă reacţiile faciale ale celorlalţi copii, le zâmbesc şi petrec 

timp în proximitatea celuilalt, aşa cum se întâmplă în jocul paralel. Începând cu vârsta de 4-5 ani, 

comportamentele non-verbale sunt însoţite din ce in ce mai frecvent de schimburi verbale care 

demonstrează faptul că există reciprocitate în interacţiune. Copiii reuşesc să interacţioneze în 

grupuri din ce în ce mai mari, cooperează în joc şi încep să înţeleagă faptul că a se juca cu alţi 

copii înseamnă să asculte ceea ce spun şi să răspundă. În această etapă ei învaţă să iniţieze o 

interacţiunefie prin oferirea unei jucării în schimbul participării la o activitate, fie printr-o 

formulă verbală „Vrei sa ne jucăm împreună?”.  

La 5-6 ani, copiii îşi îmbunătăţesc, ca urmare a experienţei în jocurile de cooperare, 

capacitatea de a se implica într-un joc „din mers”, adică de a se integra întrun joc deja ăn 

desfăşurare. În acest sens, copiii învaţă strategii cum ar fi imitarea acţiunilor celorlalţi pentru a 

„intra” în joc. Jocul în grup favorizează inclusiv dezvoltarea abilităţilor de conversaţie. De 

aceea, pe lângă strategiile non-verbale ei învaţă să utilizeze şi strategii verbale, care presupun 

cererea şi aşteptarea permisiunii celorlalţi pentru alăturarea în joc(ex. „Îmi place ce vă jucaţi voi. 

Pot să mă joc şi eu?”). Abilităţile sociale intrapersonale se dezvoltă şi sunt modelate în context 

social. Capacitatea de adaptare a copiilor este în mare măsură influenţată de modul în care îşi pot 

controla propriul comportament. Sursa autocontrolului comportamental este reprezentată de 

dobândirea abilităţilor de reglare emoţională. Multe situaţii sociale presupun capacitatea 

copilului de a-şi inhiba primul impuls: dacă unui copil ăi place jucăria colegului, reacţia adecvată 

ar fi să ceară permisiunea pentru a lua jucăria sau să ofere altă jucărie în schimbul celei pe care o 

doreşte. 

Astfel,comportamentul corect în situaţii care generează frustrare este dependent de 

măsura în care copilul poate într-o primă fază să îşi controleze prima reacţie şi apoi să amâne 

obţinerea jucăriei dorite (toleranţa la frustrare). De altfel, principiul care stă la baza respectării 

regulilor este asociat cu abilitatea de autocontrol comportamental. Pornind de la exemplul de mai 

sus, comportamentul adecvat poate fi modelat de o regulă de comportament: „cerem voie înainte 

să luăm jucăriile celorlalţi copii”.Complianţa la reguli. Această competenţă se referă la abilitatea 

copilului de a înţelege şirespecta regulile impuse. Astfel, respectarea regulilor reprezintă 

permisia oricărei forme de interacţiune socială. Copiii învaţă că fiecare context social este 

asociat anumitor reguli şi consecinţe (ex. „ Când ne jucăm, avem grijă de jucării. Dacă le 

aruncăm, se strică şi nu vom mai avea cu ce să ne jucăm” sau „La masă mergem pe rând. Daca 

fugim, putem să cădem sau să ne lovim”).  

Prin verbalizare şi repetarea constantă a regulilor, copiii înţeleg faptul că există o relaţie 

între situaţie şi comportamentul care trebuie adoptat, precum şi faptul că acel comportament este 

urmat de consecinţe. Mediul social presupune începând cu această vârstă respectarea unor reguli 

care permiteconvieţuirea cu ceilalţi indivizi. Nerespectarea lor poate duce la excluderea dintr-un 

grup. Din această perspectivă, complianţa la reguli reprezintă o dimensiune importantă pentru 

convieţuirea într-un context social. Începând cu vârsta de 2-3 ani, interacţiunile devin tot mai 
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sofisticate: copiii devin capabili să se joace împreună şi nu doar unul lângă celălalt. Astfel, 

perioadele de interacţiune sunt mai lungi şi mai frecvente şi apare şi jocul cooperativ şi reciproc. 

În plus, copiii devin mai selectivi în alegerea partenerilor de joacă, criteriile de selecţie fiind 

acum mai ales de ordin fizic [7,p.16]. Aspectul selectiv se poate observa şi în segregarea tot mai 

marcantă a grupurilor de copii în funcţie de gen: începând cu vârsta de aproximativ 3 ani, băieţii 

preferă să se joace cu băieţii şi fetele cu fetele, o tendinţă care va continua de-a lungul întregii 

copilării [4,p.65]. Selectivitatea se manifestă, de asemenea, în preferinţa copiilor pentru anumiţi 

indivizi: prietenia devine un lucru semnificativ şi important, iar copiii se vor asocia mai ales cu 

cei pe care îi plac, pe care îi apreciază şi a căror companie este căutată activ. Începând cu vârsta 

de 2-3 ani, copilul începe să atribuie funcţii simbolice obiectelor, de pildă, păturica va deveni 

mantia unui prinţ sau pelerina lui Superman.         

Acest tip de joc este numit în literatura de specialitate joc simbolic. Preşcolarii se 

angajează intens în jocuri simbolice, existând diferenţe interindividuale atât în cantitatea şi 

calitatea acestora, precum şi în gradul de interacţiune cu alţi copii. Cercetătorii au arătat că acei 

preşcolari care se angajează în interacţiuni cu alţi copii de la o vârstă mai mică sunt mult mai 

competenţi social la vârsta şcolară decât cei care interacţionează mai puţin. Mai mult, copiii care 

la vârsta de 4 ani au deja prieteni vor fi cei care la vârsta de 9 ani vor raporta un sprijin mai mare 

din partea prietenilor [3,p.78]. Astfel, persoanele care au abilităţi emoţionale bine dezvoltate au 

mai multe şanse să fie mulţumite în viaţă, să fie eficiente în mai multe domenii profesionale sau 

personale, să îşi gestioneze stilul de gândire pentru a fi productiv, să comunice eficient cu ceilalţi 

în vederea menţinerii unor relaţii adecvate. Pentru persoanele care nu pot să îşi controleze viaţa 

emoţională şi au deseori sentimente de frustrare, se frământă şi se îngrijorează nu vor reuşi să 

comunice eficient, nu vor reuşi să recunoască şi să interpreteze corect emoţiile, ceea ce poate 

duce la probleme de inadaptare.           

Ca urmare a investigaţiilor privind inteligenţa emoţională s-a evidenţiat rolul important 

alacestor abilităţi în domenii cât mai diversificate ale vieţii, cum ar fi garantarea succesului în 

poziţiile de conducere cu un procent de 85% din cazurile cu nivele de inteligenţă emoţională; 

încazul adulţilor, două treimi din problemele legate de stres pot fi datorate unor stiluri greşite de 

relaţionare sau unei proaste definiţii a ceea ce numim inteligenţă emoţională. Pe scurt, abilitatea 

unei persoane de a se adapta cerinţelor vieţii şi de a face faţă situaţiilor problematice depinde de 

funcţionarea integrată a abilităţilor sale emoţionale, sociale şi de raţionament/funcţiile cognitive 

[6, pag. 12]. 

Conform lui Goleman, datele demonstrează că programele de educaţie socială şi 

emoţională au determinat îmbunătăţiri ale reuşitelor academice, în şcolile care au participat la 

studii, 50% dintre copii au arătat îmbunătăţiri ale punctajelor la teste. Graţie educaţiei sociale şi 

emoţionale, şcolile au devenit în acelaşi timp mai sigure, incidentele cauzate de comportamente 

neadecvate au scăzut [2,p. 10]. Acelaşi autor sugerează că educaţia socio-emoţională are impact 

asupra eficienţei circuitelor neurale ale copiilor, în special a celor care răspund de cortexul 

prefrontal, ce reglează memoria de lucru – adică ceea ce reţinem pe parcursul învăţării – şi inhibă 

impulsurile emoţionale supărătoare, dovezi ale acestui fapt oferindu-ne Mark Greenberg de la 

Pensylvania State Universyty, în curricula PATHS pentru educaţia socială şi emoţională. 

Particularităţile individuale de vârstă la copiii preşcolari pot fi evidente şi la nivelul de 

dezvoltare a competenţelor emoţionale şi sociale. Acestea sunt influenţate de factorii 

intrapersonali şi interpersonali. Dezvoltarea optimă din acest punct de vedere are o puternică 

componenţă genetică specifică fiecărui copil cât şi influenţele de mediu social şi educaţional în 

care se dezvoltă copilul. Interacţiunea optimă ai acestor factori poate reprezenta o sursă de 

protecţie care asigură adaptarea optimă a copilului. De aceea conştientizarea rolului acestora este 

esenţială pentru prevenţia problemelor de sănătate mentală şi menţinerea unei funcţionalităţi 

normale. 

           Caracteristici ale dezvoltării socio-emoţionale la vârsta preşcolară. Vârsta de 3 ani, ca 

şi debut al preşcolarităţii, atrage după sine o diversificare şi o îmbogăţire a stărilor afective. 

Mediul de apartenenţă al copilului lărgindu-se (familie, grădiniţă, mediul stradal) se va amplifica 
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şi lumea sa interioară, iar eforturile de adaptare la cerinţele noi sociale vor spori. Adesea, 

situaţiile sociale diverse în care copilul este implicat devin surse de nelinişte şi nervozitate din 

cauza ineditului. Ne aflăm într-o etapă de instabilitate a trăirilor afective, cu explozii 

emoţionale, adică treceri bruşte de la o stare pozitivă la una negativă şi invers. Întreaga 

dezvoltare afectivă este pusă pe seama procesului identificării. Modelele umane cele mai 

apropiate fiind cele parentale copilul se străduieşte iniţial să se identifice cu cei doi părinţi ai săi. 

Cercul persoanelor cu care se identifică lărgindu-se, educatoarea devine una dintre acestea, cu 

rezonanţă puternică pentru copii, câmpul afectiv îmbogăţindu-se astfel cu noi trăiri. Contradicţia 

dintre trebuinţa de autonomie şi interdicţiile impuse de adult nasc trăiri emoţionale care îmbracă 

forma crizei de opoziţie manifestată printr-un evantai de rivalităţi faţă de cei mari. În consecinţă, 

satisfacerea trebuinţei de independenţă va declanşa conduite pozitive, după cum blocarea ei va 

genera stări emoţionale negative. În preşcolaritate se înfiripă trecerea spre sentimente, ca stări 

afective stabile şi generalizate.Astfel, vor apărea unele sentimente morale precum ruşinea (când 

este mustrat pentru ceea ce contravine normelor de conduită), mulţumirea atunci când este lăudat 

pentru o faptă bună, ataşamentul şi dragostea către fraţi, prietenia (preferinţa de a se juca cu 

anumiţi copii).         

Dacă la 3 ani copilul cunoaşte starea de vinovăţie şi la 4 ani pe cea de mândrie, la 6 ani 

apare criza de prestigiu, cu precădere în situaţia unor mustrări publice. Sindromul bomboanei 

amare – ruşinea în urma unei recompense nemeritate, o bucurie plină de nelinişte – pledează 

pentru socializarea proceselor afective, evidenţiind atitudinea critică faţă de propriul 

comportament într-un context social. După 4-5 ani reuşitele de autocontrol (stăpânirea de sine), 

dublate de creşterea încrederii în forţele proprii pe fondul achiziţiilor făcute în plan psihomotor şi 

cognitiv, determină reacţii de mulţumire de sine şi chiar mândrie. Se conturează o dispoziţie de 

fond mai calmă şi receptivă cu manifestarea rezistenţei la frustrare şi amânare şi diminuarea 

negativismului brutal şi a minciunii intenţionate ca forme de protest[1,p.23]. Stăpânindu-şi 

emoţiile, copilul poate manifesta acum o serie de reticenţe afective: nu plânge când cade, refuză 

să fie mângâiat, precum « unul mititel », în faţa prietenilor etc., de asemenea se conturează şi o 

disponibilitate afectivă mult mai mare, cu o adâncire şi o nuanţare a trăirilor afective. Dacă la 3 

ani nu era prea impresionat de plânsul unui alt copil, la 5 ani el manifestă atenţie şi protecţie faţă 

de copilul care plânge (îl mângâie, îi vorbeşte, îi oferă jucării etc.).     

Frecventarea grădiniţei va conduce inevitabil la conturarea unui autentic comportament 

interrelaţional, grupul de copii din grădiniţă generând un climat psihosocial în care fiecare copil 

este în acelaşi timp spectator şi actor al tuturor întâmplărilor care au loc aici. Pe măsura 

acceptării şi conştientizării unor reguli şi norme de convieţuire şi « emoţiile sunt mediate de 

analiza situaţiilor prin prisma valorilor morale, ceea ce constituie un nivel superior de socializare 

emoţională » [ 1, p.46]. 

Sub influenţa relaţiilor sociale are loc o continuă structurare a identităţii. Se conturează 

mai pregnant imaginea şi conştiinţa de sine a copilului şi, mai ales, conştiinţa lui morală. Copilul 

devine mai deschis la însuşirea unor reguli şi norme comportamentale, mai receptiv faţă de 

habitusurile din familie sau din grădiniţă, ceea ce conduce la disciplinarea conduitelor dezirabile 

din punct de vedere social. Achiziţionarea unor deprinderi alimentare, igienice, de îmbrăcare etc. 

sporeşte gradul de autonomie a copilului. 

În ceea ce priveşte teoria dezvoltării socio-emoţionale se precizează că rezolvarea 

conflictelor apărute între posibilităţile de relaţionare ale persoanei şi cerinţele mediului social 

determină noi achiziţii psiho-sociale, situăm preşcolarul în cel de-al treilea stadiu de dezvoltare 

din cele opt menţionate: copilul trăieşte conflictul dintre iniţiativă şi vinovăţie. În opinia Adinei 

Galva, depăşirea cu succes a conflictului încurajează creativitatea şi curiozitatea copilului, ceea 

ce va genera o atitudine viitoare pozitivă faţă de studiu, interrelaţionare, muncă. Dimpotrivă, 

dacă nu sunt încurajaţi să întrebe şi să investigheze realitatea, vor dezvolta un sentiment de 

vinovăţie pentru înclinaţia lor în acest sens. Preşcolarul traversează etapa cunoaşterii prin 

lărgirea contactului cu mediul socio-cultural din care asimilează modelele de viaţă caredetermină 

integrarea tot mai activă a copilului la condiţia umană. 
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În concluzie, vârsta preşcolară este o perioadă a descoperirilor, a socializării, a conturării 

conştiinţei de sine. Conform literaturii de specialitate, dezvoltarea competenţelor emoţionale 

începe cu exprimarea emoţiilor primare şi continuă cu exprimarea unor emoţii mai complexe pe 

măsură ce copilul creşte. Dezvoltarea emoţiilor pare să fie dependentă de maturarea creierului, 

însă poate fi alterată de influenţele mediului. Abilităţile sociale şi emoţionale dezvoltate până la 

vârsta de 6-7 ani sunt principalul predictor pentru performanţa şi adaptarea şcolară până la 10 

ani. De-a lungul timpului oamenii de ştiinţă au observat că principalul predictor care asigură 

adaptarea la viaţa adultă nu sunt notele şcolare sau un potenţial cognitiv ridicat ci abilitatea 

copiilor de a stabili relaţii cu cei din jur. Aceste observaţii contravin credinţei majorităţii că un 

copil „deştept” va reuşi în viaţă. Conform studiilor competenţa emoţională are un rol foarte 

important în adaptarea copilului de vârstă preşcolară la mediu susţine dezvoltarea cognitivă în 

perioada preşcolară, pregătirea pentru şcoală şi adaptarea la şcoală, atât direct cât şi indirect, prin 

contribuţia sa la competenţa socială.  

           Competenţele emoţionale. Competenţa emoţională este definită drept capacitatea de a 

recunoaşte şi interpreta emoţiile proprii şi ale celorlalţi, precum şi abilitatea de a gestiona 

adecvat situaţiile cu încărcătură emoţională.Principalele competenţe emoţionale descrise în 

literatura de specialitate sunt: experienţierea (trăirea) şi exprimarea emoţiilor, înţelegerea şi 

recunoaşterea emoţiilor, reglarea emoţională şi suntprezentate în tabelul de mai jos: 

Principalele competenţe emoţionale [8, pg45]. 

 

Competenţa emoţională este un construct complex care include o serie de abilităţi 

distincte, inter-relaţionate. Competenţa emoţională include exprimarea emoţiilor care sunt sau nu 

experienţiale, reglarea emoţională corespunzătoare vârsteşi normelor sociale şi decodarea acestor 

procese atât la sine cât şi la ceilalţi. 

Recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor. O componentă de bază a competenţei emoţionale 

este abilitatea unui individ de a recunoaşte ceea ce simte [5, p.86]. Recunoaşterea greşită a 

mesajului atrage după sine apariţia unor dificultăţi în relaţiile sociale, de exemplu, un copil poate 

avea probleme dacă nu recunoaşte furia de pe faţa educatoarei şi o ignoră continuând să arunce 

jucăriile pe jos. Astfel, emoţiile sunt „furnizoare” de informaţii atât pentru persoana care le 

trăieşte cât şi pentru cei din jur, cu care interacţionează persoana respectivă. Exprimarea 

adecvată a emoţiilor este foarte importantă în cadrul interacţiunilor sociale, deoarece contribuie 

la menţinerea lor şi asigură sănătatea emoţională a copilului. 

Competenţe emoţionale      Exemple de comportament 

Recunoaşterea şi exprimarea 

emoţiilor 

√ Să identifice propriile emoţii în diverse situaţii 

√ Să identifice emoţiile altor persoane în diverse situaţii 

√ Să identifice emoţiile asociate unui context specific 

√ Să recunoască emoţiile pe baza componentei nonverbale: 

expresia facială şi postura 

√ Să transmită verbal şi nonverbal mesajele afective 

 

√ Să numească situaţii în care apar diferenţe între starea 

emoţională şi exprimarea ei externă 

√ Să exprime empatie faţă de alte persoane 

√ Să exprime emoţii complexe precum ruşine, vinovăţie, 

mândrie 

√ Să ţină cont de particularităţile fiecărei persoane în cadrul 

interacţiunilor sociale 

Înţelegerea emoţiilor                
√ Să identifice cauza emoţiilor 

√ Să numească consecinţele emoţiilor într-o situaţie 

Reglarea emoţională                 √ Să folosească strategii de reglare emoţională 
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În perioada preşcolară, copilul denumeşte şi recunoaşte emoţiile proprii şi ale persoanelor 

din jur, acest lucru permiţându-i să răspundă adecvat la propriile trăiri emoţionale, cât şi la ale 

celorlalţi. La vârsta de 3 ani, copilul denumeşte şi recunoaşte emoţii precum: bucuria, furia, frica 

şi tristeţea, ajungând ca la vârsta de 5-6 ani această paletă de etichete verbale să fie mult mai 

amplă, fiind incluse de exemplu şi ruşinea, vinovăţia sau jena. În perioada preşcolară, limbajul 

emoţiilor câştigă rapid în acurateţe, claritate şi complexitate şi, ceea ce este cel mai semnificativ, 

raportarea la posibilele cauze ale sentimentelor oamenilor este din ce în ce mai frecventă. Din 

moment ce sunt capabili să vorbească despre emoţii înseamnă că pot avea o viziune mai 

obiectivă asupra emoţiilor, pot să încerce să înţeleagă propriile emoţii şi să asculte ce spun alţii 

despre emoţiile lor. 

Limbajul emoţiilor are aşadar implicaţii semnificative pentru dezvoltarea emoţională a 

copilului. În eforturile lor de a înţelege cauzele emoţiilor, preşcolarii încep să asocieze diferite 

sentimente cu situaţii tipice cum ar fi, de exemplu, recunoaşterea faptului că ceva care te 

împiedică să-ţi îndeplineşti scopurile sau pierderea a ceva drag te va face trist Ei realizează 

aşadar asocierea între emoţii, pe de o parte, şi gânduri şi aşteptări cu privire la evenimente, pe de 

altă parte.Sesizarea conexiunilor dintre sentimente şi gânduri la vârsta preşcolară este reflectată 

şi în înţelegerea faptului că emoţiile pot fi evocate şi prin intermediul gândurilor despre 

evenimente trecute. De exemplu, până la vârsta de cinci ani copiii înţeleg faptul că cineva poate 

să fie trist când vede o pisică care îi aminteşte de pisica pe care ea/el tocmai a pierdut-o. 

 O tendinţă interesantă care se observă la preşcolari este faptul că ei înţeleg mult mai bine 

cauzele emoţiilor negative decât a celor pozitive. Înţelegerea emoţiilor de către preşcolari este 

totuşi încă limitată. Ei au dificultăţi în înţelegerea modului în care emoţiile se pot baza pe 

credinţe/gânduri false. Putem ilustra acest lucru cu un experiment foarte cunoscut în literatura de 

specialitate despre testarea diferenţei dintre aparenţă şi realitate, o variantă a testului bazat pe 

credinţe false (vezi şi varianta descrisă în broşura despre Dezvoltarea cognitivă). Un 

experimentator îi arată unui copil o cutie de bomboane şi îl întreabă ce crede că se află înăuntru. 

Copilul răspunde că sunt bomboane şi este foarte surprins când i se arată că sunt de fapt 

creioane. Copilul este întrebat apoi cum consideră că s-ar simţi un alt copil  când ar vedea cutia 

(înainte să afle ce e de fapt înăuntru) - de regulă, pe la 3 ani copilul spune că acesta din urmă va 

fi surprins, la fel cum a fost şi el, şi nu bucuros (cum ar trebui să fie, pentru că încă nu cunoaşte 

conţinutul real al cutiei). Prin aceasta ni se arată că încă la 3 ani copiii transferă propriile emoţii 

şi credinţe asupra celorlalţi şi nu pot ţine cont de credinţele false ale celorlalţi [7,p.16]. 

 De la 4-5 ani însă, copiii vor fi capabili să rezolve cu succes testul. Datorită faptului că 

preşcolarii încep să facă distincţia dintre realitate şi aparenţă, aceştia încep să înţeleagă faptul că 

modul în care îşi exprimă emoţiile influenţează dinamica relaţiilor cu ceilalţi oameni. Înţeleg 

faptul că o persoană nu-şi arată adevăratele sentimente pentru a proteja astfel o altă persoană, 

începând să folosească regulile de exprimare emoţională (norme transmise social cu privire la 

felul în care este adaptativ să-ţi exprimi emoţiile în diferite circumstanţe) [8]. 

Pe măsură ce copiii cresc, discuţiile despre emoţii sunt integrate în conversaţiile zilnice, 

în citirea poveştilor, în discuţii despre evenimente ce urmează să se întâmple, în istorii personale 

etc.Rolul acestor conversaţii pentru înţelegerea emoţiilor derivă din: 

1. creşterea competenţelor lingvistice, care oferă un fundament lexical pentru 

împărtăşirea experienţelor psihologice care sunt, de altfel, foarte dificil de definit, înţeles şi 

comunicat celorlalţi; 

2.faptul că adulţii vorbesc cu copiii despre oameni. Astfel, ori de câte ori un copil 

întreabă ,,de ce?’’ despre sentimente sau comportamente pe care le observă la alţii, ei sunt 

învăţaţi implicit despre cum funcţionează mintea. 

Conversaţiile educator/părinte-copil despre dorinţe, sentimente, comportamente şi 

gânduri îi ajută pe copii să înţeleagă mecanismele psihice - cuvintele categorizează experienţa 

psihologică dându-i coerenţă şi criterii pentru înţelegerea acesteia. Mai mult decât atât, 

conversaţiile despre emoţii oferă un cadru de transmitere a valorilor culturale, evaluărilor 

morale, atribuirilor cauzale şi a altor sisteme de credinţe ale părinţilor şi educatorilor.  Cu privire 
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la acest aspect, în comparaţie cu regulile explicite date de părinţi copiilor, referirile la sentimente 

şi emoţii sunt un predictor mult mai important pentru dezvoltarea timpurie a conştiinţei la copii. 

Educatorii şi părinţii care discută mai frecvent şi mai elaborat despre emoţii au copii care pot 

conceptualiza emoţiile mult mai exact şi mai variat.      

  Există o serie de elemente de elaborare a conversaţiilor care oferă copilului baza pentru 

înţelegerea emoţiilor, cum ar fi: descrierile făcute de adulţi, explicaţiile date de către adulţi cu 

privire la cauzele emoţiilor şi la consecinţele acestora, întrebările cu privire la modul în care au 

înţeles emoţiile, transmiterea/explicarea şi învăţarea strategiilor de management ale emoţiilor. 

Toate aceste cercetări ne arată că experienţele emoţionale şi sociale se dezvoltă simultan cu 

mecanismele cognitive care devin mai complexe în perioada preşcolară, şi, pentru o înţelegere 

completă , dezvoltarea copilului trebuie să fie privită atât din perspectiva dezvoltării socio-

emoţionale, cât şi a celei cognitive [ibidem 8].  

Înţelegerea emoţiilor constituie cheia dezvoltării competenţelor emoţionale. Ea presupune 

identificarea cauzei şi a consecinţelor exprimării unei emoţii fiind strâns legată de recunoaşterea 

şi exprimarea acestora. O dată recunoscut, mesajul afectiv trebuie interpretat în mod corect. 

Înţelegerea emoţiilor presupune: 

1. evaluarea iniţială a mesajului emoţional transmis de celălalt; 

2. interpretarea acurată; 

3. înţelegerea mesajului prin intermediul constrângerilor impuse de regulile contextului social. 

            În această etapă de vârstă copilul dobândeşte o abilitate esenţială pentru dezvoltarea 

ulterioară şi anume autoreglarea emoţională (controlul propriilor emoţii şi dorinţe). Aceasta 

implică abilitatea de iniţiere, inhibiţie sau modulare a proceselor fiziologice, a cogniţiilor şi a 

comportamentelor relaţionate cu emoţiile astfel încât să fie atinse scopurile individuale. 

            Reglarea emoţională reprezintă procesul prin care reacţiile emoţionale sunt monitorizate, 

evaluate şi modificate pentru a putea funcţiona normal în viaţa de zi . Abilitatea copiilor de a-şi 

regla emoţiile în mod eficient este principalul scop al dezvoltării socio-emoţionale, deoarece 

acest proces are un rol protector asupra sănătăţii mentale şi sociale a copiilor. Reglarea 

emoţională se referă la abilitatea de a iniţia, menţine şi modula apariţia,intensitatea trăirilor 

subiective şi proceselor fiziologice care acompaniază emoţia; reglarea comportamentală se referă 

la abilitatea de a controla comportamentul declanşat de o emoţie. Copiii întâmpină o serie de 

obstacole atunci când învaţă să-şi regleze emoţiile şi comportamentul: să tolereze frustrarea; să 

facă faţă fricii; să se apere; să tolereze să stea singuri; să negocieze prietenia etc. 

Cercetările arată că abilităţile de reglare internă precum conştientizarea şi recunoaşterea 

emoţiilor proprii şi reglarea eficientă a exprimării emoţionale în cadrul interacţiunilor sociale 

sunt cruciale pentru interacţiunile pozitive între colegi şi pentru angajarea în sarcinile şcolare. 
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Republica Moldova, contribuie la formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului 

literar la limba și literatura română, clasele a III-a și a IV-a. Cunoaşterea de sine şi formarea imaginii de 

sine sunt activităţi foarte complexe, iar lectura poate le influenţa în mod fundamental, dezvoltând  elevilor şi 

o viziune despre  lume, pe coordonatele eul real, eul viitor, eul ideal.   

Summary : The article presents a study on how the national curriculum in Romania and the Republic of 

Moldova contributes to the formation of the self-image of the students in the process of receiving the 

literary text in the Romanian language and literature, the third and fourth grades. Self-knowledge and 
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Menirea școlii este aceea de a răspunde solicitării de a asigura o bună pregătire 

educațională a elevului, oferind șanse egale la studiu, urmărind dezvoltarea capacității 

intelectuale și emoționale a copilului, oferind posibilitatea elevului de a-și utiliza optim 

potențialul nativ. 

Educația contemporană a evidențiat diferența dintre o educație care e bazată pe curriculum-

respectiv, centrată pe activitatea de proiectare și programa analitică-centrată pe programarea 

traseului elevilor către un țel cunoscut și impus doar de către adulți. În contextul învățământului 

obligatoriu, centrarea pe obiective reprezintă unica modalitate care face ca sintagma centrarea pe 

elev să nu fie o sintagmă fără conținut.  

Termenul de curriculum provine din limba latină și desemnează printre altele, drum către. 

Prin urmare, drumul către cunoaștere și dezvoltare personală, parcurs de un copil, în statutul său 

de elev. 

Curriculum național, în România, propune o ofertă flexibilă, permițând profesorului 

adaptarea cadrului formal la personalitatea sa și la specificul clasei de elevi cu care lucrează. 

Matricea în care se cristalizează imaginea de sine a elevilor este constituită de familie, clasa de 

elevi de la școală și în cele din urmă grupul de muncă profesională. 

Curriculum național pentru învățământul primar se axează pe formarea competențelor cheie, 

profilul de formare al absolventului de învățământ preuniversitar fiind structurat pe baza celor 

opt competențe cheie recomandate de către Parlamentul European și Consiliul privind 

competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți, respectiv ansamblu de cunoștințe, 

abilități și atitudini necesare oricărei persoane pe parcursul întregii vieți. Prima competență este 

cea de comunicare în limba maternă și are la bază identificarea de fapte, opinii, emoții în mesaje 

orale sau scrise, în contexte familiare de comunicare, exprimarea unor gânduri, păreri, emoții în 

cadrul mesajelor simple, în contexte familiare de comunicare, participarea la interacțiuni verbale 

în contexte familiare, pentru rezolvarea unor probleme de școală sau de viață. (I.Ș.E., București, 

2015 p.4,13)  

Imaginea de sine reprezintă, în concepția lui Pantelimon Golu, 1998, “un complex construct 

mintal, care se elaborează treptat în cursul evoluției ontologice a individului, în paralel și în 

strânsă interacțiune cu elaborarea conștiinței lumii  obiective printr-un lung șir de procese și 

operații de comparative, clasificare, ierarhizare, generalizare, integrare.” (Golu, M. p. 819), 

Imaginea de sine influențează comportamente, contribuie la evaluarea realității, determină 

relaționarea armonioasă cu ceilalți. 
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Pentru analiza curriculumului național la limba și literatura română, clasele a III-a 

și a IV-a, atât pentru România cât și pentru Republica Moldova, am efectuat o cercetarea 

exploratorie pe date secundare, atât pentru date privind noțiuni de psihopedagogie, pentru 

clarificarea termenilor, cât și pentru identificarea documentelor legislative, care reglementează 

tematica aleasă. 

Datele secundare s-au bazat mai mult pe o analiză a paginilor web a unor instituţii 

publice, precum și pe o cercetare a documentelor on-line. 

Cercetarea bibliografică am realizat-o după următoarele proceduri: 

• Am  identificat baza de date care m-a interesat, numele sau adresa electronică de pe 

internet putând fi cunoscută anterior sau daca nu este, există posibilități de identificare cu 

ajutorul motoarelor de căutare Google sau Yahoo. Am accesat unul dintre acestea, am scris 

adresa sau am căutat-o prin ,,cuvinte cheie'', motorul de căutare oferind mai multe posibilități 

sau indicând diverse ieșiri din situații critice în cazul unui eșec; 

• am căutat și am accesat secțiunea din bibliotecă, care interesează și de acolo ce anume se 

dorește a se căuta,cărți sau periodice. 

• cartea, recenzia, revista se poate identifica după numele acesteia, după numele autorului, 

sau în cazul necunoașterii acestora prin ,,cuvinte cheie" care să sugereze conținutul celor 

căutate. 

• odată identificată lucrarea, la o primă consultare se poate de obicei accesa numai 

rezumatul sau o scurtă recenzie a bibliotecii, a urmat operația de studiu inițial al materialului 

brut, care a constat în parcurgerea rapidă, în linii generale a materialului, pentru a identifica 

părțile care prezintă interes din totalul de date culese.  

Prin urmare am analizat dacă în cadrul curriculumului național –limba și literatura 

română, clasele a III- a și a IV – a, în România și în Republica Moldova se urmărește formarea 

imaginii de sine a elevilor claselor primare în procesul receptării textului literar, avându-se în 

vedere respectarea standardelor europene și internaționale în ceea ce privește dezvoltarea 

integrală a personalității. Atitudinile generate de această competență sunt: o atitudine pozitivă 

pentru dialog constructiv, aprecierea calităților estetice și dorința de a le promova, interesul de a 

comunica cu ceilalți, conștientizarea impactului limbajului asupra celorlalți, nevoia de a înțelege 

și de a utiliza limbajul într-un mod pozitiv și responsabil. (Gremalschi A., p.13)  

Analiza a urmărit modul în care sunt regăsite competențele cheie cu rol în formarea 

imaginii de sine a elevilor, în curriculum pentru limba și literatura română, la clasele a III-a și a 

IV-a.  

Avându-se în vedere faptul că, curriculum național este reprezentat de ansamblul planurilor 

cadru de învățământ-documente de politică educațională și al programelor școlare, și 

cuprinde un set de documente menite să reglementeze modalitățile prin care școala, în esența ei, 

poate asigura atingerea finalităților educaționale, în România, în învățământul primar sunt 

aplicate noi planuri-cadru, din anul 2013, acestea înlocuindu-le pe cele din 2003 (cele pentru 

clasele I și a II-a) și din 2004, pentru clasele a III-a și a IV-a, în relație cu profilul de formare al 

absolventului. Programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, care au înlocuit programele 

elaborate în perioada 2003-2005, au fost aprobate în anul 2014, prin ordinul ministrului educației 

naționale nr. 5003/2014.Noutatea adusă în modelul de proiectare a fost abordarea pe competențe. 

Astfel, un element central,organizator al programelor școlare au fost competențele generale și 

cele specifice, accentul nefiind pus doar pe conținuturile învățării, ci pe toate componentele 

competenței. Programele școlare devin cadru facilitator pentru transferul precum și mobilizarea 

cunoștințelor și a abilităților, în contexte de viață variate și dezvoltarea unor atitudini adecvate. 

Centrarea pe competențe cheie are ca implicație curriculară recunoașterea nevoii de a construi 

punți interdisciplinare variate. Programele școlare reconsideră raportul dintre o abordare 

disciplinară și o abordare integrată a învățării. 

În Republica Moldova, în studiul Modernizarea învățământului primar-o șansă activă 

pentru sistemul educațional din Republica Moldova, Mariana Marin precizează că  “problema 

generală a învăţământului primar contemporan constă în modernizarea curriculumului şcolar, 
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reprezentând o etapă firească a procesului de dezvoltare curriculară – componenta centrală a 

reformei învăţământului naţional, începută în anul 1998. Prima perfecţionare a curricula, 

realizată în anul 2003, a vizat optimizarea conţinuturilor şi precizarea finalităţilor educaţionale 

formulate pe bază de obiective pedagogice. În anul 2006 o nouă etapă de dezvoltare curriculară a 

marcat modificări provizorii, care au operat schimbări de descongestionare a obiectivelor şi a 

conţinuturilor, menţionând suprasolicitarea factorului uman – copilul. În plan diacronic evoluţia 

curriculumului şcolar poate fi conceptualizată sub forma unei axe a timpului (Marin M.). 

În anii 2010-2015 se prefigurează o nouă atitudine şi responsabilitate cu privire la şansa 

activă pe care merită s-o aibă învăţământul primar, fiind susţinută edificarea cadrului conceptual-

teoretic al dezvoltării învăţământului primar, conturând următoarele direcţii în elaborarea 

cadrului metodologic general “ 

Codul Educației al Republicii Moldova, la art. 5, prezintă misiunea învățământului 

primar: „Învățământul primar contribuie la formarea copilului ca personalitate liberă și 

creativă și asigură dezvoltarea competențelor necesare continuării studiilor în învățământul 

gimnazial” .„Misiunea învăţământului primar: Învăţământul primar contribuie la formarea 

copilului ca personalitate liberă şi creativă şi asigură dezvoltarea competenţelor necesare 

continuării studiilor în învăţământul gimnazial”,  iar la art. 6 este prezentat idealul educațional, 

care “constă în formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabil de autodezvoltare, care 

posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, 

dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul 

valorilor naționale și universale asumate.” 

Conform Glosarului de terminologie curriculară UNESCO, competența nu se limitează 

la elementele cognitive (utilizarea teoriei, conceptelor sau cunoștințelor tacite), ci cuprinde și 

aspectele funcționale (abilități tehnice), și atribute interpersonale (abilități sociale sau 

organizatorice) și valorile etice. Abordări ale noțiunii de competență mai pot fi întâlnite și în 

OECD - Organisation for economic Cooperation and Development) și desigur, în toate 

documentele de politici curriculare din toate țările. OECD a clasificat competențele în: 

utilizarea instrumentelor, interacțiunea în grupuri sociale eterogene și modul de a acționa. 

A doua competență, a interacționa în grupuri sociale eterogene, care ca primă sub-

competență capacitatea de a stabili relații bune cu ceilalți. Aceasta se traduce în formarea unor 

indivizi capabili să respecte și să aprecieze valorile, convingerile, cultura și istoria altora, 

pentru a crea un mediu în care aceștia să se simtă bine, să se integreze și să reușească. Pentru  

a coopera bine cu alții, individul trebuie să dispună de empatie, să-și poate gestiona emoțiile, 

să fie conștient de sine și să fie capabil de a interpreta emoțiile și motivațiile sale și ale 

altora. (Gremalschi A., p.19) 

Avându-se în vedere faptul că, curriculum național este reprezentat de ansamblul planurilor 

cadru de învățământ-documente de politică educațională și al programelor școlare, și 

cuprinde un set de documente menite să reglementeze modalitățile prin care școala, în esența ei, 

poate asigura atingerea finalităților educaționale, în România, în învățământul primar sunt 

aplicate noi planuri-cadru, din anul 2013, acestea înlocuindu-le pe cele din 2003 (cele pentru 

clasele I și a II-a) și din 2004, pentru clasele a III-a și a IV-a, în relație cu profilul de formare al 

absolventului. Programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, care au înlocuit programele 

elaborate în perioada 2003-2005, au fost aprobate în anul 2014, prin ordinul ministrului educației 

naționale nr. 5003/2014.Noutatea adusă în modelul de proiectare a fost abordarea pe competențe. 

Astfel, un element central,organizator al programelor școlare au fost competențele generale și 

cele specifice, accentul nefiind pus doar pe conținuturile învățării, ci pe toate componentele 

competenței. Programele școlare devin cadru facilitator pentru transferul precum și mobilizarea 

cunoștințelor și a abilităților, în contexte de viață variate și dezvoltarea unor atitudini adecvate. 

Centrarea pe competențe cheie are ca implicație curriculară recunoașterea nevoii de a construi 

punți interdisciplinare variate. Programele școlare reconsideră raportul dintre o abordare 

disciplinară și o abordare integrată a învățării. 
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Analiza a urmărit modul în care sunt regăsite competențele cheie cu rol în formarea 

imaginii de sine a elevilor, în curriculum pentru limba și literatura română, la clasele a III-a și a 

IV-a.  

Analiza programei școlare pentru limba și literatura română, clasele a III-a și a IV-a, din 

România: 

 clasa a III-a  

 la competența generală 1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

 - competența specifică 1.5. Manifestarea unei atitudini deschise față de 

comunicare în condițiile neînțelegerii mesajului audiat 

o exerciții pentru depășirea fricii de eșec 

o la competența generală 2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare 

 competența specifică 2.1.Descrierea unui obiect/unei ființe din universul 

apropiat pe baza unui plan simplu 

o identificarea și numirea unor trăsături ale 

obiectelor/ființelor din universul apropiat 

o descrierea colegului de bancă cu sprijin din partea 

profesorului sau a altui coleg  

o competența specifică 2.4. Participarea la interacțiuni pentru găsirea de 

soluții la probleme 

 organizarea unui eveniment 

 competența specifică 2.5.adaptarea vorbirii la diferite situații de 

comunicare în funcție de partenerul de dialog 

 dramatizarea unor scene 

 competența specifică 2.5.Adaptarea vorbirii la diferite situații de 

comunicare în funcție de partenerul de dialog 

 dramatizarea unor scene de poveste 

 la competența generală 3.Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

 competența specifică 3.2.Formularea unui răspuns emoțional față de textul 

literar citit 

 exerciții de exprimare a primelor reacții față de 

cele citite folosind modalități diverse 

 competența specifică 3.3. Formularea unei păreri despre o povestire, 

personajele acesteia 

o exerciții de exprimare personală pe baza 

elementelor din text 

o exprimarea acordului/dezacordului față de 

acțiunile, atitudinile unor personaje 

o la competența generală 4.Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare 

o competența specifică 4.4.Povestirea pe scurt a unei întâmplări 

imaginate/trăite 

 proiect individual/de grup Cartea mea 

 clasa a IV-a  

 - la competența generală 1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

 competența specifică 1.5. Manifestarea interesului pentru receptarea 

mesajului oral indiferent de perturbările de canal 

o activități de grup în care soluționarea temei necesită 

angajarea verbala a tuturor membrilor 

o la competența generală 2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare 

 competența specifică 2.1.Descrierea unui personaj dintr-o carte/dintr-un 

film, a unui personaj imaginar, urmărind un set de repere 
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o discutarea aspectelor relevante descoperite în text, 

referitoare la personaj, de exemplu, “Ce îi place 

personajului?” 

o competența specifică 2.4. Inițierea și menținerea unei interacțiuni în 

vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup 

 proiecte în perechi/grupuri mici în care elevii 

stabilesc roluri și derularea activităților 

 competența specifică 2.5.Manifestarea interesului pentru participarea la 

interacțiuni orale 

 exprimarea propriilor opinii în legătură cu un fapt 

trăit 

 la competența generală 3.Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

 competența specifică 3.2.Asocierea elementelor descoperite în textul citit 

cu experiențe proprii 

  realizarea de postere pentru a indica relația dintre 

text și experiențele proprii 

 competența specifică 3.3.extragerea dintr-un text a unor elemente 

semnificative pentru a susține o opinie referitoare la textul citit 

o minidezbateri, rezolvarea unor controverse 

o la competența generală 4.Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare 

 competența specifică 4.3.redactarea unei descrieri tip portret pe baza unui 

plan simplu 

 scrierea unui text scurt pentru a se prezenta cuiva 

necunoscut 

Analiza programei școlare pentru limba și literatura română, clasele a III-a și a IV-a, din 

Republica Moldova:  

Clasa a III-a 
o la competența specifică Receptarea mesajului oral în situații de comunicare, manifestând 

atitudine pozitivă, atenție și concentrare 

o unitatea de competență 1.1.identificarea semnificației unui mesaj oral în 

situații variate de comunicare 

 ascultăm și înțelegem mesajul 

 la competența specifică 2. Producerea mesajului oral, demonstrând abordare eficientă în 

diferite contexte de comunicare 

 unitatea de competență 2.2.descrierea obiectelor, a personajelor pe baza 

faptelor sesizate în context sau a reperelor propuse 

o adaptarea dialogului la situația de comunicare, la parteneri 

o unitatea de competență 2.3. utilizarea eficientă a dialogului în situații 

variate de comunicare 

o unitatea de competență 2.4. aplicarea normelor elementare de etichetă 

verbală sau de comportament nonverbal asociat 

o unitatea de competență 2.7. exprimarea opiniilor în anumite situații de 

comunicare cu ajutorul informațiilor cumulate 

o la competența specifică 3. Receptarea textelor literare și nonliterare prin tehnici de lectură 

adecvate, dând dovadă de citire corectă, cursivă și expresivă 

 unitatea de competență 3.5.exprimarea gândurilor, emoțiilor și a 

sentimentelor față de mesajul unui text citit sau a unor secvențe textuale-

atitudinea față de comportamentul personajului descris 

o Clasa a IV-a 
o la competența specifică Receptarea mesajului oral în situații de comunicare, manifestând 

atitudine pozitivă, atenție și concentrare 
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o unitatea de competență 1.5.aplicarea regulilor de ascultare activă în 

situații noi de comunicare 

 ascultăm și înțelegem mesajul 

 activități de învățare: ascultarea activă 

  la competența specifică 2. Producerea mesajului oral, demonstrând abordare eficientă în 

diferite contexte de comunicare 

o unitatea de competență 2.2. descrierea obiectelor, a personajelor literare 

pe baza unui text simplu 

o unitatea de competență 2.4. aplicarea normelor elementare de etichetă 

verbală sau de comportament nonverbal asociat 

o unitatea de competență 2.7. argumentarea opiniilor în anumite situații de 

comunicare cu ajutorul informațiilor cumulate 

o la competența specifică 3. Receptarea textelor literare și nonliterare prin tehnici de lectură 

adecvate, dând dovadă de citire corectă, cursivă și expresivă 

o unitatea de competență 3.5. atitudinea cititorului față de comportamentul, 

activitățile, preocupările personajelor 

 

În concluzie, lectura ca dimensiune a educaţiei literar-artistice rămâne a fi un obiectiv 

fundamental ce se regăseşte în toată curricula şcolară. Cunoaşterea de sine şi formarea imaginii de 

sine sunt activităţi foarte complexe, iar lectura poate le influenţa în mod fundamental, dezvoltând 

elevilor şi o viziune despre lume, pe coordonatele eul real, eul viitor, eul ideal.  

Metodologiile de formare a imaginii de sine a elevilor claselor primare în procesul 

receptării textului literar nu sunt suficient cunoscute, sistematizate, valorificate, aplicate. În plus, 

textul literar cu dubla sa funcţie de resursă psihologică şi pedagogică este utilizat în demersul 

educaţional mai mult ca o valoare morală.  

Aspectul emoţional, sondat în teoriile artei sau mai specific ale educaţiei literar artistice, care 

contribuie la dezvoltarea inteligenţei respective este mai puţin valorificat de către pedagogi. 

Inteligenţei emoţională „slab” dezvoltată la elevi, problemele imaginii de sine au făcut ca să ne 

preocupăm de această problemă. 
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Rezumat: În prezentul articol sunt descrise diverse abordări ale conceptului de constructivism, cu 

aplicații pe evaluări naționale administrate în învățământul românesc, cu prezentarea posibilității 

utilizării unei evaluări constructiviste, atât în interesul elevului, cât și al sistemului de învățământ, cu 

condiția valorificării potențialului elevului, favorizării contextului real de învățare, încurajării explorării 

cunoașterii și angajării elevilor în diferite experiențe. Orientarea spre o abordare constructivistă a 

educației nu își poate propune să rezolve problemele acesteia, dar poate încerca să ducă mai departe 

cunoașterea umană și să sugereze căi de a îmbunătăți practica școlară. 

Summary: This article describes various approaches to the concept of constructivism, with applications 

on national assessments administered in the Romanian educational system, presenting the possibility of 

using a constructivist evaluation, both in the interest of the student and of the educational system, 

provided that the potential of the student is harnessed, in favor of the context real learning, encouraging 

the exploration of knowledge and engaging students in different experiences. The orientation towards a 

constructivist approach to education cannot aim to solve its problems, but it can try to take human 

knowledge further and suggest ways to improve school practice. 

Cuvinte-cheie: constructivism, constructivism cognitiv, constructivism radical, constructivism social, 

evaluare constructivistă. 

Keywords: constructivism, cognitive constructivism, radical constructivism, social constructivism, 

constructivist evaluation. 

 Constructivismul – un termen complex, prin intermediul căruia se poate revitaliza 

învățământul actual, dar și societatea in genere. 

Pilon al triadei behaviorism-cognitivism-constructivism, teoria constructivistă (fr. 

constructivisme) este o paradigmă a învățării de mare actualitate în pedagogia contemporană. 

Dacă în școala tradițională domină concepțiile behavioriste asupra învățării, în ceea ce privește 

școala modernă, aceasta este realizată prin colaborare și participare, se bazează pe căutare, 

explorare, înțelegere și interpretare proprie. 

În termeni largi, pentru a înțelege constructivismul, trebuie să privim spre momentul 

apariției acestuia, dar mai ales spre momentul conștientizării importanței pe care l-ar putea avea 

în societatea contemporană. Astfel, la începutul secolului al XX-lea, a fost utilizată sintagma 

constructivism în educație, în lucrările matematicienilor L. Kronecker și L.J. Brouwer. Aceștia, 

în dorința lor de a fundamenta o teorie generală a cunoașterii, l-au asociat intuiționismului, care 

considera că matematica era, de fapt, rezultatul activității mentale, constructive, a omului. Cu 

toate acestea, în lupta cu formalismul lui D. Hilbert, constructivismul a suferit o înfrângere 

importantă, care a condus la dispariția acestuia, timp de jumătate de secol, din cadrul discuțiilor 

pe marginea filosofiilor domeniului. 

După o perioadă de timp, în care comunitatea științifică susținuse calea pozitivistă a 

cunoașterii – din afară spre interior -, în anul 1981, constructivismul reapare în contextul 

problematicii cunoașterii, datorită cercetătorilor din științele educației, Ernst von Glasersfeld și 

Paul Watzlawick. Aceștia readuc în actualitate cercetările lui Jean Piaget și prezintă, într-o cu 

totul altă lumină, constructivismul piagetian, care se dezvoltase în paralel cu formalismul 

pozitivist, dar căruia nu îi dăduseră, până atunci, importanța meritată. Se reliefează, așadar, o 

interpretare diferită a cunoașterii umane, bazată, de această dată, pe relația dintre cunoștințe și 
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realitate, dezvoltată în domeniul experienței. De altfel, teoria dezvoltării cognitive a lui Piaget 

enunța ideea conform căreia individul trebuie să își „construiască” propria cunoaștere prin 

intermediul propriei experiențe. S-a ajuns, astfel, la constructivismul cognitiv, care are la bază 

ideea că învățarea este un demers individual, fiind un proces activ, care are nevoie de 

experiență directă, erori sau căutare de soluții. Din acest punct de vedere, se delimitează, foarte 

clar, modalitățile eficiente prin intermediul cărora se ajunge la cunoaștere, stabilindu-se faptul 

că aceasta nu poate fi „transmisă” de către educator și „asimilată” de către elev, ci trebuie să i se 

ofere acestuia oportunitățile prin care să își construiască, prin propria experiență, cunoașterea de 

care are nevoie. În acest context, este evident faptul că rolul educatorului se limitează doar la 

necesitatea de „a asigura un context ambiental pentru activitatea exploratorie a elevului.”
1
 

Dacă privim evoluția constructivismului, observăm că primul tip de constructivism a 

fost cel radical, impus de Ernst von Glasersfeld, care susținea ideea conform căreia „elevul să 

nu mai cunoască prin intermediul transmiterii conceptelor de către profesor, ci să aibă 

experiențe directe, să interpreteze propriu, să se întrebe, să formuleze ipoteze, să facă analize 

critice, să sesizeze esențele, să caute soluții alternative, să aplice variat și individual.”
2
 

Bineînțeles că, pentru ca elevul să poată beneficia de aceste aspecte, profesorul trebuie doar „să 

faciliteze condițiile și procesul, să stimuleze, să creeze contextul, să ghideze, iar nu să 

transmită, să predea, să dirijeze, să impună interpretări, să arate cum se rezolvă.”
3
 În aceste 

condiții, este de așteptat ca efectele unei astfel de cunoașteri să fie evidente, conducând la 

„satisfacția rezolvării, motivația continuării, abilitatea afirmării, autocontrolul, învingerea 

comodității cognitive, câștigarea independenței, afirmarea cu argumente, promovarea 

creativității, varierea interpretărilor, construirea de noi sisteme, schimbarea atitudinii.”
4
 

Constructivismul cognitiv, bazat pe teoria lui Jean Piaget, „pornește de la teza că 

realitatea obiectivă nu se descoperă de la sine, ci doar dacă individul procesează mental 

informațiile acumulate, recurgând la o construcție mentală de prelucrare a lor, prin acomodare 

și asimilare progresivă.”
5
 În acest fel, prin implicarea elevilor în căutarea, prelucrarea, 

dezvoltarea sensurilor și a relațiilor dintre date, învățarea devine una activă, cu consecințe 

educaționale semnificative, ajungându-se, prin experiență directă, la construcția unor modele 

cognitive, a unor scheme sau concepte, dar mai ales la rezolvarea de probleme și luarea de 

decizii asupra rezolvării situațiilor. 

Ajungem, apoi, la cel de-al treilea tip de constructivism, cel social, rezultat în urma 

cercetărilor întreprinse de L.S. Vîgotski, care scoate în prim-plan cooperarea socială. Acest tip 

de constructivism completează celelalte forme, prin evidențierea importanței interacțiunii 

sociale, care are rolul de a îmbogăți experiența individuală atât prin contextul cultural, cât și 

prin cel al grupului social. „Relațiile interpersonale, negocierile, confruntările, dezbaterile, 

rezolvările în grup mediază construcția cunoașterii individuale și conștientizează fiecăruia care-i 

este «zona proximei dezvoltări», care pot fi remediile și soluțiile de atingere a ei, rolurile 

potrivite pentru afirmarea competențelor.”
6
 Așadar, concluzia care se desprinde este aceea că 
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învățarea și dezvoltarea ajung să reprezinte, de fapt, o activitate socială continuă, colaborativă, 

în cadrul grupurilor sociale. 

 Apropiindu-ne de zilele noastre, remarcăm faptul că „nimic nu mai poate rămâne la fel 

sub lumina schimbătoare a epocilor, a unghiurilor, a perspectivelor, a reperelor, a influențelor 

diverse […], iar școala este doar locul în care poate că mai degrabă profesorii sunt instruiți de 

elevi decât invers.”
7
 

 Așadar, privind din perspectiva noilor teorii ale pedagogiei, constructivismul 

promovează un învățământ activ și social, centrat pe elev, în care elevul este considerat un 

mediu activ al învățării și nu un simplu receptor pasiv de informații/cunoștințe și modele; 

utilizând stimulii senzoriali care apar în mintea lui și limba de comunicare, precum și 

interacțiunea cu mediul, el construiește un demers format din sensuri și sisteme de sensuri cu 

scopul de a putea transmite înțelesul pe care el l-a deslușit din analiza individuală a unei 

problematici studiate. 

Dar, pentru a reuși toate acestea, este nevoie de un educator conștient și dedicat, al cărui 

principal rol să fie acela de a-și ajuta elevii să devină participanți activi, prin încurajarea și 

acceptarea autonomiei și inițiativei elevilor, prin utilizarea unor materiale diverse în activitățile 

cu elevii, prin angajarea elevilor într-un dialog continuu cu educatorul sau cu ceilalți colegi, 

prin încurajarea explorării cunoașterii și angajarea elevilor în experiențe care pun în lumină 

contradicții cu informația inițială, stimulând apoi discuția. „În esență, sarcina educatorului este 

să creeze și să mențină un context în care elevii să-și construiască propria lor cunoaștere, 

avându-l pe acesta drept ghid.”
8
 Iar acest lucru reprezintă un adevărat act de curaj, deoarece 

presupune o despărțire definitivă de maniera tradițională de organizare a învățării. 

Orice demers didactic se încheie printr-o evaluare, iar activitatea de instruire 

constructivistă nu face excepție de la regulă. Așadar, „evaluarea constructivistă, ca acțiune 

didactică necesară în cadrul activității de instruire constructivistă, este concepută în strânsă 

legătură cu învățarea constructivistă, autoconservatoare, contextuală, situațională și cu predarea 

constructivistă, angajată ca informație/ informare/ formare/ cunoaștere intermediară, activă, 

profesională, implicită.”
9
 Din acest punct de vedere, acest tip de evaluare vizează rezultatele 

unei învățări viabile, ca parte a vieții reale a acestuia, urmărind efectele învățării și predării 

constructiviste. De această dată nu mai sunt evaluate efectele efemere ale actului didactic, ci 

sunt vizate cele asimilate, acomodate, adaptate la un context deschis, o realitate în care elevul se 

regăsește și reacționează. Evaluarea constructivistă devine, în acest fel, o acțiune didactică ce 

urmărește calitatea instruirii, ca activitate bazată pe construcția, reconstrucția, deconstrucția 

realității. În consecință, „toate instrumentele de evaluare își construiesc propria realitate”, ținând 

seama că intervin în „condiții de predare și învățare prin interpretare”
10

. În alegerea metodelor 

și a tehnicilor de evaluare constructivistă trebuie avut în vedere faptul că, în cadrul activității de 

instruire, învățarea produce rezultate diferite de cele ale învățării tradiționale, unele dintre 

acestea fiind chiar contradictorii, deoarece nu se manifestă imediat și, mai mult, nu pot fi 

confirmate în afara clasei sau a școlii. Din această perspectivă, „constatarea obiectivă a calității 

învățării și predării constructiviste solicită procese de apreciere și interpretare continuă a 

                                                           
7
 Horst Siebert, Pedagogie constructivistă, în http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=456, accesat în data de 

09.01.2020. 
8
 Gratziela Perebiceanu, Constructivismul în educație, în https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-
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9
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 *** Evaluarea constructivistă, în http://tribunainvatamantului.ro/evaluarea-constructivista/, accesat în data de 

09.01.2020. 
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realității subiective asimilată de educat (elev, cel ce învață) și valorificată pedagogic prin 

acomodarea cunoașterii, interiorizate, la situații noi.”
11

 

Pentru o evaluare constructivistă eficientă, întrebările și cerințele trebuie să urmărească 

răspunsuri complexe, reflexive, elaborate dincolo de codificările binare obișnuite (elevul știe 

sau nu știe; profesorul este sau nu este competent), dar, în același timp, să ajute și la reglarea-

autoreglarea permanentă a instruirii constructiviste (a învățării – predării – evaluării 

constructiviste). 

Dacă, din perspectiva pedagogiei clasice, evaluarea practicată este una de tip sumativ, în 

pedagogia constructivistă evaluarea trebuie să fie de tip formativ, continuu, care să arate 

progresul elevului, dar, în același timp, să contribuie la remedierea greșelilor tipice de învățare, 

la reglarea demersului didactic. De asemenea, metodele utilizate sunt diferite, evaluarea 

constructivistă punând accentul mai mult pe observare, analiză, interpretare, proiecte sau 

portofolii, în așa fel încât să evidențieze aspectele calitative, evaluând atitudinile elevilor și 

procesul prin care aceștia au ajuns la rezultate. 

„Evaluarea constructivistă prezintă limite majore: nu mai este una cantitativă, ci una 

calitativă; nu mai este standardizată, ușor cuantificabilă, ci este pe bază de judecăți de valoare, 

de aprecieri adesea subiective referitoare la priceperi, deprinderi, limite de timp, posibilități de 

transfer. Din acest motiv, poate fi ușor criticată ca fiind subiectivă. Cu atât mai mult, produsele 

activităților de grup sunt mai greu de evaluat.”
12

 

Cu toate acestea, evaluarea constructivistă este din ce în ce mai des folosită, chiar și la 

nivel național. Astfel, în ceea ce privește învățământul din România, putem prezenta o adaptare 

a acestui tip de evaluare, dacă ne referim la evaluările naționale stipulate în Legea educației 

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizate și desfășurate din 

doi în doi ani. Astfel, la finalul clasei pregătitoare, este prevăzută completarea Raportului de 

evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum 

și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, iar după aceea Evaluarea competențelor 

fundamentale la finalul clasei a II-a, Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul 

primar la finalul clasei a IV-a, respectiv Evaluarea națională la finalul clasei a VI-a. Chiar 

dacă modalitățile de evaluare sunt diferite la cele patru tipuri de evaluări naționale, se poate 

urmări, totuși, traseul elevului, în ceea ce privește progresul sau regresul acestuia. Mai mult, 

scopul remedial al acestor evaluări dă posibilitatea cadrelor didactice să analizeze rezultatele 

obținute de elevi, atât din punct de vedere holistic, al întregii clase, cât și din punct de vedere 

individual, pentru fiecare elev în parte, iar în cazul în care observă că, la nivelul clasei, 

rezultatele obținute la unul sau mai mulți itemi au fost nesatisfăcătoare, cadrul didactic trebuie 

să ia în considerare planificarea unor ore de recuperare, pe parcursul cărora să reia respectivele 

competențe prevăzute în programele școlare în vigoare, utilizând eventual metode de predare-

învățare diferite de cele inițiale. De asemenea, are obligația de a elabora planurile 

individualizate de învățare ale elevilor, acolo unde este necesar, cu scopul optimizării activității 

de învățare a acestora. 

Ținând cont de cele prezentate anterior, putem reitera ideea că aceste evaluări pot fi 

utilizate ca pârghii de îmbunătățire a procesului instructiv-educativ, precum și de orientare și de 

optimizare a învățării școlare. Astfel, datorită faptului că, începând cu anul școlar 2014-2015, 

                                                           
11

 Ibidem. 
12

 Robert Mogonea, Limite și obstacole ale conversiunii teoriei constructiviste în practica instructiv-educativă, în 

lucrarea Profesorul și alternativa constructivistă a instruirii (coord. Elena Joița), în 

https://www.academia.edu/19516968/Elena_Joita_Profesorul-Si-Alternativa-Constructivista-a-Instruirii-pdf, 

accesat în data de 09.01.2020. 
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atât Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare, cât și testele administrate în cadrul 

Evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, respectiv al Evaluării 

competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, sunt elaborate în 

baza programelor școlare în vigoare, având la bază competențe generale și specifice, se poate 

realiza o urmărire a evoluției școlare a elevilor care au beneficiat atât de întocmirea Raportului 

de evaluare la finalul clasei pregătitoare, cât și de testele administrate în cadrul Evaluării 

competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a și al Evaluării competențelor fundamentale 

dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a. Mai mult, ținând cont și de faptul că același 

cadru didactic realizează cele trei tipuri de evaluare precizate anterior, acesta va avea, astfel, 

posibilitatea de a vedea dacă elevii săi au înregistrat o evoluție normală de la clasa pregătitoare 

la clasa a II-a și la clasa a IV-a, având posibilitatea de a lua măsurile necesare pentru 

îmbunătățirea acestora. 

Precizăm că, la nivel național, rezultatele înregistrate în urma administrării testelor la 

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a și la Evaluarea competențelor 

fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, în anul școlar 2018-2019, sunt 

analizate și sintetizate în Raportul național EN II-2019, respectiv în Raportul național EN IV-

2019, documente ale Centrului Național de Evaluare și Examinare, din cadrul Ministerului 

Educației și Cercetării din România. 

Cu toate acestea, este de la sine înțeles că orientarea spre o abordare constructivistă a 

educației nu poate și nici nu își propune să rezolve toate problemele acesteia. Dar, cercetările 

din acest domeniu încearcă să ducă mai departe cunoașterea umană și să sugereze căi de a 

îmbunătăți practica școlară. 

Există specialiști care susțin ideea că, pentru secolul XXI, o școală de dimensiuni mici, 

în care activitatea educativă poate fi structurată în raport cu nevoile și interesele elevilor, are 

șanse mai mari să fie mai eficientă și mai competitivă; elevii fiind implicați mai ușor într-o 

experiență intelectuală reală, și nu în exerciții de memorare. 

Chiar și în aceste condiții, constructivismul rămâne o abordare a pedagogiei actuale, ba, 

mai mult, el poate ajuta la rezolvarea unor probleme ale educației, chiar dacă este destul de 

dificil de organizat activități școlare constructiviste, cu o evaluare de tip constructivist. 

Proiectarea și realizarea unui astfel de demers, pentru un întreg ciclu de instruire, presupune 

resurse umane cu o pregătire specială, precum și resurse materiale și financiare considerabile 

necesare pentru realizarea mediilor prin explorarea cărora elevul să-și poată construi 

cunoașterea. 

„Lipsa acestor condiții nu-l poate însă opri pe educatorul interesat de modul în care se 

produce învățarea să utilizeze proceduri constructiviste; unele caracteristici ale 

constructivismului îl pot pune pe gânduri, îi pot trezi curiozitatea și îl pot determina să facă un 

prim pas - pasul cel mai greu pe drumul dezvoltării profesionale - cel de cercetător.”
13

                                                           
13

 Eugen Noveanu, Constructivismul în educație, în http://inovatie.numeris.com.ro/E.Noveanu-

Constructivismul.pdf, accesat în data de 09.01.2020. 
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VALORIZAREA STUDIULUI DE CAZ ÎN CLASELE PRIMARE 

Nina MACARENCO, învățătoare, gr. superior, IP Liceul Teoretic „Ginta Latină” 

Rezumat. Abordarea educației în manieră activă cere utilizarea acelor strategii, metode care ar valorifica 

experiența subiectului învățării, dar și aplicabilitatea în alte situații. Studiul de caz este o metodă de 

explorare, care presupune, analiza, dezbaterea, examinarea și formularea de concluzii despre o situație 

contextualizată, un fenomen, un proces în vederea obținerii unor noi informații. Valorizarea metodei 

rezidă în faptul că favorizează investigarea unor situaţii reale, dezvoltând capacităţi de analiză, 

interpretare, anticipare, luare de decizii cu implicarea  activă a subiectului învățării. 

Cuvinte-cheie: strategie de explorare, studiu de caz, caz. 

Abstract. Approaching education in an active manner requires the use of those strategies, methods  which 

would capitalize on the experience of the subject of learning, but also its applicability in other situations. 
The case study is a method of exploration, which involves, analyzing, debating, examining and drawing 

conclusions about a contextualized situation, a phenomenon, a process in order to obtain new information. 

The value of the method lies in the fact that it favors the investigation of real situations, developing 

capacities of analysis, interpretation, anticipation, decision making with the active involvement of the 

subject of learning. 

Procesul de instruire este cel mai bine realizat atunci când experienţele de învăţare sunt create 

pornind de la nevoile şi aşteptările elevilor, decât prin expunerea şi evaluarea informaţiei pe care 

cadrul didactic crede că elevii trebuie să o asimileze. Pe măsură ce elevii reflectă tot mai mult 

asupra experienţelor proprii, descoperă că ideile câştigă în influenţă şi complexitate, îşi dezvoltă 

abilităţi din ce în ce mai puternice de a integra noua informaţie. Unul dintre cele mai importante 

roluri ale profesorului devine acela de a încuraja acest proces de învăţare şi reflecţie [5].  

Învăţământul modern presupune o nouă abordare a educaţiei prin promovarea metodelor 

didactice active, care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi 

creativităţii. Caracteristic este participarea, implicarea activă, angajarea deplină cu toate resursele 

posibile, a subiectului (elevului) în actul învăţării.  

Strategia de explorare, în accepțiune constructivistă, este cunoscută ca o strategie parțială, 

deoarece profesorul și elevii încep procesul de învățare și formare a conceptului prin utilizarea 

unei ipoteze privind rolul exemplului dat inițial spre cunoaștere. În această strategie, elevul se 

fixează pe o anumită trăsătură/atribut definitoriu al exemplului. Atât timp cât exemplele date sau 

exemplele ulterioare indică această trăsătură, elevul își menține ipoteza inițial formulată. 

Regulile acestei strategii sunt următoarele: se începe cu o caracteristică a primului exemplu 

pozitiv întâlnit sau dat, folosindu-se ca bază pentru ipoteza elevului; se aplică aceasta la toate 

exemplele întâlnite; se rețin trăsăturile comune sau se inferă prin observații și analize, astfel 

elevul să poată distinge un exemplu de un contraexemplu [3]. 

Studiul de caz, face parte din grupul de metode de explorare şi descoperire, presupunând 

angajarea activă în desfășurarea de activități de analizare și dezbatere colectivă a unui caz, de 

identificare și examinare a variantelor de acțiune și de luare de decizii în conformitate cu 

propriul sistem de valori. 

Studiul de caz s-a născut din necesitatea găsirii unor căi de apropiere a instruirii de modelul 

vieții, al activității practice sociale sau productive. El s-a impus treptat ca una dintre cele mai 

active metode, de mare valoare euristică și aplicativă, cu largi posibilități de utilizare în școală, 

mai ales în școală. Metoda studiului de caz mijlocește o confruntare directă cu o situație din viața 

reală, autentică. Cazuri-problemă concrete, luate drept exemple tipice, reprezentative și 

semnificative pentru anumite stări de lucruri mai generale sunt supuse unei analize atente, sub 

toate aspectele, până ce elevii vor ajunge la înțelegerea complexă a problemei date și la 

soluționarea ei prin adoptarea unor decizii oprime [1, p.205]. 

Cazul [1], ca modalitate de exemplificare a unor situaţii,  reprezintă o situaţie concretă, 

puternic contextualizată, un fenomen, un  proces, o activitate, un individ – manager sau 

executant, un grup de  persoane, o organizaţie sau orice altceva care poate interesa la un moment  
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dat, din perspectivă pragmatică.  

Studiul de caz  reflectă modalitatea în care aspectele teoretico-metodologice ale domeniului 

ştiinţific interacţionează cu aspectele  concrete, pragmatice, ale unui caz concret [5].  

Fătu I. susține că studiul de caz este o modalitate de a analiza o situație specifică deosebită, 

ce iese din comun-particulară, reală sau ipotetică, modelată sau simulată, care există sau poate să 

apară într-o acțiune, fenomen, sistem, de orice natură -  denumită caz, în vederea studierii sau 

rezolvării ei, în raport cu nevoile înlăturării unor neajunsuri sau a modernizării proceselor, 

asigurând luarea unor decizii optime domeniului respectiv. Cazul reprezintă un aspect, un 

element, o componentă, un ansamblu sau chiar ansamblul însuși, care cere abordări specifice [4, 

p. 174]. 

I. Cerghit consideră că studiul de caz mijlocește o confruntare directă cu o situație din viața 

reală, autentică. Studiul de caz lărgește câmpul cunoașterii, căci un caz invocat poate servi drept 

suport al cunoașterii inductive, care trece de la premisele particulare la dezvăluirea generalului, 

la formarea unor concluzii generalizatoare, dar și invers, ca bază a unei cunoașteri deductive, de 

trecere de la general la particular, de concretizare a unei idei, a unor generalizări, de aplicare a 

cunoștințelor sau deprinderilor însușite la situații sau probleme noi [apud 2, p.93] 

În opinia lui S. Cristea studiul de caz reprezintă o metodă didactică care elaborează acțiunea 

didactică prin intermediul unor situații reale,angajate ca premise inductive și deductive, necesare 

pentru realizarea unor concluzii cu valoare de reguli, principii, legități [3, p. 154]. 

Mircea Ștefan 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 [6].  

Studiul de caz poate fi definit drept o  strategie de cercetare bine stabilită, după C. Robson,  

că focalizată pe un caz concret (care este  interpretat în amănunt, adică prezentând referiri 

detaliate despre indivizi, grupuri, organizaţii vizate), cu luarea în considerare a tuturor  

particularităţilor sale contextuale. Acesta necesită utilizarea mai multor metode complementare 

de culegere, analiză, prelucrare  şi stocare a informaţiilor relevante, atât cantitative cât şi 

calitative [apud 8].  

R. K. Yin apreciază  că studiul de caz defineşte o strategie de  realizare a unei cercetări, care 

necesită investigaţii empirice în legătură cu un fenomen particular contemporan, într-un context 

de viaţă real şi utilizând multiple surse de informaţii (interviuri, chestionare, mărturii, dovezi, 

documente) [idem].  

Caracteristicile studiului de caz. Prezentăm în continuare cele mai importante caracteristici 

pe care  trebuie să le îndeplinească un studiu de caz [2]:   

 studiul de caz este o strategie, o abordare, mai degrabă o  metodă, precum observaţia sau 

interviul; 

 studiul de caz presupune realizarea unei cercetări, ceea ce include şi elemente de evaluare 

finală;  

 cercetarea realizată este necesar să fie empirică în sensul de a avea încredere în interviuri, 

chestionare, mărturii, dovezi, documente studiate în legătură cu fenomenul cercetat;  

 studiul de caz este particular, profund specific; el depinde în mod direct de rezultatele 

cercetării  şi de modul în care pot fi generalizate concluziile;  

 studiul de caz se axează pe studierea unui fenomen în contextul în care acesta se produce, mai 

ales atunci când graniţa  dintre fenomen şi context nu este clar definită;  

 studiul de caz necesită folosirea unor metode multiple de culegere a informaţiilor. 

Mircea Ștefan caracterizează metoda studiului de caz ca o metodă care valorifică în învăţare 

cazul, adică o situaţie reală, semnificativă pentru un anumit domeniu şi care se cere a fi analizată 

şi rezolvată. Cazul ales trebuie să fie autentic, reprezentativ, accesibil, să conţină o problemă de 

rezolvat prin adunare de informaţii şi luarea unei decizii [6]. 

Alegerea cazului [1] şi transpunerea lui în termeni didactici trebuie făcută cu multă atenţie. 

Pornind de la necesitatea aplicării principiului legăturii teoriei cu practica, cazul selectat în baza 
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unei cercetări temeinice la faţa locului trebuie să corespundă realităţilor şi condiţiilor existente, 

să ajute elevii să-şi formeze o concepţie modernă, să ofere posibilitatea unei priviri de ansamblu 

asupra conţinutului problematic al acestuia.  

Nina Petrovschi sintetizează reperile teoretice despre cazul ce poate fi folosit: 

 ca sursă de cunoaştere, în scopul realizării unor sarcini de descoperire; 

 ca modalitate practică de realizare a unor sarcini [8].  

Ca sursă de cunoaştere, cazul ales dintr-o realitate proprie unui sector al cunoaşterii 

concentrează în sine esenţialul; înţelegerea lui ajută la înţelegerea mai profundă a respectivei 

realităţi, tot aşa după cum înţelegerea unui caz este facilitată de înţelegerea mai multor cazuri.  

Cât priveşte prelucrarea exemplului de caz, aceasta trebuie focalizată pe obiective clare, să 

asigure cadrul conceptual corespunzător analizei de întreprins, să fie în concordanţă cu nivelul 

real de pregătire teoretică şi practică a elevilor. Prin felul cum este elaborată şi aplicată, analiza 

de caz trebuie să capete semnificaţia unei metode euristice; să devină un exerciţiu al căutării şi 

descoperirii, al găsirii de răspunsuri; să pună în evidenţă reguli de rezolvare creatoare.  

Pentru a-i conferi utilitate acestei metode, Herreid propune să se respecte următoarele 

principii [apud  2]:  

 un caz bun este conceput ca având introducere, desfăşurare şi încheiere; cazul trebuie să fie 

interesant; cazul trebuie văzut ca o situaţie curentă (dacă este una clasică, ea poate fi 

percepută ca nemotivantă);  

 un caz bine construit dezvoltă empatie faţă de personajele centrale - în afară de o implicare 

mai profundă, atributele personale ale acestor caractere vor influenţa decizia asupra 

soluţionării cazului; 

  alegerea cazurilor trebuie făcută în raport cu faptele cunoscute sau cu care se confruntă 

elevul; cazul trebuie să fie relevant pentru elevi, cazul trebuie să fie provocator de 

controverse;  

 un caz bine construit trebuie să forţeze decizia; 

 cazul trebuie să posede generalitate, iar soluţiile identificate să poată dovedi aplicabilitate 

extinsă; un caz trebuie să fie scurt, deoarece elevii trebuie să aibă o privire globală asupra 

fenomenului.  

Pentru ca o situaţie să poată fi considerată şi analizată drept un caz, ea trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii:  

 să fie autentică şi semnificativă în raport cu obiectivele proiectate; 

  să aibă valoare instructivă în raport cu competenţele profesionale, ştiinţifice şi 

etice;  

 să aibă un caracter incitant, motivând participanţii la soluţionarea lui; 

 să solicite participarea activă a tuturor elevilor [8, p. 220].  

Efectuarea unei analize de caz, în clasele primare, presupune cunoaşterea demersului metodic, 

după care urmează ca elevii să-şi desfăşoare activitatea, adică etapele de parcurs care conduc la 

adoptarea hotărârii optime [4]: 

Etapa I: Prezentarea cadrului general în care s-a produs evenimentul: 

 profesorul stabileşte cazul de cercetat şi obiectivele;  

 cazul este experimentat pe un grup restrâns şi propus spre analiză participanţilor;  

 prezentarea trebuie să fie clară, precisă şi completă. 

 Etapa a II-a: Sesizarea situaţiei şi conştientizarea necesităţii rezolvării acesteia:  
  se stabilesc aspectele neclare;  

  se pun întrebări de lămurire; 

 se solicită informaţii suplimentare (surse bibliografice) privitoare la modul de 

soluţionare a cazului.  

Etapa a III-a: Studiul individual al cazului:  

 documentarea participanţilor; 

 găsirea şi notarea soluţiilor.  
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Etapa a IV-a: Dezbaterea  modurilor de soluţionare a cazului: 

 analiza variantelor, fie în grupuri mici şi apoi în plen, fie direct în plen, fiecare 

participant expunându-şi propria variantă; 

 compararea rezultatelor obţinute şi analiza acestora printr-o dezbatere liberă, 

moderată de profesor;  

 ierarhizarea variantelor după gradul de autenticitate şi originalitate. 

Etapa a V-a: Formularea concluziilor pe baza unei decizii unanime.  

Confruntarea elevului cu o situație reală de viața, dup Ilinca N., prin a cărei observare, 

întelegere, interpretare, urmează să realizeze un progres în cunoaștere după următoarele etape: 

a. alegerea cazului, respectând particularitățile de vârstă, și conturarea principalelor 

elemente semnificative;  

b. lansarea cazului, care poate avea loc în mai multe forme;  

c. procurarea informației în legătură cu cazul;  

d. sistematizarea materialului, prin recurgerea la diverse metode; 

e. dezbatere asupra informației culese, care poate avea loc prin diverse metode; 

f. stabilirea concluziilor și valorificarea proprie: o comunicare, o suită de ipoteze de 

verificat în viitor, o hotarâre de luat [5, p. 83]. 

Studiul de caz [2] lărgeşte câmpul cunoaşterii, deoarece cazul invocat poate servi ca suport al 

cunoaşterii inductive, care trece de la premise particulare la concluzii generalizatoare (noţiuni, 

reguli, principii, legi etc.), dar şi invers, ca bază a unei cunoaşteri deductive, de trecere de la 

general la particular, de concretizare a unei idei sau generalizări, de aplicare a cunoştinţelor sau 

deprinderilor însuşite în situaţii noi. Totuşi, de menţionat că studiul de caz este mai mult concret 

decât abstract.  

Ca structură didactică, marele avantaj al studiului de caz reprezintă faptul că îi apropie pe 

elevi de problemele complexe ale vieţii, de situaţii asemănătoare celor cu care se vor confrunta 

în realitatea cotidiană. În acest sens, analiza unor asemenea situaţii se soldează cu tragerea unor 

învăţăminte utile. Astfel, ei învaţă cum să întreprindă o analiză, cum să găsească alternative de 

soluţionare, cum să adopte decizii şi să le argumenteze. În această ipostază, studiul de caz se 

foloseşte nu pentru îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe, dar pentru valorificarea creatoare a unei 

experienţe la noi condiţii şi în combinaţii noi, impuse de noua situaţie-problemă [4, p. 235].  

Studiul de caz [1] familiarizează elevii cu o strategie de abordare a unui fapt real, cu 

implicarea anumitor structuri mentale, care pot fi transferate în analiza şi înţelegerea altor cazuri, 

în rezolvarea independentă a altor situaţii-problemă. Însuşind o astfel de experienţă, ei vor putea 

efectua analogii între situaţii relativ apropiate. Privită din această perspectivă, putem conchide că 

metoda dată are un pronunţat caracter activ, pentru că solicită un intens demers de valorificare a 

informaţiilor, de elaborare a deciziilor, de evaluare critică a alternativelor, de exprimare a 

opiniilor etc. Aplicarea studiului de caz favorizează dezvoltarea capacităţii de a anticipa, de a 

acţiona rapid şi corespunzător în situaţii excepţionale; a capacităţii de a aprecia valabilitatea 

practică a soluţiilor; a capacităţii de bun organizator şi conducător. De asemenea, dezbaterea în 

jurul cazului amplifică relaţiile intercolegiale şi cele profesor-elevi, sporeşte puterea de 

argumentare şi accentuează străduinţa de a-şi susţine ideile.  

Respectiva metodă cunoaşte mai multe variante de aplicare [5]:  

 metoda situaţiei (se face o prezentare completă a cazului, elevii primind toate informaţiile 

necesare soluţionării acestuia). Se recomandă atunci când elevii deţin o experienţă redusă de 

studiu în utilizarea acestei modalităţi de lucru şi au puţin timp la dispoziţie; 

 studiul analitic (se face o prezentare completă a situaţiei, dar nu se furnizează informaţiile 

necesare soluţionării sau acestea sunt redate parţial). Această variantă corespunde mai bine 

realităţii, deoarece obligă la căutarea informaţiei, cultivă capacitatea de muncă independentă; 

elevii nu beneficiază de o prezentare completă a situaţiei (nu primesc informaţiile necesare 

soluţionării cazului), ci doar de sarcini concrete de rezolvat, urmând să se descurce de sine 

stătător [1]; 
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 formatul de tip dezbatere (discuţiile se desfăşoară într-o manieră contradictorie, pornindu-se 

de la două puncte de vedere diametral opuse);  

 formatul de tip discuţie (elevilor li se prezintă cazuri de decizie ori de estimare); 

 formatul învăţare prin problematizare; 

 formatul învăţării în echipă [8, p. 23]. 

 La sfârşitul fiecărui studiu de caz să se efectueze analiza şi evaluarea soluţiei identificate, 

grupurile, să formuleze concluzii. 

Efectuarea unei analize de caz presupune cunoașterea în prealabil, de către elevi a demersului 

metodic după care trebuie să-și desfășoare activitatea, adică a etapelor pe care urmează să le 

parcurgă în succesiunea lor logică, începând cu sesizarea situației care prefigurează cazul și 

terminând cu susținerea argumentată a deciziei luate. Demersul metodic sugerează calea cea mai 

scurtă care conduce la adoptarea hotărârii optime pentru cazul dat.  
În ceea ce privește prelucrarea didactico-metodică propriu-zisă a exemplului de caz se va 

avea grijă [24]: 

- Să se valorifice la maximum potențialul pedagogic oferit de cazul dat, asigurându-se cadrul 

teoretic, conceptual, corespunzător analizei ce se întreprinde, raportarea lui la ideile, 

principiile, legile, teoriile; 

- Gradul de dificultate ce-l presupune analiza cazului să corespundă nivelului real de pregătire 

teoretică și practică a grupului cu care se lucrează; 

- Prin felul cum este concepută și aplicată, analiza de caz să capete semnificația unei adevărate 

metode euristice, să devină un exercițiu al căutării, al descoperirii, al găsirii de răspunsuri și 

de argumentații fundamentate științific; 

- Să se urmărească utilizarea și familiarizarea sistematică a elevilor cu specificul aplicării 

acestei metode. 

Structura demersului pentru realizarea unui studiu de caz performant [2]:  

 introducerea  este acea parte a studiului de caz care conţine informaţii esenţiale despre 

planul studiului, cercetare, etape, toate acestea prezentate într-o abordare contextualizată şi  

ţinând cont de elementele de perspectivă; 

 metodologia  este acea parte a studiului de caz care include sarcinile majore  şi dificile, 

generate mai ales de culegerea informaţiilor. Dintre aceste sarcini se evidenţiază: asigurarea 

accesului la sursele de informaţii, definirea clară a informaţiilor necesare, evaluarea  şi 

asigurarea resurselor disponibile sau dezirabile, programarea activităţilor de culegere, 

prelucrare, analiză şi interpretare a informaţiilor, stabilirea perioadelor de timp necesare;  

 întrebările constituite de fapt într-un set coerent, completează modalităţile de obţinere a 

informaţiilor prin interviuri, chestionare, mărturii, dovezi; raportarea reprezintă acea parte a 

studiului de caz care cuprinde posibilele concluzii. 

Efectuarea unei analize de caz presupune cunoașterea în prealabil de către elevi a modelului 

metodic după care urmează să-și desfășoare activitatea, adică etapele de parcurs în succesiunea 

lor logică. 

Analiza de caz se practică și în munca independentă de acasă, atunci când elevii s-au 

familiarizat deja cu această metodă. Se poate da în studiu fie un singur caz, tuturor elevilor unei 

clase, fie mai multe cazuri, distribuite pe elevi diferiți. Pentru controlul și aprecierea celor 

realizate, se cere elevilor să fixeze în scris variantele de soluționare. 

Un studiu de caz se recomandă  să întrunească corelativ următoarele calităţi: 

- studiul de caz trebuie să fie real, adică  să reflecte o situaţie, un proces, un fenomen, un 

eveniment petrecut sau în activitatea unei persoane sau foarte posibil a se fi petrecut în trecut 

sau a se petrece în viitor;  

-  studiul de caz trebuie să fie semnificativ,  adică  să abordeze o situaţie cu adevărat 

importantă, un proces relevant, un fenomen complex, în activitatea unei persoane;  

- studiul de caz trebuie să fie instructiv din punct de vedere educaţional sau managerial, adică  

să reprezinte un instrument util pentru potenţialii utilizatori;  
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- studiul de caz trebuie să fie incitant, adică  să stimuleze interesul celor implicaţi pentru 

situaţia prezentată, analiza  şi interpretarea acesteia;  

- studiul de caz trebuie să fie complex, adică să includă un set de informaţii determinante care 

să facă utilă folosirea sa în diverse activităţi [2]. 

În concluzie, abordarea studiul de caz:  

 asigură apropierea celui ce învaţă de viaţă şi de eventualele probleme cu care se poate 

confrunta, familiarizându-l cu o strategie de abordare a faptului real; 

 favorizează dezvoltarea capacităţilor de analiză critică, de luare a deciziei şi de 

soluţionare a cazului; 

 oferă oportunităţi de realizare a legăturii între teorie şi practică; 

 cultivă spiritul de responsabilitate şi toleranţă, spiritul de echipă şi ajutorul reciproc; 

dezvoltă inteligenţa interpersonală. 

Valoarea metodei rezidă în faptul că favorizează investigarea unor situaţii reale, dezvoltând 

capacităţi de analiză, interpretare, anticipare, luare de decizii ş.a. cu implicarea a activă a 

subiectului învățării. 
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CZU:371.3+003.03 

ROLUL METODEI FONETICĂ, ANALITICO-SINTETICĂ ÎN ÎNVĂȚAREA CITIT-

SCRISULUI 

Diana MARDARI, învățătoare,  Liceul Teoretic Orizont 

Summary: The phonetic method, analytical and synthetic requires close relationship between the process of 

reading and writing properties. Learning letters by hand and writing skills training is parallel to the 

acquisition of the capital   letters. The analysis is to divide a whole, in this case the sentence or words in its 

component parts, to the sound level, and the synthesis is the reverse, the engaging together of these parts as a 

whole.  

Cuvinte-cheie: metoda fonetică, analitico-sintetică, etape, analiza, sinteza, literă, sunet. 

Rezumat: Metoda fonetică, analitico-sintetică presupune o strânsă legatură între procesul însuşirii citirii şi 

cel al scrierii. Însuşirea literelor de mână şi formarea deprinderilor de scriere se face paralel cu însuşirea 

literelor de tipar. A analiza înseamnă a împărţi un întreg, în cazul nostru propoziţia, respectiv cuvintele, în 

părţile lor componente, până la nivelul sunetelor, iar sinteza este operaţia inversă, de îmbinare, reunire a 

acestor părţi în întregul lor. 

 

Predarea integrată a citirii şi scrierii este o necesitate în practică, deoarece urmărește 

formarea la elevi a unor deprinderi care se determină unele pe altele. Învățarea citit-scrisului se face 

simultan prin metoda-fonetică, analitico-sintetică. Aceasta datorită faptului ca limba româna este o 

„limba fonetica” și are la bază principiul fonetic, potrivit căruia scrierea reproduce întocmai 

pronunțarea. 

Metoda fonetică, analitico-sintetică presupune concentrarea pe învățarea și recunoașterea 

literelor și a corespondenței dintre grafeme (semne grafice) și foneme (unități sonore), înainte de 

citirea cuvintelor în întregime” [2]. 

Această metodă de bază implică parcurgerea traseului context comunicativ – propoziţie – 

cuvânt – silabă – sunet/literă (sunet/sunete – literă/ grup de litere)- silabă – cuvânt – propoziție) şi 

aceiaşi paşi pentru scriere (cuvânt – silabă – literă de mână – silabă – cuvânt). 

Acest demers se fundamentează pe următoarele: 

 scrierea în limba română concordă aproape exact cu pronunţarea, deci citirea este fonetică;  

 demersul implică identificarea unei propoziţii din vorbire, urmată de analiza cuvintelor, 

delimitarea cuvintelor în silabe și apoi fiecare silabă în sunete (analitică), după care se parcurge 

drumul invers, de la sunete, silabă, cuvânt si propoziţie (sintetică). 

Metoda fonetică, analitico – sintetică în perioada alfabetară presupune două procedee [5, 

p.45]: 

 Analiza, descompunerea cuvintelor în sunete sau litere. 

 Sinteza, îmbinarea sunetelor sau literelor în cuvinte sau silabe. 

Analiza fonetică conduce la distingerea și învățarea sunetului, ulterior a literei [ibidem]. 

 Organizarea unei conversaţii, pornind de la ilustraţii, diapozitive, fotografii, desene animate;  

 Separarea unei propoziţii din răspunsurile elevilor;  

 Analiza propoziției: împărţirea propoziţiei în cuvinte și separarea cuvântului în care se află 

sunetul nou;  

 Analiza cuvântului: despărţirea cuvântului în silabe și separarea silabei în care se află 

sunetul nou;  

 Împărţirea silabei în sunete;  

 Separarea și studierea sunetului nou;  

 Exemple de cuvinte cu sunetul nou în poziţie iniţială, finală, mediană;  

 Studierea literei de tipar care corespunde sunetului;  

 Recunoaşterea literei în abecedar şi alfabetar;  

 Alcătuiri de cuvinte la alfabetar cu litera nouă. 

Sinteza fonetică recompune cuvântul sau propoziția. Se poate realiza oral, fără citirea literelor, 

în perioada preabecedară. Sunetele și silabele se asociază în cuvânt numai în baza memorării 
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sonorităților. În etapa abecedară, sinteza fonetică constă în îmbinarea sunetelor notate prin litere în 

silabe și a silabelor în cuvinte. Deci sinteza se va face citind silabele și cuvintele. 

 Recunoașterea literei de tipar; 

 Compunerea cuvintelor cu ajutorul alfabetului decupat; 

 Citirea cuvintelor compuse din litere /silabe din alfabetul decupat 

 Citirea cuvintelor noi din abecedar; 

 Citirea propozițiilor din abecedar 

 Prezentarea și studierea literei de mână, scrierea elementelor grafice componente; scrierea 

literei; scrierea cuvintelor care conțin litera; scrierea propozițiilor. 

Pentru sinteza fonetică, elevul va realiza acțiunile următoare: 

 distinge sunetul, sau sunetele, în silabe; 

 alege literele corespunzătoare din alfabetul decupat; 

 compune cuvântul; 

 citește cuvântul, deci sintetizează sunetul și silabele în cuvânt. 

În activitatea didactică trebuie să se respecte următoarele etape [4]: 

Separarea propoziţiilor din vorbire. În general se porneşte de la o povestire a învăţătorului, 

de la o imagine, de la memorarea unor versuri accesibile elevilor. E indicat ca povestirea să fie 

însoţită de intuirea unor imagini care să contribuie la înţelegerea mesajului oral. Prin diverse 

întrebări, elevii formulează propoziții din 2, 3 cuvinte și se separă propoziţiile din vorbire. După 

ce s-a ales propoziţia, aceasta este repetată individual, pe grupe, apoi cu toată clasa. Propoziţia 

aleasă va fi notată pe tablă de către învăţător şi în caiete de către elevi printr-o linie orizontală ce 

poate fi încheiată în funcţie de felul propoziţiei, de semnul de punctuaţie corespunzător (. ? !). 

 

                                                              .  

 

                                                              ? 

 

                                                              ! 

Împărţirea propoziţiei în cuvinte Elevii se obișnuiesc să despartă propozițiile în cuvinte 

care au semnificații independente. E greu să-i învățăm să distingă în vorbire cuvintele care nu au 

sens de sinestătător: prepozițiile (în, de,cu, la), conjuncțiile (și, dar), pronumele cu formă scurtă 

(mi, te, l), negațiile (nu), articolul (al, o, ale) etc. E necesar să se folosească propoziții formate din 

2-3 cuvinte independente. 

Grafic fiecare cuvânt este reprezentat prin trasarea unor linii mai scurte de altă culoare sub 

linia propoziţiei : 

  

                                                              . 

Separarea silabelor din cuvinte Se separă câte un cuvânt din propoziție. Învăţătorul trebuie 

să pronunţe clar cuvântul, apoi să-i ajute pe elevi să pronunţe şi ei acelaşi cuvânt pe silabe. Pentru 

sesizarea numărului de silabe se ține mâna sub bărbie, concomitent deschizând pentru fiecare 

silabă câte un deget de la cealaltă mână.  

  

                                                               . 

 

Separarea sunetelor din silabe și cuvinte 
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Majoritatea elevilor nu pot să distingă sunetele vorbirii. Această dificultate apare îndeosebi la 

distingerea sonorității pure a consoanelor, care necesită o stăpânire corectă a articulării lor.  

Condiții în alegerea cuvântului care cuprinde sunetul nou [4, p.54]: 

 Cuvântul să conțină doar un singur sunet neînvățat și anume, cel care urmează a fi studiat; 

 Cuvântul să fie simplu sub aspectul alcătuirii fonetice; 

 Să denumească un element concret, de preferat un substantiv în forma de nominativ, singular; 

 Structura silabică a cuvântului să fie simplă. Se recomandă cuvintele în care silabele se termină 

în vocale. 

Cuvântul trebuie să fie bisilabic, este de preferat substantiv în cazul nominativ. După ce s-a 

împărțit cuvântul în silabe, învățătorul pronunță silaba întâi accentuând primul sunet. La îndemnul 

învățătorului elevii indică primul sunet. Și îl întreabă cum se pronunță: greu sau ușor, tare sau 

încet. Astfel se indică sunetul vocală sau consoană. Învățătorul repetă silaba accentuând al doilea 

sunet. Apoi se face sinteza primei silabe. La fel se procedează și cu silaba următoare. 

 

                                                                   . 

 

 

Sinteza elementelor 

Analiza fonetică trebuie însoțită de sinteza fonetică. Se cere de exemplificat sunetul care se 

pronunță mai greu și în alte cuvinte.  

 Studierea literei de tipar/recunoaşterea literei şi asocierea acesteia cu sunetul corespunzător; 

  Scrierea elementelor ce compun litera de mână/ scrierea literei de mână;  

 Compunerea silabelor cu ajutorul literelor din alfabetar;  

 Scrierea silabelor cu litere de mână - legarea literelor de mână;  

 Compunerea cuvintelor la alfabetar şi citirea lor;  

 Scrierea cuvintelor cu litere de mână - legarea silabelor;  

 Citirea propoziţiilor;  

 Scrierea propoziţiilor cu litere de mână, semnalarea blancului dintre cuvinte, scrierea cu 

majusculă la începutul propoziţiei, aşezarea punctului la final. 

 E necesară operația de sinteză, pentru că în acest mod se realizează înțelegerea logică a 

alcătuirii enunțului și a mesajului său. 

Formarea achizițiilor de citit-scris presupune ca prim pas, conștientizarea fonologică. Scopul 

activităților de conștientizare este de a dezvolta și intensifica experiențele copiilor cu limba scrisă și 

vorbită. Aceste activități pregătesc capacitatea de înțelegere și baza formativă necesară cititului. 
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CZU:371.3:373.2:73 

CONDIŢIILE PSIHOLOGICE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA PREŞCOLARI 

PRIN ACTIVITĂŢILE DE ARTĂ PLASTICĂ 

Ana MARLEAN, masterandă, UST 

Nicolae SILISTRARU, profesor universitar, UST 
Rezumat. Prin arta plastică se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar şi cea artistică şi delicateţia 

comportamentală. Sensbilitatea artistică se construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei, în funţie de 

măestria educativă a educatoarei şi de caracteristicile mediului în care se formează. La vârsta şcolară mica 

copilul are tendinţa de a se exprima în lucrările lui, bazându-se pe experienţa preşcolară. 

Cuvinte cheie: creativitate, preșcolari, artă plastică. 

Summary. fine art develops sensory sensitivity, but also artistic and behavioral delicacy. Sensbilitatea 

artistic builds on affection, intuition and imagination, the pound master to teacher's educational and 

environmental characteristics are formed. At school age child tends to express in his work, relying on the 

experience of childhood.  

Keywords: creativity, preschool, fine arts. 

Valoarea incontestabila a Educaţiei Artistico-Plastice consta in formarea atitudinei 

fundamentale pozitive a copilului faţă de lumea înconjurătoare si faţă de alţi oameni. Activităţile 

artistice sunt cele mai eficace în vederea cultivării acestei atitudini de timpuriu. La etapa şcolară 

Arta Plastică joaca un rol de catalizator al activităţii cognitive, artistice, psihomotore a copiilor. 

Ponderea deosebită a acestei discipline şcolare se datorează concordanţei dintre psihicul 

copilului de vîrstă şcolară mică şi specificul artisticului. 

Predominarea gindirii intuitive-plastice crează condiţii favorabile pentru iniţierea personalităţii 

în domeniul artelor plastice. 

Dezvoltarea creativităţii plastice şi capacităţii de exprimare a elevului in cadrul activităţilor 

artistico-plastice contribuie la formarea EU-lui propriu ca parte integră a societăţii. Constituirea 

EU-lui propriu ca parte integră a societăţii şi ca valoare inedită a mediului social, dinamizează 

procesele de formare a pesonalităţii creative. Dezvoltarea liberă, armonioasă a omului si formarea 

personalităţii creative a servit drept punct de reper în orientarea procesului educaţional la arta 

plastică către necesităţile învăţămîntului formative.[4] 

Programele anterioare la arta plastică impuneau modul realist de redare a lumii înconjurătoare 

printr-un sistem de instruire academic. Datorită acestui fapt individualitatea îşi pierdea valoarea, se 

neglija artisticul, si posibilitatea de-a forma capacitatea de percepere si inţelegere a artei plastice în 

multiplele ei forme. Ca rezultat, sarcinile dificile din punct de vedere tehnic, pe care le trasau aceste 

programe, fără a respecta particularităţile individuale şi de vîrstă ale copiilor, specificul artei, au 

devalorizat disciplina respectivă în instituţiile de învăţămînt preuniversitar. 

Curriculum-ul la arta plastică este un sistem deschis şi flexibil elaborat în scopul realizării 

posibilităţilor intelectuale şi artistice ale elevilor şi acordă un teren fertil activităţii didactice a 

învăţătorului. Aplicarea corectă a acestui concept educaţional contribuie la evaluarea creativităţii şi 

înlesneşte inţelegerea artisticului în cadrul activităţilor plastice. Psihopedagogia defineşte creaţia ca 

pe un efort suprem al omului de a se pune în corelaţie dialectică cu mediul social, cultural la 

constituirea caruia propria sa operă contribuie, impăcîndu-se cu sine printr-o permanentă autocreaţie 

[1]. In ceea ce priveşte perioada şcolară mica aici au loc o serie de progrese în dezvoltarea psihică. 

Se foremează treptat, după 8-9 ani, capacitatea de a compune, de a crea poveşti în imagini, abilitatea 

de a folosi în desene elemente de expresie plastică. Anume arta plastică joaca rolul decisiv în 

dezvoltarea creativităţii plastice la şcolarul mic. Aceasta este premisa de la care s-a pornit în 

cercetarea dată. 

Mai mult decât orice activităţi, activităţile ade artă plastic constituie cadrul şi locul cel mai 

generos de activitate şi stimulare a potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în 

frumuseţe, în armonie, să respecte frumosul şi să vibreze în faţa lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, 

culorile formele plastice sunt mijloace de exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, a aşteptărilor, 

relaţiilor cu ceilalţi, a problemelor. Mijloacele artelor devin pentru copiii unelte autentice de 

dezvoltare curajoasă de ştiinţă a problemelor de echilibrare, de armonizare, de modelare a simţului 

în care trăieşte şi se joacă, de automodelare. Reluând idea lui Gramschi, că arta este un educator 
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pentru că este artă, profesorul I. Neacşu precizeasă prin bucurie şi prin trăire, copilul va asimila în 

adâncime frumosul şi armoniosul present ca paternitate şi realitate, ca sensibilitate şi raţionalitate. 

De aceea este bine să se acorde copilului libertatea de idei de a găsi mijloace şi forme de cedare 

a propriilor impresii despre lume, în care să se reflecte emoţii şi sentimente trăite. Activităţile de 

artă plastică constituie un mijloc de dinamizare a vieţii copilului, a achiziţiilor sale intelectuale, 

afective voliţionale şi motivaţionale, Motivaţia copilului pentru activităţile plastic este nevoia de a 

reda omaginea într-un mod artistic sau plăcerea de a povesti în baza imaginei. Reprezentările 

plastice ale copilului evoluează treptat spre o redare cât mai realistă, alteori intervine imaginaţia 

creatoare şi trece spre fabulaţie spre ireal. 

Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai apropiat preşcolarului. Acest limbaj are 

măestria de a echilibra şi a armoniza relaţiile copilului cu natura, cu sine. Educatorul nu va cere 

copilului să reproducă, să execute cu măestrie asemănarea, până la identificarea cu înfăţişarea 

naturii, care oricum este în mod permanent alta. Dacă ar acţiona aşa, ar face din copil un inapt în 

cee ace priveşte creaţia artistică, l-ar îndepărta de artă şi l-ar înstrăina de propriile posibilităţi 

creative. Pentru dezvoltarea creativităţii prin artele plastic se impun anumite cerinţe: a lăsa copilului 

deplină libertate de exprimare, educatorii stimulând şi sugerând mai puţin impunând. Desenul 

spontan exprimă personalitatea copilului, intersele, preferinţele lui. Acestea trebuie îndrumat fără ai 

înăbuşi creaţia personală punându-i la îndemână materiale, tehnici, modalităţi de expimare. 

Obiectivele activităţilor de artă plastică sunt: familiarizarea cu materalul de lucru specific 

domeniului plastic; asimilarea elementelor de limaj plastic; stimularea potenţialului creativ. 

Însuşirea procedeelor cunoscute, consolidarea procedeelor de obţinere a formelor egale prin 

împăturirea foilor în două, în patru, opt etc,. de la centru şi lungime, duc la dezvoltarea creative. 

Tematica propusă un buchet de flori, fulguşorii de nea şi lumea din jur. 

Elemente de limbaj plastic- punctul plastic este o formă plană sau spaţială, ale căre-i dimensiuni 

sunt reduse în raport cu suprafaţa sau spaţiul în care se află. Aceste dimensiuni trebuie sa fie 

aproximativ egale. 

Punctul plastic poate avea mărimi diferite în raport cu mărimea suprafeţei pe care el se află. 

Punctul plastic are diferite forme: pete obţinute prin atingerea suprafeţei cu un instrument de 

lucru; forme geometrice diverse; forme abstracte; forme inspirate din natură. 

Compunerea unei suprafeţe cu ajutorul punctului se realizează liniar (vertical, orizontal, oblic) 

sau intr-o suprafaţă în ordine - dezordine. Ordinea sau dezordinea se referă la mărimea, culoarea, 

poziţia si fonna punctelor. Punctul poate avea rol în sine sugerând „florile pe câmp”, „stele pe cer”, 

„spectatori in tribuna”, „flori, fructe sau frunze in pomi” etc. Punctul are si un rol secundar, 

subordonat unei forme. în acest caz punctul structurează forma - tehnica folosită de pictorii 

impresionismului. Punctul are si rol decorativ de înfrumuseţare a unor suprafeţe conform 

principiilor artei decorative (repetiţia, alteranţa, simetria, asimetria, inversiunea etc.). intr-o 

compoziţie plastică cu ajutorul punctului se obţin si unele efecte cu caracter expresiv determinate de 

marimea, culoarea si poziţia acestora: 

 punctele de mărimi diferite pot da impresia de spaţiu (mare - aproape, mic - departe); 

 punctele realizate în culori calde au tendinţa de apropiere, pe când cele reci se depărtează; 

 caracterul greu - uşor este obţinut prin închiderea sau deschiderea culorii (punctele deschise 

par uşoare, iar cele închise devin mai grele); 

Intr-o compoziţie plastică, punctul poate fî centru de interes fie prin contrast de culoare, de 

mărime, de direcţie, fie prin locul pe care-1 ocupă în cadrul compoziţiei. 

Punctul expresiv, cu rol în sine, poate reprezenta elemente plastice legate de efectul de distanţă, 

cum ar fi: căsuţe îndepărtate, explozii de artificii, stoluri de păsări, cer înstelat. 

Linia, în artele plastice, este o suprafaţă care are una din dimensiuni (lungimea) mult mai mare 

faţă de cealaltă dimensiune (lăţimea). Teoretic, linia ia naştere prin deplasarea pe o suprafaţă a unui 

punct într-o anumită direcţie linia este creată deplasând un vârf de pix, peniţă, creion, pensulă, 

cărbune, băţ etc. după o anumită direcţie. în acest caz instrumentul de lucru determină grosimea 

liniilor (subţiri, medii, groase). Structura si aspectul liniei sunt detenninate de natura instrumentului 

care o creează. Linia mai poate fi creată din insuşirea unor elemente de limbaj plastic (puncte, linii, 

100



suprafeţe) pe o anumită direcţie. Linia are un rol de sine stătător, poate fi subordonată suprafeţei ca 

structurare interioară a acesteia sau poate contura o formă. în funcţie de direcţia pe care se 

deplasează punctul, linia poate fi: dreapta, frânta etc. 

Traseul continuu sau întrerupt determină caracterul întrerupt sau continuu al liniei. Poziţia liniei 

pe suprafaţa de lucru poate fi: verticală, orizontală, oblică. Expresivitatea liniei se obţine în funcţie 

de traiectorie, structure, lungime, grosime poziţie, culoare, valoare, amplasare in spaţiul plastic si de 

natura instrumentului de lucru. Linia verticala ca element dominant intr-o compoziţie plastică da 

sentimentul de înălţare, monumentalitate, fermitate. Linia oblică in compoziţia plastică creează 

mişcare, instabilitate si agitaţie. Linia curbă sugerează armonie, mişcare, dinamism. Linia frântă 

redă nelinişte, duritate, tensiune. 

Forma-în general este aspectul exterior al unei figuri, detenninata de limitele fizice ale acesteia. 

Figura perceptuală se poate modifica odată cu orientarea ei spaţială sau cu cea a mediului ambiant. 

Când percepem o figură o interpretăm conştient sau inconştient, ea reprezentând forma unui 

conţinut şi fiind forma vizibilă a conţinutului, determinată de regulile intrinseci ale structurii care 

dau cheia nevăzută a configuraţiilor formale ale sistemului reprezentat de fenomene, obiecte, 

procese indiferent de natura lor. în artele plastice forma are mai multe accepţii, dintre care cele mai 

uzuale sunt - fonna spontană; - forma elaborată; 

Forma spontană în pictură se poate obţine accidental sau dirijat prin diferite procedee tehnice 

cum ar fi: monotipia, dirijarea culorii cu un jet de aer, prin suflarea liberă sau printr-un tub în 

diferite sensuri a unor pete de culoare fluidizată, prin stropirea cu pensula pe foaia umedă sau 

uscată, prin imprimarea cu ajutorul unor materiale textile îmbibate cu una sau mai multe culori etc. 

Forma elaborată este creată de om pe baza sugestiilor din natură, ea poate lua infaţişări de 

ornament sau de semn plastic comunicând idei, cunostiinţe sau provocând sentimente şi trăiri. 

Forma plastică elaborată se realizează în mod conştient pe baza transfigurării unor forme naturale. 

Culoarea este realitatea subiectivă generată de interacţiunea a trei factori: ochiul, lumina şi 

suprafaţa obiectului. Culoarea se percepe numai în prezenţa luminii naturale (solare) sau artificiale. 

In afară de culoarea formelor si fenomenelor din natură, exista culori lumina (spectrale) si culori 

pigment (vopsele). Culorile spectrale se obţin prin descompunerea unei raze de lumină solară 

trecută printr-o prismă triunghiulară de cristal proiectată pe un ecran, obţinandu-se cele şapte culori 

pure (roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo si violet). [5] Fenomenul a fost descoperit în 

secolul al XVII-lea de către savantul englez Isaac Newton. Culorile pigmentare (vopselele) sunt 

compuse din pulberi colorate combinate cu diferiţi lianţi. în funcţie de liantul folosit sunt vopsele pe 

bază de apă (acuarele, temperatură, guaşe) şi vopsele pe baza de ulei. 

Lărgirea orizontului de activitate artistico-plastică prin procedee de obţinere a chipurilor 

artistice, folosind tehnica mozaicului prin rupere păsările şi puii lor. Animalul meu preferat Peisaj 

de toamnă. Păstrarea perfecţiunii formelor, a proporţiilor acestora, ritmicitatea şi asimetria, 

autenticitatea şi armonia formelor şi culorilor. Formarea priceperilor de a culege şi prezenta (cu 

ajutorul foilor de hârtie cu pătrăţele) ornamentele populare specific diferitor grupe de 

obiecte(veselă, covoare, haine naţionale, şerveţele, mobile). Şi unele siîuiete mai simple ale 

acestora. Familiarizarea cu arta alcătuirii compoziţiilor decorative sin plante, (echibana, osibana) cu 

unele pricipii şi legităţi ce trebuie respectate în procesul de creare a brichetelor, (asimetria) 

contribuind ele la formarea simţului formei, culorii, îmbinării reuşite a cestora. 

Formarea deprinderilor de a confecţiona singuri măşti, jucării, costume de carnival , atribute 

pentru ritualul sărbătorilor calendaristice (pluguşor, capră, căluţ,steaua) a priceperii de a amenaja 

încăperea pentru expoziţia carnava, şezătoare şi alte destinaţii dezvoltându-le măsura în ochi, 

gândirea spaţială, 

Se susţine că copilul este capabil de minunăţii genial şi a demonstrate deja că interesul lui 

pentru activitatea plastic nu încetează copilăria. La fel atitudinea critică şi mai ales autocritică în 

procesul de creaţie a copilului părea o himeră, copilul se supune nu este apt să aleagă, să opteze 

pentru a fi ajutat tot timpul. 

Revenind la lecţia tradiţiei este firesc să fie reconsiderat şi valorificat caracterul înăscut a jocului 

spontan. „ de rnună,, şi astfel prin instruire specific tot prin jocul „ de-a creaţia,, oferită de educaţia 
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artistică pentru toţi, învăţarea limbajului plastic se face a accesibilă pentu toate vârstele. în această 

optică stimularea creativităţii plastic la fiecare individ devine una din consecinţele fireşti ale acestei 

educaţii, cea mai importantă dimensiune social a ei, dar creativitatea nu se dezvoltă în corelaţie 

direct cu coeficientul de inteligenţă general. 

În acest sens cele două componente ale personalităţii inteligenţa şi creativitatea nu sunt nici 

separate si jici opuse că sunt complimentare o demonstrează coezistenţa atât gândirii convergente 

(reorganizatorică şi constructive) cât şi a gândirii divergente (combintorie fonnatoare) în toate 

fazele şi la toate nivelele de creativitate subliniate de Taylor şi alţi cercetători ai fenomenului. Nici 

cu binele rezultatele preşcolare îndeosebi cu cele de matematică nu se corectează. Este adevărul pe 

care-1 susţinea intuindu-1 mai ales, şi Alfred Binet scriind afirma că „aptitudinile nu se exclud,,. Şi 

totuşi, nivelul calitativ de creativitate încorporată în produsele activităţii artistico-plastice este 

condiţionat de calitate, deci de calificarea specifică, anefortului încorporat în ele. 

Cu alte cuvinte, creativitatea, această „fata morgana,, pentru marea majoritate a discipolilor de 

studiu, cu caracter predominant explicative-informativ, este vocaţia funcţiei plastic a contextului 

uman, dar poate rămâne o simplă promisiune fără antrenare care s-o clasifice. în prunul rând 

practice şi activitatea de atelier. Punând pe copil să lucreze, îl face să se intereseze de munca sa, îi 

dă imboldul pretenţios al simţurilor plăcute care întovărăşeşte acţiunea şi plătesc succesul mai bine 

silinţei.[3] 

Creativitatea cu arta poate fi asimuită unei nevoi biologice generale, comună tuturor, iar creaţia 

unei mari pasiuni supuse de o potrivă aceloraşi fapte care să le determine ritmul şi intensitatea 

afirmării cu cele două atitudini de expresie plastică ajung la formarea lor maximă de dezvltare 

numai asimilând limbajul plastic prin joc, aceasta nefiind altceva decât activitatea portnită pe 

făgaşul săpat de eriditate , aşa dar cee ace putem numi artă la unii copii este să fie doar expresia ei 

voluntă dinaintea învăţării sistematice a limbajului plastic, fie rezultatul conştient al acestui effort 

pe măsura asimişării organice a diferitor mijloace şi procee gramaticale. Dar în timp ce expresia 

voluntară rămâne premiza de afirmare deplină doar la cei alintaţi dacă au fost instruiţi şi descoperiţi 

adecvat, asimilarea încă de la cea mai fragedă vârstă, a limbajului plastic şi acesta este rolul ei 

informative fundamental, face accesul tuturor copiilor, fără excepţie la procesele creative la oricare 

domeniu de activitate uman la vârstele maturităţii. 

Dar de-a lungul acestui lung şi neîntrerupt proces evolutiv, starea de creativitate plastic este 

reprezentată şi în tot cee ace e funcţional este făcut cu artă, educaţia prin artă, ca învăţare a 

limbajului culorii liniei formei spaţiale prin acţiune liberă şi complex predominant, practică (fără a 

fi doar tehnologică), este autentică educaţia activă. 

Dezvoltarea creativităţii nu poate fi dezvoltată fără a înţelegeb ce-i acela mijloc de expresivitate. 

Orice opera de artă cu cât este mai expresivă cu atât mai mult ne place. Aceasta este culoarea, 

forma, mărimea, ritmul, simetria şi asimetria, acestea sunt mijloacele expresivităţii. Incepâmd cu 

vârtsa mica putem folosi aceste mijloace, culoarea este prima care se însuşeşte. După culoare poate 

să se orienteze şi să spună ce obiect a desenat. Prin culoare se redau mai multe fenomene, obiecte. 

Arta plastică este o activitate responsabilă în mare parte de dezvoltare a potenţialului creativ al 

copiilor preşcolari. în acest sens va viza stimularea curiozităţile şi trebuinţele de cunoaştere la copii, 

declanşarea motivaţiei positive şi afective. Astfel permite libera exprimare a copilului, încurajează 

autonomia iniţiativa şi creativitatea lui. 
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Rezumat: Textul literar este un mesaj de idei, concepţii, sentimente și formează atitudinea proprie 

faţă de opera literară, stimulează gândirea reflexivă şi critică cu diversitatea mesajelor receptate, cultivă 

interesul pentru lectură. Studierea textului literar ocupă un loc important în procesul de învăţare- predare-

evaluare a limbii şi literaturii române, deoarece prin intermediul lui se formează valorile literar-artistice. Un 

text literar, la ora de limba şi literatura română poate fi abordat în mod independent de la caz la caz și este 

necesară cunoaşterea raportului dintre autor şi realitatea exprimată. 

Cuvinte-cheie: text, text literar, lectura explicativă, nivelurile textului, tipuri de texte. 

Studiul limbii române are o însemnătate deosebită în formarea elevilor, asigurând evoluţia 

lor intelectuală. Texul reprezintă de fapt atitudinile autorului față de anumite probleme ale vieții. 

Din perspectiva pragmatică, care a atras numeroşi cercetători, textul este definit ca o 

secvenţă coerentă şi coezivă de propoziţii sau de fraze prin care se realizează comunicarea dintre 

locutor şi colocutor [1, p.8] 

Cercetătoarea M. Marin afirmă: textul reprezintă atitudinile autorului, care se manifestă în 

propriile trăiri faţă de lume, faţă de valorile umane, atitudini care evidenţiază anumite concepte de 

viaţă, crezuri, idealuri, convingeri [2, p.7]. 

Un text literar, la ora de limba şi literatura română poate fi abordat în mod independent de la 

caz la caz și este necesară cunoaşterea raportului dintre autor şi realitatea exprimată, pentru că 

facilitează înţelegerea, stimulează curiozitatea şi dorinţa de a afla lucruri noi.  

Lectura textului oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt 

inedit, prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie.  

Pentru studierea textului este necesar de descifrat codul literar care cuprinde: noţiuni de 

vocabular, sens propriu şi figurat, versificaţie la textele lirice, procedee ale expresivităţii, 

caracterizare de personaje la textele epice, modalităţi de expunere, stiluri şi originalitatea 

exprimării etc. 

Cercetătoarea Alina Pamfil formulează două principii ale studiului textului: 

 importanţa înţelegerii textului „în profunzime” şi a cunoaşterii lui „în detaliu”, cunoaşterea 

„sensului literar”; 

 „valorificarea experienţei subiective pe care actul lecturii şi interpretării o presupune” [5, 

p.70] 

În dependență de diversele criterii, textele pot fi: 

 texte orale; 

 texte scrise; 

 texte narative; 

 texte descriptive; 

 texte poetice; 

 texte dialogate etc. 

Studierea textului literar în clasele primare se realizează într-o manieră complexă, care prevede 

atât comprehensiunea, receptarea, analiza, interpretarea şi aprecierea celor citite, cât şi transferul 

achiziţiilor literar-artistice şi lingvistic-comunicative în situaţii noi, desprinse din viaţa de zi cu zi şi 

poate fi abordat în mod independent de la caz la caz [6].  

Textele pe care le vom alege pentru învățare trebuie să corespundă, bineînţeles, anumitor 

condiţii, dintre care [7]: 

 ele vor fi în primul rând autentice şi întâlnite în viaţa cotidiană (texte de ziare, reviste, literatura 

artistică...). 

 să corespundă nivelului de cunoştinţe, intereselor, vârstei, necesităţii elevilor. 

  nu trebuie să conţină prea multe cuvinte necunoscute, acest lucru îi va descuraja pe elevi. 
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 să fie alese în dependenţă de obiectivul urmărit. 

 să servească drept supliment pentru vorbirea orală şi scrisă formarea competenţelor lectorale. 

 să devină tot mai complicate, mai variate, cu diferite nuanţe de exprimare. 

 să solicite gândirea şi imaginaţia elevilor, să-i facă să descopere, să creeze, să dobândească abilităţi 

practice de limbă. 

 să contribuie la dezvoltarea deprinderii de citire necesară pentru viaţa cotidiană. 

 Aspectele prin care elevii din ciclul primar sunt îndrumaţi spre înţelegerea mesajului unui text 

literar depind de conţinutul tematic al textului respectiv, de genul şi specia literară în care se 

încadrează şi de aspectele formale. 

Orice text literar are un conţinut, are un mesaj adresat receptorului, dar are şi un început, are 

o istorie, are o apartenenţă, ... are un pre-text. Toate împrejurările în care a scris autorul, amintirile, 

evenimente sociale, familia, copilăria, şcoala, profesia, capcanele vieţii, natura, constituie muze 

pentru creaţie, sunt provocatoare pre-texte.  

 Cercetătoarea A. Pamfil propune trei niveluri ale învățării textului [5, p.208]: 

1. Nivelul înțelegerii/comprehensiunii textului: strategiile sunt focalizate asupra conținutului 

textului și urmăresc să evidențieze ceea ce textul spune/povestește/redă/descrie; 

2. Nivelul analizei de text: strategiile sunt focalizate asupra formei textului și urmăresc să 

evidențieze modul în care textul spune/povestește/redă/descrie; 

3. Nivelul interpretării textului: strategiile sunt focalizate asupra semnificațiilor textului și 

urmăresc să contureze ceea ce textul transmite prin și dincolo de ceea ce spune, sau mai exact, ceea 

ce consideră lectorul că transmite textul. 

  Lucrul pe text este o activitate de analiză a textului și presupune capacitatea vorbitorului 

unei limbi de a adecva anumite texte la situaţii concrete de comunicare, implicând astfel factorul 

comunicativ, care permite locutorului să disocieze textele de non-texte, precum şi diversele clase de 

texte. Sub acest aspect, textul apare ca o expresie de maximă generalitate a oricărei comunicări 

lingvistice, ca noţiune ce modelează toate produsele competenţei textuale. În acest proces se include 

şi competenţă lectorală a elevului, ca totalizare a cunoştinţelor necesare citirii şi înţelegerii textelor, 

elevul acomodându-şi codurile şi cunoştinţele specificului textului, producând continuu inferenţe 

spre a reduce distanţa dintre ceea ce posedă în repertoriu şi ceea ce întâmpină „de facto”. 

 Metoda de abordare a textului literar în clasele primare este lectura explicativă, care prin însăşi 

denumirea ei, atrage atenţia asupra faptului că reprezintă lectura însoţită de explicaţiile de rigoare, 

care permit dezvăluirea mesajului transmis de text. Nu este vorba doar de simple explicaţii date de 

învăţător, ci de angajarea efortului intelectual al elevilor în acest process. 

Ea presupune următoarele etape [3, p.21]: 

 citirea multiplă: citire model (în gând); 

  citire în lanţ; citire selectivă; citire pe roluri; citire integrală etc.;  

 identificarea cuvintelor noi;  

 explicarea cuvintelor noi; 

 integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii;  

 selectarea expresiilor artistice;  

 comentarea ghidată a expresiilor artistice; alcătuirea de enunţuri originale cu aceste expresii 

artistice; 

 delimitarea lecturii în fragmente (sau tablouri);  

 analizarea fragmentelor sau comentarea tablourilor; 

 elaborarea ideilor principale; 

 alcătuirea planului de idei; povestirea lecturii după plan (în conformitate cu cerințele 

curriculare); 

 desprinderea mesajului lecturii. 

Nu este nevoie să fie folosite toate componentele acestei metode ci, mult mai eficient ar fi dacă 

învăţătorul ar recurge doar la acelea care ar conduce la înţelegerea deplină a mesajului. Prin 

respectarea unor componente ale lecturii explicative se va asigura însuşirea de către elevi a valorilor 
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multiple ale mesajului unui text, precum şi capacitatea acestora de a se orienta cu uşurinţă în textul 

citit. 

Lectura interpretativă nu vine să-i ia locul lecturii explicative, ci doar să o completeze, să ajute 

la o mai bună înţelegere a textului citit, pentru că ea poate fi definită astfel: ,,…a înţelege şi a 

aprecia. Ea presupune un act de gândire şi de educaţie” și cuprinde următoarele etape: 

 Reproducerea unor date din viaţa unui scriitor 

 Enumerarea unor lecturi din tematica operei scriitorului 

 Integrarea lecturii genului literar şi speciei corespunzătoare 

 Deducerea structurii compoziţionale 

 Identificarea momentelor naraţiunii şi a tablourilor descrierii  

 Caracterizarea unor personaje 

 Povestirea lecturii 

 Comentarea limbajului artistic şi a stilului 

 Analizarea elementelor prozodice 

 Desprinderea mesajului lecturii literare 

Ambele metode abordează textul literar și se completează. Textele literare vor fi suport 

pentru predarea cunoştinţelor de limbă română şi pentru compuneri (scrieri imaginative), 

realizându-se astfel legătura firească între toate componentele disciplinei limba şi literatura 

română. 
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Rezumat:Articolul tratează problema diminuării agresivității copiilor de vârstă preșcolară prin valorificarea 

ideilor curentului constructivist. În lucrare sunt precizate ideile definitorii ale constructivismului; este definit 

termenul de agresivitate; sunt elucidate contextele optime eficientizării procesului de diminuare a 

comportamentului agresiv la vârsta preșcolară. 

Cuvinte-cheie: agresivitate, constructivism, vârstă preșcolară, diminuarea agresivității.  

 

Abstract: The article addresses the problem of aggressiveness diminishing of preschool children by 

valorising ideas of constructivist current. The work outlines definitive ideas of constructivism; the term 

aggression is defined; the optimal contexts are elucidated for efficiency of the process of aggressive behavior 

diminishing at the preschool age. 

Keywords: aggressiveness, constructivism, preschool age, aggressiveness diminishing. 

 

Constructivismul reprezintă paradigmă educaţională a cărui caracteristică majoră este 

abordarea centrată pe cel care se educă, respectiv pe activitatea sa de construire activă, individuală, 

a propriei cunoaşteri. Construcţia cunoaşterii înseamnă că subiectul se informează, caută, 

selectează, tratează critic informaţiile indiferent de sursa lor, reformulează, analizează, compară, 

clasifică, evaluează, formulează ipoteze, le testează, experimentează, desprinde concluzii, 

descoperă, procesează date, face generalizări etc. Altfel spus, subiectul îşi personalizează metodele 

de lucru şi îşi construieşte strategii de acţiune adaptate propriei formări şi propriei personalităţi. 

Adoptarea unei astfel de paradigme are consecinţe atât la nivel macropedagogic, cât şi la nivel 

micropedagogic, respectiv la nivelul tuturor componentelor procesului curricular şi al pârghiilor 

didactice valorificate. De altfel, precum remarcă E. Joiţa, constructivismul în sine presupune 

reflecţie personală, gândire critică şi analitică, metacogniţie, căutare a variantelor de soluţionare a 

situaţiilor, dar elevul are nevoie de susţinere, îndrumare, orientare, încurajare prin relaţionarea cu 

cadrul didactic şi cu grupul de copii. 

Dimensiunea constructivistă formulează următoarele puncte de vedere epistemologice ca 

premise de plecare:  

a) subiectul îşi construieşte cunoştinţele în cadrul propriei sale activităţi;  

b) obiectul manevrat în cursul acestei activităţi este propria sa cunoaştere.  

Subiectul care învaţă desfăşoară o activitate reflexivă asupra propriilor sale cunoştinţe, 

acestea fiind adaptate la situaţia cu care el se confruntă, astfel încât, cel care învaţă este mai mult 

decât un actor, este artizan al propriilor sale cunoştinţe (există o dialectică, o dinamică deschisă, 

continuă şi suplă între vechi şi nou). De aceea, efectul major al constructivismului asupra 

pedagogiei este de deschidere a drumului pentru practicile didactice care fundamentează achiziţia 

cunoaşterii/ a savoir-ului pe elaborarea cunoştinţelor de către subiectul însuşi [2, p.252].  

Agresivitatea reprezintă intenţia de a face rău altei persoane care doreşte să evite acel rău 

sau ca intenţia de a creşte poziţia proprie într-o ierarhie în detrimentul altei persoane. Un concept 

apropiat este violenţa, considerată un act agresiv care are ca scop răul extern (exterminarea) [3, 

p.196]  

Agresivitatea vizează tendinţa sau ansamblul de tendinţe care se reflectă prin conduite 

verbale sau acţionale ofensive, fiind orientată către obiecte, persoane sau către sine, în vederea 

producerii unor prejudicii, a unor răni, distrugeri sau daune materiale, morale ori psihologice. 

Agresivitatea fizică - tip de agresivitate caracterizat prin reacţii comportamentale diferite, 

pornind de la cele mai simple (de exemplu, îmbrânceli), până la forme extrem de grave (de exemplu, 

crimă). Există două tipuri de agresivitate fizică: a) directă (presupunând loviri şi răniri ale 
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persoanelor) şi b) indirectă (presupunând atacuri asupra unui substitut al victimei). Agresivitatea 

fizică directă este mult mai gravă decât alte tipuri de agresivitate (de exemplu, decât cea verbală), 

atât prin consecinţele asupra celui agresat, cât şi datorită probabilităţii mai mari de a declanşa o 

ripostă agresivă şi deci, de a duce la o escaladare a conflictului. 

Agresivitate verbală - tip de agresivitate caracterizat prin forme de exprimare verbală directă 

(insulte, înjurături, etichetări, porecle jignitoare etc.) sau indirectă (bârfă, zvonuri, calomnii). 

Agresivitatea verbală poate fi apreciată drept un substitut al agresivităţii fizice, prin care individul 

se eliberează de emoţii negative, care permite confruntarea fără traume fizice, dar poate cauza stres 

psihologic extrem de puternic, cu consecinţe negative asupra sănătăţii.  

Există factori de mediu care pot favoriza apariţia agresivităţii, crescând riscul apariţiei 

tulburărilor de comportament disruptiv: nivelul socioeconomic şi educaţional scăzut al familiei, 

carenţele afective, stilul educaţional parental excesiv de autoritar sau, la polul opus, permisivitatea 

exagerată, reguli neclare, relaţiile familiale tensionate, cu conflicte violente între membrii familiei, 

determinate de consumul de alcool sau chiar de afecţiuni psihice etc. Din acest motiv, una dintre 

preocupările instituţiilor educaţionale este şi aceea de a preveni violenţa şi comportamentele 

agresive ale copiilor [2, p.57].  

După N. Mailloux agresivitatea mai temperată este constructivă. În astfel de cazuri ea 

conferă, „ardoare” conduitei şi dacă este angajată în activităţi constructive contribuie la dezvoltarea 

mai intensă implicată în progresul social. După Dollard (1933) agresivitatea este rezultat al 

frustrărilor (ca atare este determinată de condiţiile de existenţă). Aceasta este teoria reactivă a 

agresivităţii. După acest autor frustrarea duce totdeauna la agresivitate. N.E. Miller a temperat 

absolutismul acestei afirmaţii. N. Barker, K. Lewin studiind copii frustraţi au găsit conduite 

regresive mai multe decât agresive la această categorie de copii. În lucrarea Routs of aggression. A 

reexamination of the frustration-aggression hypothesis, L. Berkowitz (1969) a confirmat această 

teorie ca mai plauzibilă. În schimb Dollard (1939) şi A. Storr (1969) studiind agresivitatea în oraşe 

au ajuns la o punere în evidenţă mai accentuată a faptului că periferiile oraşelor în care locuiesc 

grupuri mai mari de oameni deprivaţi material dau un mare grad de grupuri agresive. Există şi o 

opinie oarecum inversă, difuzată mai ales prin curente care consideră că din grupurile de oameni 

foarte avuţi majoritatea au ajuns la această poziţie economică prin mijloace agresive. Ca atare 

agresivitatea, ca impuls este legată de învăţarea socială şi mai ales de deprivările provocate social. 

Există diferenţe de agresivitate în funcţie de nivelul cultural. În orice colectiv există o anumită 

cantitate de agresivitate determinată după N. White de competitivitate. Trei idei se impun în acest 

context: 1. Există o anumită cantitate de agresivitate la care trebuie să se facă adaptarea chiar în 

ontogeneză. 2. Energiile agresive pot fi canalizate spre acţiuni sociale constructive şi pozitive, prin 

care se pot satisface trebuinţe care dacă lipsesc pot fi surse de frustraţie şi agresiune. 3. Se pot 

utiliza activităţi competitive (sport de echipe şi de performanţe naţionale şi internaţionale) care 

consumă agresivitatea înainte de a se transforma într-o componentă comportamentală stabilizată ca 

violentă [apud 9, p. 59].  

Agresivitatea este un mijloc fizic de a se exprima, normal până la 4 ani. Copilul vorbeşte 

prost şi-şi foloseşte corpul atunci când nu este mulţumit: loveşte, ciupeşte, zgârie, muşcă. Pentru 

psihanalişti, agresivitatea este reacţia la frustrările realităţii. Eroarea care nu trebuie comisă este de 

a-i răspunde agresorului în acelaşi mod. Să muşcaţi un copil care vă muşcă, pentru ca să-l faceţi să 

vadă „ce înseamnă asta” este o tentaţie ce trebuie evitată. În caz contrar, veţi fi prins într-un cerc 

vicios şi violenţa devine un mijloc de comunicare: tu mă zgârii, eu te zgârii, tu mă zgârii din nou. 

Relaţiile se vor desfăşura sub forma răzbunării şi a pedepsei. Copilul nu poate fi lăsat în continuare 

s-o facă, pentru că, dacă părinţii îl suportă acasă, situaţia nu mai este aceeaşi la grădiniţă, unde „cei 

care muşcă” sunt rareori apreciaţi. Trebuie să i se dea exemplu: adultul nu muşcă, nu ciupeşte, nu 

strigă. I se explică cu calm că nu se poate tolera acest comportament, dar numai după ce s-a aplanat 

situaţia, atrăgându-i-se atenţia asupra altui lucru. Agresivitatea reflectă adesea un sentiment de 

inferioritate faţă de cei mai mari sau o carenţă afectivă. Copilul reacţionează atunci cu mijloacele 

sale: el strică, spre exemplu, jucăriile fratelui său mai mare care îl domină. 
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După 4 ani, acest tip de comportament violent este mai frecvent atunci când copilul urmează 

modelul părinţilor săi care sunt violenţi, ca şi în caz de imaturitate, de limbaj retardat, de psihoză, 

care necesită unele îngrijiri de ordin psihologic. Nu trebuie să se recurgă la metode violente de 

„dresaj” destinate să-l facă să-i treacă pofta de a reîncepe. Ca efect, agresivitatea refulată riscă să se 

manifeste în alt mod, prin refuzul de a merge la şcoală, enureză etc. [5, p.51].  

Cauzalitatea fenomenului agresivității este multiplă şi include, factori personali (biologici - 

caracteristici staturo-ponderale, modificări ale traseului undelor electroencefalografice, potenţialul 

agresiv înnăscut ş.a., respectiv psihologici - dificultăţi de comunicare / relaţionare cu cei din jur, 

capacitate redusă de autocontrol, slabă toleranţă la frustrare, instabilitate psihomotorie, dificultăţi de 

concentrare a atenţiei, tulburări psihice grave etc.).  

Dintre factorii familiali etiologici ai agresivității , merită amintiţi: caracterul dezorganizat al 

familiei, nivelul redus de instrucţie, anturajul frecventat, statutul socioeconomic şi cultural modest, 

nivelul prea redus sau, din contră, prea înalt al aspiraţiilor, comunicarea dificilă între generaţii etc.  

Factorii şcolari care pot induce agresivitatea sunt legaţi de problemele de comunicare şi 

relaţionare în cadrul colectivului educaţional, evaluarea rezultatelor școlare ale elevilor considerată 

injustă, exacerbarea competiţiei înmediul educațional, stilul didactic autocrat/laissez-faire al unor 

pedagogi, programul uneori supraîncărcat, vârsta şi limitele experienţei didactice a unor specialiști 

care activează în instituția de învățământ, eventualele lor prejudecăţi referitoare la apartenenţa 

etnică a copiilor ş.a.  

Nu în cele din urmă, factorii sociali posibil responsabili pentru producerea agresivității ar 

putea fi reprezentaţi de: influenţele negative ale mass-media, ale grupului de apartenenţă, respectiv 

de referinţă, precum şi cele ale mediului social de rezidenţă etc. [1, pp. 237-238].  

Agresivitatea are şi alte cauze. H. Montagner a observat la copii în restanţă cu somnul 

accese bruşte de agresivitate, urmate de momente de izolare absolută. Agresivitatea la copil se 

datorează cel mai adesea unei insatisfacţii profunde, consecutive unei lipse de afecţiune sau unui 

sentiment de devalorizare personală. Când, de exemplu, în pofida eforturilor sale sincere, un copil 

este pedepsit pentru că nu satisface exigenţele părinţilor, aceştia îi aplică un tratament extrem de 

injust, care poate duce la revolta minorului sau la prăbuşirea sa [apud 8, p.19].  

Precum remarcă T. Rudică, uneori anumite comportamente deviante pot fi generate de către 

divergenţele educative dintre membrii adulţi ai familiei. Este ştiut că mediul familial nu se limitează 

strict la membrii grupului familial nuclear (adică numai la părinţi şi copii). Cel mai adesea şi alţi 

adulţi, cum ar fi: bunici, mătuşi, unchi, veri, prieteni, vecini iau parte, în mod permanent sau doar 

din când în când, la viaţa familiei respective. Aceste persoane pot să joace un rol important 

influenţând, în unele cazuri, natura relaţiilor copilului cu părinţii. „Ceea ce complică pedagogia 

familială - arată A. Berge - este numărul de jurisdicţii cărora trebuie să li se supună copilul. Sunt 

familii în care cea mai mică măsură de ordin educativ stârneşte strigătele de indignare ale bunicilor, 

unchilor, mătuşilor, prietenilor etc., care îşi prezintă opiniile, se contrazic, reproşează severitatea 

sau indulgenţa, sugerează sisteme şi soluţii salvatoare. Copiii mici sunt meşteri mari când este vorba 

să profite de aceste divergenţe pentru a se elibera de orice regulă”. De cele mai multe ori, însă, 

bunicii constituie o sursă de experienţă bogată şi preţioasă pentru copil. Astfel, pentru copiii dintr-o 

familie numeroasă, bunicii oferă acel „surplus de cămin”, care completează şi întregeşte mediul 

familial propriu-zis şi în care fiecare dintre copii se bucură de o atenţie egală. Copilul gelos, care 

consideră că alt copil (frate sau soră) i-a luat locul în inima părinţilor săi, vine la bunici, unde 

găseşte un loc de refugiu. Este adevărat, însă, că uneori bunicii se arată deosebit de protectori şi de 

îngăduitori cu nepoţii, ocrotindu-i şi apărându-i de pedepsele părinţilor lor şi atunci când nu ar 

trebui. Desigur, astfel de intervenţii directe în atribuţiile părinţilor clatină autoritatea acestora, 

schimbă poziţia copilului faţă de părinţi, perturbă relaţiile familiale, dând naştere la tensiuni şi 

conflicte de pe urma cărora va suferi, în primul rând, copilul. De asemenea, bunicii prea îngăduitori, 

care permit copilului să se manifeste oricum, „educă” nepoţi prea alintaţi, obraznici [7, p.112].  

Este cunoscut faptul că, în familie, copilul suferă influenţa nu numai a membrilor adulţi, ci 

şi a celorlalţi copii (fraţi şi surori, verişori etc.). Desigur, aceste influenţe depind de numărul 

copiilor în familie, de vârsta şi sexul fiecăruia, de poziţia copiilor în colectivul familial. Faptul, de 

108



exemplu, că un copil mai are 3-4 fraţi şi surori, îl face să intre în relaţii umane mai bogate (mai 

variate), în comparaţie cu copilul unic în familie (şi anume să cunoască experienţa rivalităţii, a 

competiţiei, dar şi raporturile de colaborare, de solidaritate la nevoi). Adesea, în sânul familiei îşi 

fac simţită prezenţa, printre copii, unele grupuri ostile: cel al copiilor mici împotriva celor mari, al 

fetelor împotriva băieţilor, al fraţilor împotriva verilor etc. Faptele de viaţă arată că, de cele mai 

multe ori, conflictele dintre fraţi sunt determinate de poziţia copilului pe scara vârstei. Cel mai 

mare, de exemplu, care a avut la un moment dat totul (atenţie, dragoste etc.) trăieşte, din momentul 

apariţiei următorului copil cu care trebuie să împartă dragostea părinţilor, un „complex de 

detronare” (A. Adler) şi puternice sentimente de gelozie. El poate ajunge chiar să creadă că este 

ignorat, respins de părinţi, ceea ce-1 va face să-şi urască fratele mai mic, să se închidă în sine şi să-

şi neglijeze obligaţiile şcolare. Copilul cel mai mic din familie (Prâslea) ocupă şi el o poziţie aparte 

şi destul de primejdioasă în colectivul familial. El ajunge în situaţia de a fi răsfăţatul familiei, fiind 

înconjurat de cele mai calde sentimente de duioşie şi dragoste din partea părinţilor. In felul acesta, 

el îşi va dezvolta la maximum „firea voluntară”, devenind impulsiv, revendicativ, obraznic în 

relaţiile cu cei din jur. Fraţii lui mai mari sau cei intermediari de obicei nu-1 iubesc, asociindu-se 

pentru a-1 exclude din grupul lor, sau pentru a rezista mai bine în faţa presiunilor părinţilor. 

Problemele cele mai mari le ridică însă, pentru viaţa grupului familial, copilul unic, care este destul 

de des un „copil-problemă”. Răsfăţul continuu îl transformă pe copilul unic într-un mic tiran al 

familiei, pe cât de iraţional şi capricios, pe atât de temut şi de imprevizibil în reacţii, în raport cu 

ceilalţi din jur.  

Părinţii trebuie să facă dovada unui simţ al măsurii în atitudinea şi exigenţele preconizate 

faţă de copil, dublat de capacitatea de a prevedea reacţiile şi stările interne ale copilului, apărute 

atunci când iau o măsură educativă. Exigenţele exagerate, manifestate de unii părinţi faţă de copiii 

lor, favorizează eşecurile şcolare, provoacă „intoxicaţii intelectuale", generatoare de irascibilitate şi 

chiar agresivitate în raport cu sarcinile şcolare. Defectele copilului nu reprezintă altceva - 

precizează A. Berge - decât partea vizibilă a unui conflict profund dintre părinte şi copil: „Un defect 

nu este o imperfecţiune esenţială a fiinţei, ci un mod deosebit şi aberant de a acţiona la exigenţele 

lumii exterioare. Defectul vădeşte o dificultate de adaptare; un copil dificil este aproape întotdeauna 

un copil care are anumite dificultăţi” [7, p.113].  

În cadrul familiei, sistemul educațional folosit de părinți, bazat pe sancțiuni severe, 

inclusiv agresivitatea fizica, are un impact clar negative asupra evoluției și dezvoltării copilului. 

Încă din 1953, Sears ș.a. au arătat ca acei copii care au fost sever pedepsiți de către părinți pentru 

conduita lor agresivă se comportă mult mai agresiv în afara familiei decât acei copiii care au fost 

mai puțin pedepsiți în familie pentru actele lor comportamentale agresive .   

Altă cale de reducere a agresivității la copii o constituie reducerea efectelor învățării 

sociale. După cum demonstrează teoriile învățării sociale, comportamentul agresiv se emită și se 

învață. Deci, pentru a preveni realizarea unor asemenea achiziții comportamentale, trebuie evitat 

pe cât posibil contactul copilului cu modelele de conduită agresivă [10].  

În munca educativă trebuie insistat pe direcția realizării unor ,,frâne agresivo-inhibitive” 

care să îl ferească pe subiect, din interior, de angajarea în confruntări de natură agresiva. Un 

obiectiv central al muncii educative îl constituie formarea unui model de tip ,, conduită amânată” 

care, în urma raționalizării situației conflictuale, a efectelor și consecințelor posibile îl ajută pe 

subiect să nu dea curs imediat oricărei provocări de natură agresivă. Desigur, munca educativă, 

desfășurată atent și temeinic, conduce la formarea unor deprinderi și abilități de raportare și 

comunicare interpersonală și socială, la formarea unor capacități empatice și a unor aptitudini 

pentru parteneriat, toate acestea funcționând la rândul lor, ca mijloace de frânare și reducere până 

la dispariția tendințelor de adoptare a comportamentului agresiv. 

Cadrele didactice sunt cei care interacționează la grădiniță cel mai mult cu copiii și joacă 

rolul decisiv atât în privința apariției și agravării comportamentului agresiv la copii, cât și în 

privința diminuării acestuia. Pedagogii trebuie să conștientizeze faptul ca ei au efect asupra 

dificultăților comportamentale și emoționale ale copiilor . Deși atribuie frecvent responsabilitatea 

pentru problemele de comportament contextului socio-cultural în care evoluează copiii în afara 
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grădiniței sau copiilor înșiși, pedagogii nu sunt doar niște simple victime ale factorilor sociali și 

psihologici care generează aceste dificultăți de comportament. Cu toate că sunt influențați de 

contextul în care își desfășoară activitatea, pedagogii pot exercita la rândul lor o influență asupra 

acestora [6, p. 329].  

Tot mai mulţi autori tind să adopte punctul de vedere conform căruia agresivitatea este 

rezultatul unor multiple influenţe, printre care evenimentele externe (de exemplu, provocare, 

frustrare), cogniţii privind aceste evenimente (atribuiri, amintiri, scenarii), diferenţe individuale de-a 

lungul unor dimensiuni-cheie (de exemplu, structura comportamentală de tip A). Ca atare, 

agresivitatea nu este un răspuns automat, programat. De aici concluzia conform căreia agresivitatea 

poate fi prevenită sau cel puţin redusă (Baron şi Byrne, 1991). Sunt cunoscute deja unele căi 

propuse. Una dintre cele mai vechi este catharsisul, legat de aşa-numitul „model hidraulic" (energia 

agresivă acumulată ca urmare a impulsurilor instinctuale sau a frustrării resimte nevoia descărcării). 

Trebuie găsite însă modalităţile de descărcare a tensiunii emoţionale şi de reducere a pornirii către 

conduita agresivă. Cel mai frecvent întâlnite par a fi următoarele (Iluţ, 1994):  

a) vizionarea de materiale cu multe scene violente, cum ar fi piese de teatru, filme, spectacole 

sportive etc. (idee teoretizată încă de Aristotel);  

b) consumarea tendinţei agresive la nivelul imaginarului, al fanteziilor (teorie dezvoltată de S. 

Freud);  

c) angajarea în acţiuni violente efective, dar fără consecinţe antisociale (practicarea unor sporturi, 

agresivitate faţă de obiecte neînsufleţite), idee anticipată deja de Platon. Cercetările experimentale 

au condus însă, la concluzia cvasigeneralizată potrivit căreia modalităţile de substituire a 

comportamentului agresiv nu conduc la o reducere a violenţei, ci, dimpotrivă, la o potenţare şi o 

intensificare a ei. Astfel, concret, investigaţiile au scos în evidenţă faptul că agresivitatea deschisă 

nu este redusă de:  

1) vizionarea scenelor violente din filme sau din emisiunile de televiziune (Geen, 1978);  

2) atacarea obiectelor (Mallick şi McCandless, 1966); 

3) agresiunea verbală împotriva altora (Baron şi Byrne, 1991). Există indicii clare că agresivitatea 

poate realmente să fie mărită de fiecare din aceste condiţii [apud 4, p.177].  

În ceea ce privește propria noastră soluție la problema abordată, suntem de părerea că 

implicarea preșcolarilor în cadrul unui Program de remediere a agresivității în derularea ședințelor 

căruia se va pune accent pe formarea capacităților de comunicare, de gestionare a emoțiilor 

negative, de reacționare la situații conflictuale prin adoptarea unei conduite nonagresive conduce 

la diminuarea respectivului tip de comportament deviant în rândul copiii de vârstă preșcolară 

mare.  
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Rezumat: În articol sunt reflectate cele trei grupe mari de strategii în vederea formării atitudinilor morale; sunt 

stipulate legitățile, principiile, metode şi procedee care pot fi clasificate la nivelul a două coordonate 

orientative: strategică şi instrumentală. Coordonata strategică propune integrarea metodelor morale pe două 

coordonate fundamentale: coordonata instruirii morale („teoriei” morale); coordonata conduitei / acţiunii 

morale („practicii” morale).  Coordonata instrumentală propune un număr de metode morale raportate la 

obiectivele generale (de instruire morală, de acţiune morală): explicaţia morală, prelegerea morală, 

convorbirea morală, exemplul moral, exerciţiul moral, aprobarea morală, dezaprobarea morală. 
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METHODOLOGY FOR THE TRAINING OF MORAL ATTITUDES 

Summary: The article reflects the three large groups of strategies for forming moral attitudes; the laws, 

principles, methods and procedures are stipulated that can be grouped at the level of two indicative 

coordinates: strategic and instrumental. The strategic coordinate proposes the integration of the moral 

methods into two fundamental coordinates: the coordinate of the moral training (the moral "theory"); the 

coordinate of moral conduct / action (moral "practice"). The instrumental coordinate proposes a number of 

moral methods related to the general objectives (of moral training, of moral action): moral explanation, 

moral lecture, moral talk, moral example, moral exercise, moral approval, moral disapproval. 

Key words: attitude, educational process, moral education, children, family, methods, processes, forms. 
 

 Atitudinile se formează şi se dezvoltă în cadrul procesului de educaţie și de socializare a 

personalităţii. Deci, strategiile generale de educaţie reprezintă şi strategii de formare a atitudinilor, a 

dimensiunilor cognitive, afective şi conative. Reieşind din structura tridimensională, putem afirma că 

strategiile de formare a atitudinilor se clasifică în trei grupe mari: 

 strategii de formare a componentei cognitive; 

 strategii de formare a componentei afectiv-emoţionale; 

 strategii de formare a componentei conative / comportamentale. 

A educa moral înseamnă a schimba și dezvolta componentele atitudinilor. Printr-o formulă mai 

simplă, educaţia poate fi definită ca un proces orientat spre un scop bine determinat de formare  a 

atitudinilor valorice (a componentei cognitive, afective şi comportamentale) în baza unui șir de legități. 

Componenta afectivă reprezintă elementul fundamental al educaţiei sau nucleul atitudinii. 

Relaţia dintre componentele atitudinii este condiţionată de următoarea  legitate – interdependenţa 

dintre acţiunile cognitive, afective şi conative sau comportamentale. Această legitate poate fi redată 

prin următoarea figură:    

 
 

Figura 1. Structura interdependențelor în  formarea atitudinilor (autori V. Panico,  

T. Munteanu [8]) 

Atitudinile sunt orientate spre satisfacerea trebuinţelor /motivelor personalităţii. Obiectul 

trebuinţelor / motivelor serveşte şi ca obiect al atitudinilor. Fiecărui tip de activitate socială îi 

corespunde un anumit tip de atitudini. Această relaţie poartă caracter relativ, fiindcă valoarea 

obiectelor, proceselor, fenomenelor este determinată nu numai de atitudinile directe, dar şi de un set 

de atitudini legate indirect de activitate. Astfel, activitatea de învăţare a elevului de vârstă şcolară 
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mică este stimulată nu numai de atitudinile cognitive directe (a obţine noi cunoştinţe, priceperi, 

deprinderi şi capacităţi; curiozitatea; tendinţa de a descoperi), dar şi de atitudini legate indirect de 

procesul de învăţare (atitudinea datoriei şi responsabilităţii; atitudinile  de muncă; estetice; de viaţă 

cotidiană etc.) [8]. 

Activitatea copilului este stimulată, reglată, direcţionată şi valorizată nu numai de atitudinile 

directe, dar şi de cele indirecte care uneori au un impuls şi putere energetică mult mai mare. De 

plurifuncţionalitatea atitudinilor trebuie să ţină cont toţi agenţii educaţionali. Astfel, atitudinile 

morale, cognitive, estetice pot fi prezentate, deci pot stimula, direcţiona şi valoriza orice activitate 

umană şi viceversa – orice atitudine valorică sau nonvalorică poate fi formată şi dezvoltată prin 

intermediul a mai multor tipuri de acţiuni, procese, fenomene, fapte, obiecte sau lucruri. De altfel, 

afirmaţia că instruirea realizează funcţia educativă /de formare a atitudinilor nu este pe deplin 

corectă, ca şi afirmaţia – familia reprezintă elementul /factorul fundamental care asigura formarea 

tuturor trebuinţelor complexe ale copiilor. Atât şcoala cât şi familia pot realiza aceste funcţii dacă în 

acţiunile lor agenţii educaţionali se vor călăuzi de anumite legităţi, vor respecta principiile educaţiei 

şi de dezvoltare a psihicului uman, vor crea condiţii optime de învăţare, de viaţă, de activitate, vor 

aplica strategii adecvate în organizarea activităţilor şi atitudinilor, vor stimula permanent creşterea 

şi dezvoltarea valorică a personalităţii [3].  

În formarea atitudinilor este necesar de respectat următoarele principii: principiul 

anticipativ; principiul raportării atitudinilor din planul extern / educaţional la cele din planul intern / 

planul conştiinţei; principiul condiţionării (dependenţă de condiţiile de viaţă, de organizare a vieţii 

şi activităţii); principiul racordării procesului de formare a atitudinilor la activitatea primordială şi 

noile formaţiuni psihice caracteristice perioadelor de vârstă a personalităţii; principiul mobilizării 

stimulative a atitudinilor legate /raportate direct şi indirect de activitate;  principiul dinamic sau 

schimbării permanente a atitudinilor; principiul direcţionării, organizării şi stimulării 

comportamentului real /de viaţă; principiul de autorealizare şi valorificare a propriului potenţial. 

Metodologia formării atitudinilor morale include un ansamblu de metode şi procedee care 

pot fi grupate la nivelul a două coordonate orientative:  strategică şi  instrumentală [1].  

 1) Coordonata strategică propune integrarea metodelor morale pe două coordonate 

fundamentale: coordonata instruirii morale („teoriei” morale); coordonata conduitei / acţiunii 

morale („practicii” morale).   

 Formarea atitudinii morale implică: 

– metode verbale: expunerea morală (povestirea, explicaţia, prelegerea morală); conversaţia 

morală (dialogul moral, dezbaterea etică); studiul de caz; 

– metode intuitiv-active: exigența morală, obișnuirea morală, exerciţiul moral, exemplul moral. 

 Coordonata conduitei morale angajează două categorii de metode centrate pe evaluarea 

acţiunii morale: aprobarea – dezaprobarea. 

Pentru a evidenţia anumite particularităţi şi strategii pedagogice de aplicare a acestui 

mecanism, se impune o trecere în revistă a componentelor acestora. Pedagogia contemporană 

propune o gamă variată de procedee ale aprobării de către membrii familiei: 

 Acordul (sau acceptarea unor acţiuni, propuneri, a rezultatelor). Prin procedeul respectiv se 

exprimă mulţumirea faţă de respectarea şi îndeplinirea cerinţelor pe care le-am adresat copiilor. 

Acordul se poate exprima prin zâmbet, un gest apreciativ sau cuvinte de tipul: sunt mulţumit, ești 

bravo, ai procedat corect etc. 

 Lauda. Un procedeu verbal de apreciere, care se poate realiza individual sau în faţa 

semenilor în scopul evidenţierii, popularizării faptei demne de urmat. Această ultimă alternativă 

poate consta în sublinierea faptelor săvârșite şi recomandarea lor pentru a fi urmate. 

 Exprimarea recunoştinţei. Este un procedeu prin care ne exprimăm adeziunea faţă de unele 

fapte mai deosebite ale copiilor, faţă de eforturile pe care le depun aceştia pentru a răspunde la 

exigenţele adulţilor. 

 Evidenţierea. Se face prin reliefarea îndeplinirii şi respectării exemplare a unor cerinţe. 
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 Recompensa. Reprezintă un procedeu premial folosit în cazul unor rezultate ce depăşesc 

nivelul de exigenţă impus. Recompensele pot fi de ordin material sau spiritual şi se pot concretiza în 

acordarea de jucării, dulciuri, cărțulii etc. 

 Procedeele principale ale dezaprobării sunt următoarele: 

 Dezacordul. Un procedeu de exprimare a nemulţumirii faţă de modul în care au fost 

îndeplinite cerinţele. Dezacordul se poate realiza printr-o privire, gest sau prin intermediul unor 

expresii verbale de tipul: nu sunt mulţumit, nu este corect, nu m-am aşteptat la aşa ceva etc. 

 Observaţia. Poate fi adresată individual sau efectuată în faţa semenilor. Ea are în vedere un 

aspect concret al comportamentului.  

 Reproşul. Reprezintă nemulţumirea faţă de un act moral şi urmăreşte prevenirea repetării lui. 

Reproşul poate fi discret. Este important să nu facem abuz de reproşuri. Alegerea uneia sau alteia 

dintre variante depinde de gravitatea faptei şi particularităţile individuale ale copilului. 

 Avertismentul. Constă în exprimarea indignării şi a protestului faţă de îndeplinirea deficitară 

a unei sarcini. Este un fel de ultimatum ce se adresează pe un ton grav şi sever. 

 Ironia. Se cere a fi aplicată cu mult tact şi discernământ. Specificul şi eficienţa aplicării 

ironiei constă în faptul că aceasta nu ar trebui să atingă personalitatea copilului în ansamblul său, ci 

doar unele trăsături ale caracterului cum ar fi trufia, lenea, îngâmfarea, vanitatea. Prin ironie putem 

ridiculiza manifestările negative din comportamentul copiilor. Individualizarea ei este 

indispensabilă. Ţinta ironiei va fi întotdeauna o manifestare concretă [4, p.131].  

 Pedeapsa. Este cel mai drastic procedeu al dezaprobării. Ea se aplică atunci când copilul 

refuză îndeplinirea sarcinii, împotrivindu-se cerinţelor pe care i le adresăm. În asemenea cazuri 

apare un conflict între atitudinea copilului şi exigenţele noastre faţă de el. Prin urmare, putem defini 

pedeapsa ca fiind o modalitate, un procedeu al dezaprobării prin intermediul căruia declanşăm la copil 

o atitudine de regret faţă de faptele comise, determinându-l să evite în continuare asemenea fapte. 

Pedeapsa este orientată spre rezolvarea unui conflict care apare între comportamentul copiilor şi 

cerinţele părinţilor ca urmare a încălcării acestora [1; 7]. 

 Mai menţionăm că în procesul formării atitudinii morale trebuie să ţinem seamă că: 

 Ameninţarea neîntemeiată cu pedeapsa e una din cele mai grave greşeli în procesul educativ. 

Dacă părinţii au hotărât să pedepsească copilul pentru un comportament brutal, chiar dacă ştiu din 

timp că nu le vor realiza, copiii îşi dau repede seama că acestea sunt nişte vorbe goale şi încetează 

să-i creadă şi să-i asculte pe părinţi. 

 Dezaprobarea nu trebuie să fie aplicată ca un mijloc de ameninţare permanentă. Odată 

promisă, urmează să fie aplicată obiectiv, adecvat, cu consecvenţă.  

 Pedeapsa poate fi aplicată în funcţie de circumstanţele situaţiei concrete. Ea trebuie să nu 

înjosească demnitatea copilului, să nu fie cruntă, fiind corelată cu particularităţile de vârstă, 

sănătatea, drepturile şi obligaţiunile copilului [6]. 

În această ordine de idei, putem conchide că îmbinarea şi alternarea celor două categorii de 

metode reprezintă o concretizare a interacţiunii dintre libertate şi constrângere, iar priceperea şi 

abilitatea părinţilor (profesorului) de a lăsa impresia libertăţii în acţiunile pe care ei le impun şi 

cerinţele pe care le formulează faţă de copil, reprezintă o condiţie intrinsecă a întregii strategii 

educativ-instructive aplicate, şi, desigur, în asigurarea succesului şcolar.  

În pofida faptului că unii cercetători, ca de exemplu I. Nicola [7], consideră drept cele mai 

eficiente metode de educaţie explicaţia, conversaţia morală, exemplul, exerciţiul moral, povaţa, 

dezbaterile morale, cercetătorii ruşi în domeniul vizat susţin că aprobarea şi dezaprobarea trebuie să 

fie considerate drept metode esenţiale de stimulare sau/şi frânare a activităţii şi comportamentului 

copilului, deoarece de la ele începe practic aplicarea celorlalte metode. 

Cercetătorii din domeniul pedagogiei [1; 5] consideră că toate metodele de educaţie sunt 

importante în formarea personalităţii copilului, dar numai aprobarea şi dezaprobarea îmbracă o gamă 

variată de forme, procedee ce efectuează evaluarea, aprecierea, stimularea şi reglarea 

comportamentului acesteia. Prin mecanismul lor complex de influenţare asupra psihicului copilului se 

creează posibilităţi favorabile pentru aplicarea celorlalte metode de educaţie. 

Pedagogul Подлaсый И. П. [9, p. 105] consideră că prima etapă a unei educaţii corect 
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organizate ţine de cunoaşterea /familiarizarea educatului cu normele şi regulile comportării moral-

etice, care trebuiesc formate în procesul educaţiei. Metodele din acest grup se numesc „metode de 

formare a conştiinţei personalităţii sau formării convingerilor”, deoarece ele contribuie la formarea 

morală a individului, a atitudinilor. 

 Următoarea etapă, organizarea activităţii şi formarea experienţei comportamentale, constă în 

antrenarea activă a copilului în acţiuni, iar a treia – în stimularea activităţii şi comportamentului acestuia.  

 2) Coordonata instrumentală propune un număr de metode morale raportate la obiective 

generale (de instruire morală, de acţiune morală): 

• explicaţia morală, bazata pe procedee de stimulare şi informare morală; 

• prelegerea morală, bazată pe un volum de informare asigurat prin procedee expozitiv-verbale 

de tip demonstraţie-pledoarie, discuții tematice; 

• convorbirea morală, bazată pe dialog moral, dezbatere morală, povestire morală; 

• exemplul moral, cu procedee bazate pe exemple directe şi indirecte, reale şi imaginare; 

• analiza de caz, bazată pe procedee de decizie, prezentare, analiză, dezbatere morală; 

• exerciţiul moral, bazat pe doua tipuri de procedee: procedee externe (ordine, dispoziţie, 

îndemn, avertisment, apel, sugestie, încurajare, stimulare prin recompense); procedee interne 

(exersarea prin procedee de autoevaluare morală); 

• aprobarea morală bazată pe procedee şi tehnici de laudă, recunoştinţă, recompensă; 

• dezaprobarea morală, bazată pe observaţie, avertisment, ironie, reproş, sancţiune etc. [3]. 

Experienţa pedagogică ne demonstrează că această clasificare şi delimitare a etapelor 

educative au un caracter convenţional, însă rezultativ, fiindcă formarea convingerilor prin 

intermediul metodelor: explicaţia, povestirea, prelegerea, conversaţia etică, sugestia, instructajul, 

exemplul sau formarea experienţei comportamentale prin exersare, deprindere, exigenţe 

pedagogice, opinia publică, crearea situaţiilor educative, în practică sunt aplicate prin metodele de 

stimulare prin aprobare şi dezaprobare. 

În concluzie, putem afirma că dintre toate aspectele formarii personalităţii, cel privitor la 

atitudinea morală ocupă un loc central, dacă nu chiar prioritar, consideră C. Leonardescu [apud 7].  

Pentru că pe aceasta atitudine se grefează întreg comportamentul individului. În al doilea rând, pentru 

că această atitudine sau acest tip de comportament este un indicator al concordanţei sale cu normele 

morale şi juridice ale comunităţii în care trăieşte persoana respectivă şi la care se raportează, în 

general, statutul său social. De aceeaşi părere e şi M. Cristea, dar şi alţi pedagogi şi psihologi [2].  

Procesul formării atitudinilor morale în familie este o activitate conştientă, complexă în 

vederea formării convingerilor, sentimentelor şi comportamentelor morale şi se realizează prin 

îmbinarea raţională a metodelor şi procedeelor educative. În felul acesta, o privire interpretativă 

asupra domeniului formării atitudinilor morale la copiii de vârstă școlară mică ne sugerează că 

situația poate fi modificată, intrând în vizorul constant al părinților sub o orientare corectă, 

fortificată de dorința acestora de a-și educa corect copiii. Atunci când problemele de interes general 

sunt ale părinților, avem de a face cu aspectul sau sfera socială a educației, de o importanță mare la 

etapa actuală, când educația morală revine în centrul atenției societății.  
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ASPECTE ALE ÎNVĂȚĂRII EXPERIENȚIALE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR DE 

VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ 

Dorina NEMȚANU, Director, Grădinița Little Princess  
Rezumat. Învățarea experiențială este învățarea care are loc în urma reflecției asupra a ceea ce se face și este 

o învățarea prin acțiune, prin cooperare. Deși există conexiuni și puncte comune între toate teoriile învățării, 

învățarea experiențială pune accentul pe procesul de învățare prin observare și interacțiune cu mediul, și nu 

prin lectura cărților. Astfel, se fac descoperiri și experimente cu cunoștințe obținute direct, de prima mână, în 

loc să audă sau să citească despre experiența unor alte persoane. 

 Cuvinte cheie: învățare, teorii ale învățării, învățare experiențială, dimensiuni 

Învăţarea a fost şi continuă să rămână o temă centrală pentru pedagogie și permanent pentru 

cercetarea psihologică, datorită complexităţii şi importanţei acestui proces pentru evoluţia societăţii. 

Problematica învăţării este legată de întreaga existenţă a fiinţei umane şi considerată unul dintre 

cele mai semnificative procese şi fenomene individuale şi sociale. 

Privită în sens larg ca fenomen universal, învăţarea este procesul de dobândire a experienţei 

individuale de comportare, având ca finalitate adaptarea. 

Învăţarea reprezintă activitatea proiectată de cadrul didactic pentru a determina schimbări 

comportamentale la nivelul personalităţii preşcolarului, elevului, studentului prin valorificarea 

capacităţii acestuia de dobândire a cunoştinţelor, a deprinderilor, a strategiilor şi a atitudinilor 

cognitive [1, p.200]. 

Conform lui I. Nicola învăţarea este un proces care determină o schimbare de durată a 

comportamentului celui care învaţă, a modului de a gândi, simţi şi acţiona a acestuia [6]. 

D. Kolb concepe învățarea ca pe un proces integrat cu fiecare stagiu fiind reciproc susținut 

și care determină procesul din stagiul următor. Poți intra în proces în orice stagiu și să îl urmezi în 

secvențele lui logice [5]. 

J. Piajet a contribuit la fundamentarea teoretică a învăţării centrate pe copil prin teoria 

stadială a dezvoltării cognitive și a afirmat [8]: 

 dezvoltarea intelectuală a copilului trece prin mai multe stadii sau etape succesive; 

 copiii traversează aceleaşi etape în dezvoltarea lor, dar o fac cu paşi diferiţi, de aceea vârsta nu 

se suprapune cu etapa; 

 dezvoltarea (învăţarea) este constanta reciprocă între procesul de asimilare şi adaptare. Prin 

asimilare copilul corelează obiectul  cu schema deja existent, prin adaptare îşi modifică schema 

conform obiectului. Înţelegerea se produce doar când aceste procese se află în echilibru. 

E. Erikson, prin teoria dezvoltării psihosociale completează teoria dezvoltării cognitive a lui 

J. Piaget, axându-se pe următoarele aspecte-cheie [3]: 

 dezvoltarea este un proces de integrare a factorilor biologici individuali cu factorii de 

educaţie şi cei socio-culturali; 

 pe parcursul vieţii omul traversează opt stadii polare, reflectate prin teza centrală: potenţialul 

de dezvoltare al individului capătă împlinire pe tot parcursul existenţei; 

 fiecare stadiu este sensibil pentru achiziţionarea unor anumite calităţi: încredere, autonomie, 

iniţiativă, hărnicie, fidelitate dragoste, înţelepciune, îngrijire, care, de la stadiu, la altul, rămân, se 

acumulează.  

L. Vîgotski s-a impus prin teoria învăţării socio-culturale şi zona proximei dezvoltări [9]: 

 cu referire la caracterul social al învăţării: informaţia nouă este dobândită zilnic, înglobată în 

evenimente cotidiene şi capătă semnificaţie în virtutea relevanţei sale prin importanţa, 

complexitatea, natura ei interactivă şi caracterul social al experienţelor; 

 în contextul zonelor dezvoltării diferenţiem: zona actualei dezvoltări, adică „spaţiul” 

solicitărilor în care subiectul rezolvă independent situaţiile de problemă; structurile psihologice sunt 

mature; zona proximei dezvoltări, adică spaţiul în care copilul ajunge să soluţioneze problema, dar 

numai cu ajutorul adultului. Esenţială rămâne disponibilitatea de a accepta şi a profita de ajutor. 

Structurile psihologice se află în proces de dezvoltare. 

J. Dewey s-a remarcat prin ideile [2]:  
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 educaţia este o dezvoltare în, prin şi pentru experienţă. 

 educaţia este acea reconstrucţie sau reorganizare a experienţei, care se adaugă la înţelesul 

experienţei precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia experienţei care urmează. 

 experienţa este o experienţă vitală în învăţare. Ea este, în primul rând, acţiune. 

 experienţa este cea care apare în condiţii speciale, solicită un mediu specializat. 

 experienţa presupune cunoaştere, iar cunoaşterea ne permite să adaptăm mediul la nevoile, 

scopurile şi dorinţele noastre. 

Învățarea experiențială este învățarea care are loc în urma reflecției asupra a ceea ce se face, 

ceea ce se află în contradicție cu învățatul „pe de rost” sau învățarea didactică și este înrudită cu 

educația experiențială, învățarea prin acțiune, prin aventură, prin liberul arbitru, prin cooperare și 

prin serviciu în folosul comunității.  

Învățarea experiențială înseamnă învățarea din experiență sau învățarea prin practică și 

include o multitudine de forme: jocuri, jocuri de rol, studii de caz, simulări, prezentări și diverse 

tipuri de activități în grup. 

Teoria învăţării experienţiale se diferenţiază astfel de alte teorii cognitiviste, care 

accentuează în principal importanţa însuşirii, manipulării, reamintirii unor simboluri abstracte sau 

behavioriste, care neagă importanţa conştiinţei individului şi a experienţei sale subiective în 

procesul de învăţare [7]. 

În învățarea experiențială profesorul este alături de cel ce învață ca mentor. Astfel permite 

copiilor să facă unele greșeli și să se confrunte cu consecințele deciziilor dar, în același timp, 

previne comiterea erorilor în activitatea zilnică. Din când în când profesorii se vor întoarce la 

lucrurile deja discutate sau analizate pentru a vedea dacă copii lor au învățat direct din experiență.  

Conform teoriei lui D. Kolb, învăţarea experienţială cuprinde două dimensiuni structurale 

fundamentale: prehensiunea şi transformarea. Fiecare dimensiune determină două moduri de 

învăţare diferite [6]: 

 1. Prehensiunea permite sesizarea experienţei și se poate realiza în două moduri opuse: prin 

aprehensiune, când copilul se bazează pe elemente tangibile şi resimţite ale experienţei imediate, şi 

prin comprehensiune, când cel ce învaţă se sprijină pe reprezentările sale mintale şi pe 

interpretarea sa teoretică pentru a sesiza experienţa actuală. Aprehensiunea este caracteristică 

experienţei concrete, iar comprehensiunea este caracteristică unei conceptualizări abstracte;  

2. Transformarea, se realizează în două moduri: ca reflecţie interioară, fiind caracteristică 

observaţiei supuse reflecţiei şi prin extensie, ce constă într-o manipulare a lumii exterioare prin 

experimentare activă. Cele două moduri de transformare se aplică atât cunoştinţelor dobândite prin 

aprehensiune concretă, cât şi celor ce rezultă dintr-o comprehensiune abstractă 

Învățarea experiențială are trei componente: 

 Cunoștințe ce cuprinde: concepte, fapte, informație și experiența anterioară;  

Însuşirea conştientă a unor cunoştinţe corecte se face, la vârsta preşcolară, prin cunoaşterea 

directă a diferitelor fenomene ce se produc în natură. Pentru a realiza acest lucru în grupă putem 

folosi diferite elemente din natură cu care să realizăm experienţe relevante pentru copii. Ei învață 

cuvinte noi, unele noțiuni etc. 

 Activitățile sunt cunoștinte aplicate la evenimentele curente, în desfășurare;  

Elementele primare din natură oferă prilejul desfăşurării unor experimente foarte interesante. 

Aceste experimente sunt foarte agreate de către copii, care participă cu interes la desfăşurarea lor. 

De exemplu, am desfăşurat un experiment din care copiii să înţeleagă că unele obiecte plutesc pe 

apă, altele se scufundă. Copiii au testat o mulţime de obiecte: pietre, beţişoare, capace de borcan, 

monede, cuie, dopuri de plută, coji de nuci, cutii din plastic, etc.. Ei au plasat câte un obiect în apă 

şi au observat ce s-a întâmplat: obiectul pluteşte sau se scufundă imediat. Am înregistrat 

observaţiile ştiinţifice pe o coală de carton pe care am trasat o linie orizontală. Am scris în partea de 

sus „Obiecte care plutesc” şi în partea de jos „Obiecte care se scufundă”. După ce copiii au testat 

obiectele şi au observat rezultatele, i-am pus să le şteargă cu o cârpă şi să le lipească pe carton în 

partea potrivită. Am pus acest carton la centrul „Ştiinţă” pentru a putea fi studiat de către copii, iar 

apoi am înlocuit obiectele cu imagini în dreptul cărora am scris numele fiecărui obiect. 
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 Reflecție - gândire axată pe analiza și evaluarea propriilor activități și a contribuției la 

propria creștere personală.  

Copiii sunt curioşi prin firea lor. Ei vor să ştie tot felul de lucruri. Ei ascultă, observă, pipăie şi 

miros. Îşi folosesc toate simţurile pentru a învăţa, dar această experienţă este de neînlocuit. Felul în 

care copiii mici investighează este cu adevărat o activitate ştiinţifică. Mare parte din activitatea 

ştiinţifică de la grădiniţă trebuie să se nască din întrebările pe care le formulează copiii.„De unde 

vine ploaia?”, „ De ce cad frunzele din copaci?”, „Cum se face un curcubeu?”  

Îi putem ajuta pe copii să analizeze lucrurile şi găsească răspunsurile, ghidându-i prin întrebări 

de tot felul: „Cum arată?”, „Cum se simte la pipăit?”, „Produce zgomot?”, „Cum miroase?” şi multe 

altele.  

Învăţarea experienţială presupune fixarea unor scopuri, dintre care: motivarea copiilor de a 

participa; dezvoltarea încrederii în forțele proprii;  crearea culturii de învăţare; dezvoltarea 

comunicării şi a abilităţilor interpersonale; îmbunătăţirea muncii în echipă; luarea deciziilor şi 

rezolvarea obiecţiilor;  formarea abilităţii de conducere şi leadership. 

Teoria lui D. Kolb despre stilul experiențial de învățare este, de obicei, prezentată prin patru 

stagii ale ciclului de învățare, reprezentate în figura 1, în care cel care învață “atinge toate bazele” 
[6]. 

1. Experiența concretă (făcând / având o experiență),  

2. Observația reflexivă (revăzând / reflectând asupra experienței),  

3. Conceptualizarea abstractă (formulând concluzii / învățând din experiență) 

4. Experimentarea activă (planificând / încercând ceea ce ai învățat). 

 
Figura 1. Stagii ale ciclului de învățare 

Cele patru elemente sunt esența unei spirale de învățare, care poate porni din orice punct, dar 

care de obicei începe cu experiența concretă. 

Cu toate acestea, învățarea eficientă apare numai atunci când cel care învață este capabil să 

execute toate cele patru stagii ale modelului. De aceea nici un stagiu al ciclului nu este eficient ca o 

procedură de învățare de sine stătătoare.  

El afirmă că este necesar să se întrunească anumite abilități astfel încât învățarea să aibă loc: 

 copilul trebuie să-și dorească să joace un rol activ în experiență; 

 copilul trebuie să fie capabil să reflecteze asupra experienței; 

 copilul trebuie să aibă și să folosească abilități analitice pentru conceptualizarea experienței;  

 copilul trebuie să aibă abilități decizionale și de rezolvare a problemelor, astfel încât să poată 

folosi ideile noi obținute din experiență. 

Copiii constituie o comunitate bazată pe principii democratice și au posibilitatea să ia singuri 

decizii. 

Caracteristici ale învăţării experienţiale: 

 asigură o implicare activă a elevului; 

 se bazează pe experienţele lor; 
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 asigură un dialog activ între profesor şi copilului; 

 implică reflecţia activă (învăţarea este eficientă după ce reflectăm asupra situaţiei la care am 

participat); 

 învăţarea este experienţială atunci când experienţa umană face parte din procesul de 

învăţare; 

 învăţarea începe cu ideile şi conceptele copilului;  

 experienţele şi dezvoltarea personală sunt valorizate; 

 evaluarea este considerată a fi o experienţă de învăţare pe care copii învaţă să o aplice pe ei 

înşişi; 

 învăţarea experienţială este organizată în jurul experienţei - experienţele anterioare ale 

copiilor sunt luate în considerare încă din faza de proiectare; 

 învăţarea este centrată pe fiecare persoană în parte; 

 este o învăţare bazată pe percepţie, nu pe teorie, învăţarea experienţială stimulează abilităţile 

copiilor de a motiva şi explică un subiect, din perspectivă proprie; 

 Teoria lui D. Kolb accentuează dimensiunea cognitivă şi identifică patru stiluri de învăţare, 

pornind de la cele patru stadii ale învăţarii – învățarea prin implicare emoţională, învăţarea prin 

observare şi urmărire, învăţarea prin gândire, învăţarea prin acţiune:  

a) convergent – operează la nivel abstract, foloseşte raţionamentul deductiv; 

 b) divergent – preferă experienţe concrete, imaginativ şi afectiv în confruntarea cu lucruri şi 

oameni, preocupat mai mult de oameni decât de lucruri;  

c) asimilator – conceptualizează la nivel abstract şi este un observator reflectiv, îi place să creeze 

modele teoretice, folosind gândirea inductivă pentru a reuni observaţiile disparate într-un model 

integrat;  

d) acomodator – îi plac experienţele concrete şi este un experimentator continuu, îi place riscul.  

 Teoria lui D. Kolb cu privire la stilurile de învăţare, trimite la învăţarea pe baza experienţei 

sau învăţarea experienţială. Cele două maniere prin care indivizii acumulează experienţa sunt:  

a) maniera directă (nemijlocită)  

b) maniera indirectă (abstractă).  

În ceea ce priveşte relaţia dintre stilurile de învăţare şi aptitudinile de învăţare, stilurile de 

învăţare reprezintă “învăţarea euristică de nivel superior, care facilitează dezvoltarea unei clase 

superioare de aptitudini mai specifice” impusă de mediile imediate [6, p.93]. 

 În cazul învățării experiențiale între profesor şi copii se stabilesc relații de parteneriat, ei vor 

fi capabili să înţeleagă cum anume trebuie să îşi modifice stilul de învăţare astfel încât să abordeze 

eficient un anumit domeniu de cunoaştere.  

 Procesarea informaţiilor de către copii se va baza pe unul dintre analizatorii senzoriali, și vor 

contribui cu uşurinţa în achiziţionarea şi prelucrarea unor date. 
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FORMAREA ATITUDINILOR DE ÎNVĂȚARE LA ELEVI DIN PERSPECTIVA  

PARADIGMEI CONSTRUCTIVISTE 

Alexandra NOUR, doctor în pedagogie, lector universitar, 

Catedra Pedagogie şi Metodica Învăţământului Primar, UST 

Rezumat. Paradigma pedagogiei constructiviste pune accent pe resursele învăţării autonome, bazată pe 

autoorganizare, pe dobândirea cunoştinţelor prin efort propriu şi motivaţie internă, socială.  

Învăţarea în viziune constructivistă valorifică noţiunile de autoorganizare, viabilitate, circularitate a 

cunoaşterii de la interese la acţiune şi de la acţiune eficientă la interese interiorizate. Implică reconstrucţia 

predării în raport cu  clasa de elevi. Stimulează capacitatea elevului de asimilare a realităţii şi de 

autoorganizare cognitivă. Perfecţionarea sa presupune valorificarea tipurilor de învăţare prin construcţie, 

reconstrucţie, deconstrucţie şi eliminarea exceselor întreţinute de „constructivismul radical”. 

Constructivismul încurajează educabilii să aibă  atitudine de învățare activă în stabilirea scopurilor, a 

conținuturilor, a situațiilor, a strategiilor, prin interpretări și înțelegere. 

Cuvinte-cheie: atitudini de învățare, interese, constructivism, construcție, reconstrucție, deconstrucție. 

Abstracts. . The paradigm of constructivist pedagogy emphasizes the resources of autonomous learning, 

based on self-organization, on acquiring knowledge through one's own effort and internal, social motivation. 

Learning in a constructivist vision takes advantage of the notions of self-organization, viability, circularity of 

knowledge from interests to action and from effective action to internalized interests. It involves the 

reconstruction of teaching in relation to the class of students. It stimulates the student's ability to assimilate 

reality and self-organize cognitive. Improving it involves capitalizing on the types of learning through 

construction, reconstruction, deconstruction and eliminating the excesses sustained by "radical 

constructivism. Constructivism encourages educators to have an active learning attitude in establishing goals, 

contents, situations, strategies, through interpretations and understanding.   

Keywords: learning attitudes, interests, constructivism, construction, reconstruction, deconstruction.  

Din ce în ce mai des se vorbește despre importanța atitudinii pozitive și despre beneficiile pe 

care aceasta le aduce persoanelor dispuse să schimbe ceva în urma recunoașterii necesității 

modificării comportamentului. Atitudinea pozitivă a unei persoane îl face  să evolueze pentru a 

deveni mai bun, mai productiv, mai mulțumit de activitatea sa și are mereu tendința de  a avansa , 

de a deveni o persoană de succes. Atitudinea reprezintă modul în care individul reacționează în fața 

factorilor externi, având o influență asupra stării de spirit și respectiv asupra comportamentului. Ea 

contribuie la construirea propriului traseu de dezvoltare a personalității prin modificarea 

comportamentului său în ralație cu obiectele, fenomenele și procesele în care este antrenat. 

Atitudinea elevului față de învățare este o problemă importantă și extrem de actuală, deoarece 

fiind captivați de tehnologiile informaționale în exces, elevii nu au o atitudine responsabilă și 

pozitivă față de procesul educațional. În această ordine de idei, preocuparea cadrului didactic pentru 

formarea și dezvoltarea atitudinilor de învățare este de a stimula și sprijini construcția individuală 

bazată pe autoorganizare, autoînvățare, autodezvoltare.   

Atitudinea de învăţare este o construcţie complexă de reacţii cognitive, afective, 

comportamentale ale elevului faţă de învățare, axate pe comprehensiune, pe experienţa de viaţă, pe 

interes şi motivaţie, pe convingeri - toate acestea orientând subiectul spre un anumit comportament 

vizavi de obiectul cercetat [4]. Atitudinile de învățare se dobândesc în procesul de cunoaştere prin 

interacţiunea cu grupul social şi în contextul unor evenimente sau situaţii de învățare. 

Achiziționarea atitudinilor de învățare se realizează prin contactul direct cu acest proces, prin 

interacțiunea cu grupul de elevi ce dețin o atitudine pozitivă față de învățare, prin valorificarea 

experienței sociale, prin dezvoltarea cognitivă. În sens constructivist aplicând diverse strategii 

didactice în procesul educațional, pedagogul îl determină pe elev să devină responsabil și participant în 

procesul de construire a sensurilor informaționale, prin rezolvări de probleme, prin explorări și cercetări 

sau aplicând ceea ce elevul a dobândit în contexte noi, diferite [6].   

Constructivismul este conceptul cel mai mult promovat în pedagogia postmodernă, pentru că 

explică mecanismul real al învățării: cunoașterea și înțelegerea sunt construcții individuale asupra 

proceselor de prelucrare a informațiilor din mediu, antrenând memoria și experiențele, utilizând 
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pentru aceasta structurile semantice. Constructivismul încurajează educabilii să aibă o atitudine 

activă în stabilirea scopurilor, a conținuturilor, a situațiilor, a strategiilor, prin interpretări și 

înțelegere. De asemenea, a promovat noi metode didactice – investigația centrată pe cel ce învață, 

învățarea ancorată, învățarea prin cooperare, învățarea deplină etc [5]. 

Din punct de vedere istoric, constructivismul apare ca o orientare a pedagogiei moderne şi 

postmoderne, afirmată în secolul al XX-lea, iniţial în cadrul paradigmei psihocentriste (centrarea pe 

resursele psihologice cognitive, dar şi noncognitive ale elevului), ulterior în cadrul paradigmei 

curriculumului, centrată pe finalităţile educaţiei, elaborate la nivelul unităţii dintre cerinţele 

psihologice ale elevului şi cerinţele societăţii [1].  

Paradigma pedagogiei constructiviste este una interpretativă. Ea se deosebeşte de paradigma 

pedagogiei narative prin următoarele caracteristici: 

 stimularea şi sprijinirea autoorganizării la nivelul structurii de funcţionare a educaţiei şi a 

instruirii;  

  raportarea educatorilor şi a educaţilor, respectiv a profesorilor şi a elevilor la societatea 

bazată pe învăţare şi comunicare;  

 trecerea de la învăţarea prin transmitere de cunoştinţe la învăţarea autonomă; 

 trecerea de la cunoaşterea realităţii prin adevăruri absolute la pluralitatea construcţiilor 

realităţii;   

 trecerea de la modelul didactic centrat pe furnizarea de răspunsuri la modelul didactic 

strategic bazat pe stimularea întrebărilor menite să impulsioneze construirea răspunsurilor 

prin efort cognitiv propriu;  

  trecerea de la educaţia bazată pe consens, cu puncte de vedere unitare, la educaţia/instruirea 

bazată pe recunoaşterea, respectarea şi valorificarea diferenţelor între elevi şi a diversităţii în 

abordarea acestora;  

  trecerea de la modelul de educaţie care caută soluţiile perfecte la cel care acceptă şi 

valorifică probabilitatea erorii ca resursă de autoînvăţare eficientă;  

 conceperea procesului de învăţământ ca o construcţie a cunoaşterii, nu doar ca o 

reprezentare a cunoaşterii.  

  Din perspectiva pedagogiei constructiviste atitudinea de învăţare este reflectată ca  o 

schimbare structurală survenită în structurile noastre cognitive, în modelele de interpretare, în 

construirea realităţii, în strategiile de rezolvare a problemelor. În calitatea sa, anticipată, proiectată 

constructivist  învăţarea include activităţi circulare, biopsihice şi psihosociale, dependente de 

diversele mecanisme ale cunoaşterii. Modelul sferic, propus de H.Siebert, este sugestiv prin 

complexitatea învăţării, reprezentată circular, plecând de la interese spre acţiune [8].       

         Modelul sferic, circular, fixează calitatea principală a învăţării constructiviste, aceea de parte 

integrantă şi firească a vieţii noastre. Învăţăm efficient ceea ce este important pentru noi, ce ne 

prieşte, ce ne face plăcere, pe un circuit psihosocial şi didactic de conexiune inversă externă şi 

internă, de la interese spre acţiune, bazat pe transformarea cunoştinţelor amintite prin reconstrucţie 

susţinută afectiv prin sentimente pozitive faţă de învăţare, de profesor, de şcoală etc. Drumul invers, 

de la acţiunea eficientă spre interesele învăţării interiorizate, implică reflecţie, necesară pentru 

organizarea învăţării conform unor scopuri didactice clare, începând cu perceperea obstacolelor, a 

conflictelor cognitive şi sociocognitive care perturbă învăţarea, continuând cu reconstrucţia care 

confirmă cunoştinţele însuşite deplin, interiorizate afectiv şi motivaţional la niveluri superioare [3].         

În acord cu analiza lui H.Sielbert, identificăm mai multe concepţii despre învăţarea 

constructivistă: 

 Învăţarea ca reflectare a predării. La acest nivel, constructivismul pedagogic respinge 

ideea unei predări concepute ca acţiune externă. Elevii nu pot fi instruiţi eficient prin modele de 

învăţare impuse din exterior. Capacităţile elevilor de autoorganizare şi de autoconservare psihică  îi 

reclamă profesorului să gândească predarea în raport cu un potenţial de învăţare viabil în contextul 

concret al fiecărei clase. Doar în acest fel învăţarea elevilor va atinge stadiul superior de reflectare a 

predării, realizată permanent de pedagog în regim de interacţiune (profesor-elev, informare-
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formare, cunoştinţe vechi-cunoştinţe noi, conexiune inversă externă-conexiune inversă 

internă,evaluare-autoevaluare etc.). 

 Învăţarea ca asimilare a realităţii. La acest nivel, constructivismul pedagogic subliniază 

importanţa activităţii cognitive realizate de elev în clasă şi în afara ei. Învăţarea nu este limitată la 

cerinţele formale ale curriculei şcolare, ea este raportată la o realitate concretă, mai extinsă, mai 

complexă, dar accesibilă elevului cu ajutorul profesorului, care propune strategii adecvate pentru 

valorificarea experienţei anterioare a elevilor (acumulată în medii de educaţie formală, dar, mai 

ales, nonformală şi informală). 

  Învăţarea ca autoreglementare a sistemului cognitiv. La acest nivel, constructivismul 

pedagogic valorifică iniţiativele pozitive ale constructivismului radical, evitând excesele acestuia. 

Este pusă în discuţie teza despre superioritatea generală a învăţării autonome faţă de cea dirijată, 

care se află în contradicţie cu un mare număr de constatări ştiinţifice. De asemenea, se consideră că 

metodele şi principiile tradiţionale ale predării pot fi eficiente dacă nu sunt aplicate în mod exclusiv 

şi cu orice ocazie [8].          

În practica educațională se observă mai multe tipuri de învăţare constructivistă. Este important 

să selectăm dintre ele tipurile de învăţare eficientă.           

1. Tipul de învăţare realizată prin construcţie. Cei ce învaţă, elevii, dar şi profesorii îşi construiesc 

permanent noi realităţi, însuşesc noi cunoştinţe. În procesul învăţării constructiviste, ei îşi 

autocultivă o atitudine pozitivă faţă de cunoştinţele noi, demonstrată prin anumite fapte:  

a) le acordă acestora o semnificaţie;  

b) intervin afectiv, accentuând anumite aspecte ale cunoştinţelor dobândite, interiorizate; 

c) verifică valoarea practică, viabilitatea cunoştinţelor dobândite, interiorizate, utilizate în 

diferite contexte şcolare şi extraşcolare. 

2. Tipul de învăţare realizată prin reconstrucţie. Cei ce învăţă apelează la tradiţia culturală 

(naţională, teritorială, locală, a şcolii, a familiei, a comunităţii educaţionale etc.), la convingeri 

(religioase, politice, ideologice etc.), la diferite argumente, demonstraţii, probe ştiinţifice, la unele 

modele de interpretare a realităţii, a mediului în care trăiesc. Acest tip de învăţare pune accent pe 

valorificarea experienţei colective, care nu este preluată liniar, prin reproducere, ci activ, prin 

reinterpretare, prin interiorizare, prin modele sintetizate biografic. 

3. Tipul de învăţare realizată prin deconstrucţie. Cei ce învaţă propun o altă perspectivă asupra 

cunoştinţelor, deprinderilor, capacităţilor dobândite prin tradiţie. Este pusă sub semnul întrebării 

chiar identitatea proprie, mereu redefinită. Importantă devine nu atât realitatea observată, cât poziţia 

observatorului, care creează o altă perspectivă asupra datelor cunoscute anterior, care avansează un 

alt punct de vedere. Acest tip de învăţare încurajează subiectivitatea celui ce învaţă, resursele sale 

creative, adaptabile la nou.  

Trebuie evitate însă excesele constructivismului radical; în acest sens, trebuie create punţi de 

comunicare şi de legătură viabile între tipul de învăţare prin deconstrucţie, tipul de învăţare prin 

reconstrucţie şi tipul de învăţare prin construcţie.  

 Obiectivul educației constructiviste este de a crea condiții ca fiecare individ să fie liber de a 

deveni autorul propriei vieți. La baza teoriei constructiviste stă un ansamblu de principii care 

servesc ca îndrumător în practică: 

1. Să încurajeze și să accepte autonomia și inițiativa elevilor. Aceasta este una dintre 

modalitățile de a motiva elevii să fie responsabili de propriul studiu; 

2. Să utilizeze o terminologie cognitivă, cum ar fi „clasifică”, „analizează”, „prezice” și  

„creează”. Acest limbaj deschide oportunități pentru ca elevii să exploreze procesul de 

învățare pas cu pas; 

3. Să permită elevilor să participe la conducerea lecțiilor, să schimbe strategiile de instruire 

și să modifice conținutul; 

4.  Să încurajeze elevii să adreseze întrebări unul celuilalt; 

În contextul învăţării constructiviste elevii şi profesorii interacţionează cu elevii în 

urmâtorul mod: 
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Profesorul … Elevii … 

… stabileşte o sarcină deschisă prin care: 

 le cere elevilor să schimbe perspectiva 

(realitate – utopie); 

 sprijină libertatea de gândire şi de 

exprimare a elevilor. 

… expune ideile elevilor pe tablă; 

… asigură o structură (cuvinte şi concepte 

cheie); 

… improvizează cu privire la cele de mai 

sus, reacţionând la ideile elevilor; 

… adresează întrebări pentru a-i ajuta pe 

elevi să exploreze argumentele şi implicaţiile 

ideilor lor; 

… îi încurajează pe elevi şi oferă feedback 

… elaborează idei şi le împărtăşesc cu ceilalţi; 

  

  

  

… îşi exprimă ideile şi le împărtăşesc cu ceilalţi; 

(în exemplul acesta, ideile elevilor au o 

dimensiune personală şi una politică) 

  

… se gândesc la dorinţele lor şi la propria 

experienţă legată de limitele şi restricţiile acestor 

dorinţe în viaţa reală; 

Un principiu de bază al învăţării constructiviste este acela că punctul de vedere al elevului 

contează. Sunt importante motivele pentru care un copil exprimă o anumită viziune – ce fel de 

experienţe sunt implicate. Învăţarea constructivistă ţine cont de perspectiva individuală a elevului şi 

de procesul de învăţare şi gândire al acestuia. 

Este evident faptul că constructivismul este o filozofie educațională centrată pe cel ce învață. 

Premisa de bază a constructivismului este că fiecare elev este un individ cu abilități unice de a crea 

propriile cunoștințe. Aceste cunoștințe sunt create parțial de organizarea și reamenajarea de idei și 

gânduri în creierul celui care învață. Constructivismul, de asemenea, postulează că educabilii 

construiesc noile cunoștințe pe baza cunoștințelor existente, precum o casă este construită pe 

fundament [7]. 

 Paradigma constructivistă este o soluție pentru a forma atitudini de invățare pozitivă, ca 

proces de construcție efectivă, unde accentul cade pe acțiunea practică, ca relație mental – 

aplicativă, cunostințele formate fiind prezentate, comunicate si ca produse proprii: idei, texte, 

programe, proiecte, compuneri, descrieri, decizii, hărți conceptuale, reprezentări grafice variate, 

scheme, combinații practice, modele, diverse lucrări practice, rezolvări demonstrate, portofolii etc. 

Învăţarea constructivistă reprezintă o exercitare în formarea atitudinilor de învățare la elevi – 

libertatea de gândire, de a avea o opinie proprie, de exprimare liberă, se ţine cont de perspectiva 

individuală a elevului şi de procesul de învăţare şi gândire al acestuia. 
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Textele din manualele de la ciclul primar îi apropie pe elevi de realitate și permite varii 

perspective de cunoaștere. Prin lectura textelor elevii sunt conduși să-și formeze capacitatea de a 

surprinde, de a descoperi conținuturi și forme ale realității, exprimate într-o multitudine de 

modalități de expresie. 

Lectura stimulează gândirea autonomă, reflexivă şi critică a elevilor în raport cu textul , iar 

aceștea înțeleg mai bune lumea, își formează repere culturale şi estetice, își dezvoltă propria 

personalitate. 

A înțelege textul înseamnă a avea capacitatea de a raporta impresiile, trăirile autorului la 

propria sa experiență de viață, înseamnă a stabili legături nu doar cu cele știute, cu noțiunile 

cunoscute, ci și cu emoțiile, sentimentele pe care le generează lectura cărții. 

Familiarizarea cititorului cu mesajul unui text este determinată și de capacitatea lui de a 

înțelege sensul figurat al mijloacelor de expresie literară, limbajul specific diferitelor creații literare. 

Cititorul-elev va putea deosebi cu ușurință poezia de un text în proză, va putea delimita creații 

artistice care, datorită unui limbaj adecvat, au mare forță evocatoare, de un text al cărui conținut 

este pur științific etc. 

Orice act de învăţare presupune angajarea efortului personal al celui care învaţă, prin 

urmare, învăţarea tehnicilor muncii cu cartea se realizează prin punerea elevilor în situaţia de a 

opera în mod independent cu elementele caracteristice. 

Opera literară este creată pentru a fi receptată, caracteristică ce scoate în evidenţă importanţa 

acestui proces complex în contextul studierii literaturii în şcoală.Traseul general al lecturii cuprinde 

inevitabil patru momente în care relațiile de semnificare devin niste relații de comprehensiune:  

istorisirea autorului; universul imaginar creat de autor; universul imaginat de cititor; istorisirea 

cititorului. 

Textul literar înseamnă text plus valoare estetică. Esteticul este deci valoarea fundamentală a 

literaturii și cea care îi conferă autonomie. Există și opere care pot fi analizate și din punct de 

vedere al valorii lor morale, etice. Esteticul este, de fapt, o relație între elementele din compoziția 

operei, în funcție de gen și specie: conflicte, structura, construcția personajelor, mijloace artistice 

etc. Scopul este de a plăcea cititorului, de a emoționa, de a stârni emoția estetică. 

Textele literare din  manualele de limba și literatura română, clasele II-IV se diferențiază în 

funcție de: apartenența la genuri și specii literare diferite; prezența unor moduri de expunere diferite; 

dominanta conținutului textului [1, p.110]. 

Textul literar este, în primul rând, un obiect estetic: un mesaj de idei, concepţii, sentimente 

şi este apreciat, mai întâi de toate, pentru valoarea sa artistică. 
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  Textul literar este un text prin care autorul îşi propune să impresioneze şi să emoţioneze 

cititorii, exprimându-şi propriile gânduri, idei şi sentimente, prin folosirea unui limbaj artistic, 

puternic marcat de subiectivitate [5, p. 67]. 

  În clasele primare se studiază varii texte literare, care sunt sistematizate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Tipuri de texte literare în clasele primare 

Tipul 

textului 

Caracteristici Specii 

literare 

Tematica 

TEXTELE  

NARATIVE 
 aparțin genului epic; 

 un autor prezintă o întâmplare în care sunt 

implicate personaje; 

 autorul poate fi unul dintre personaje dar, 

de cele mai multe ori, nu participă la 

acțiune; 

 modul dominant de expunere este 

narațiunea (împletită, pe alocuri, cu 

descriere sau dialog); 

 prezintă un subiect epic, desfășurat pe 

moment (descriere, narațiune, dialog, 

monolog); 

 transmit cunoștințe despre diferite aspecte 

din realitate; 

 conțin semnificații etice; 

 pot fi scrise în proză sau în versuri. 

povestirea 

balada 

legenda 

fabula 

basmul 

snoava 

-copilărie  

-școală 

-patrie 

-istorie 

-muncă 

-natură 

-familie 

-sănătate 

-teme moral-civice 

-știință 

-personalități 

 

TEXTELE 

CU 

CONȚINUT 

ISTORIC 

 au caracter științific sau artistic; 

 transmit cunoștințe despre momente 

importante ale istoriei; 

 contribuie la înțelegerea interdependenței 

evenimentelor istorice, a relației dintre 

cauză și efect; 

 contribuie la cultivarea sentimentelor și a 

convingerilor patriotice; 

 pregătesc terenul, din punct de vedere 

motivațional și afectiv, pentru orele de 

istorie din clasa a IV-a, fiind prezentate în 

manualele de limba și literatura română 

încă din clasa a II-a; 

 pot fi realizate în proză sau în versuri. 

 -povestire 

 istorică, 

 -balada  

  istorică, 

 -evocare 

  istorică 

 (genul 

epic) 

 -oda, 

 -imnul 

 (genul 

liric) 

 

 

-etnogeneza 

poporului roman, 

-lupta pentru 

independența 

națională, 

-eroi, lupte, fapte 

de vitejie, 

-locuri în care s-au 

dat lupte, 

-domnitori 

-trecutul în 

conștiința 

trecutului. 

TEXTELE 

LIRICE 
 sunt lipsite de subiect/ acțiune, de 

personaje care să întruchipeze concepții, 

sentimente, atitudini sau un anumit 

comportament; 

 transmit în mod direct ideile și 

sentimentele autorului față de un anumit 

aspect din realitate; 

 modul de expunere predominant este 

descrierea; 

 mesajul poetic este transmis cu ajutorul 

imaginilor artistice (vizuale, auditive, 

cromatice, dinamice etc.); 

 imaginile artistice sunt realizate cu 

În 

dependență 

de 

dominanta 

tematică 

- opere din 

lirica 

patriotică 

(oda, imnul) 

-opere din 

lirica 

peisagistică 

(pastelul, 

 

124



 

Există de asemenea o serie de parametri individuali, psihologici, care dau notă personală 

lecturii şi interpretării scrierilor literare. Dintre aceştia pot fi amintiţi [1]:  

• competenţa lingvistică a cititorului (capacitatea de a înţelege corect şi nuanţat sensurile de bază şi 

contextuale ale cuvintelor, familiaritatea cu diverse mijloace artistice şi strategiile interpretative pe 

care acestea le solicită, capacitatea de a sesiza elementele de coeziune şi coerenţă textuală etc.);  

• competenţă literară (familiaritatea cu diversele genuri literare şi cu regulile acestora, capacitatea 

de a realiza conexiuni intertextuale etc.);  

• competenţă culturală (capacitatea de a activa cunoştinţe din diverse domenii ale cunoaşterii etc.);  

• înzestrare imaginativă (capacitatea sau înclinaţia de a extinde sensurile explicit enunţate în text şi 

de a completa golurile semantice ale textului cu ajutorul imaginaţiei);  

• înzestrare asociativă (capacitatea sau înclinaţia de a îmbogăţi textul cu sensuri suplimentare 

derivate pe cale asociativă);  

• înzestrare senzorială (capacitatea sau înclinaţia de a transpune cuvintele în impresii senzoriale); 

 • înzestrare empatică (capacitatea sau înclinaţia de identificare empatică cu elemente de conţinut 

ale textului, în special cu personajele);  

• înzestrare emoţională (capacitatea sau înclinaţia de implicare afectivă în lumea textului); 

 •înzestrare proiectivă (capacitatea sau înclinaţia de a proiecta în lumea textului conţinuturi psihice 

personale, cel mai adesea neconştientizate, precum dorinţe, spaime etc.); 

 • opinii, credinţe şi atitudini personale. 

Dintre modalităţile de abordare a textului sau căile de acces pe care le poţi folosi la clasă, în 

ora de limbă și literatura sunt [4]: 

•Abordarea ilustrativă (lectura unui text ilustrativ, identificarea, împreună cu elevii, a trăsăturilor 

marcante ale textului); 

•Abordarea centrată pe „punctele tari“ ale textului (identificarea elementelor-cheie pentru 

interpretarea textului, opţiuni / alternative interpretative); 

•Abordarea retoric-argumentativă (identificarea elementelor specifice discursului de tip 

argumentativ, analizarea acestora); 

•Abordarea problematizantă (pornind de la elementele-surpriză ale textului, de la obscurităţile 

acestuia); 

•Abordarea tabulară (identificarea paradigmelor semanticeale textului / câmpuri semantice / 

lexicale), corelaţii în plan denotativ / conotativ; 

ajutorul mijloacelor artistice ( comparație, 

personificare etc.); 

 se adresează sensibilității, imaginației, 

afectivității cititorului; 

 creează trăiri afective și estetice pentru 

cititor; 

 pot fi realízate în versuri (oda, imnul, 

pastelul) sau în proză (descrierea în proză 

a unui peisaj, a unei ființe et.) 

descrierea 

în proză) 

TEXTELE 

CU 

CARACTER 

ȘTIINȚIFIC 

 nu dezvoltă un subiect de ficțiune, 

imaginar; 

 obiectul expunerii îl reprezintă elementele 

reale, concrete; 

 ideile sunt formulate într-un stil precis, 

concis, lipsit de afectivitate; 

 informează cititorul, adresându-se rațiunii, 

logicii, nu imaginației și afectivității; 

 cuvintele sunt folosite cu sens propriu, 

fiind des întâlnite neologismele. 
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•Abordarea din perspectivă comunicativă (identificarea rolurilor de comunicare, interpretarea 

mesajului ca act decomunicare); 

•Abordarea structurală (analiza pe niveluri de organizare a textului: fonetic, morfosintactic, 

semantic etc.,corelaţii între observaţiile făcute pe diversele paliere ale analizei); 

•Abordarea lineară (la prima lectură şi la relectura - progresie textuală, conştientizarea aşteptărilor, 

anticipări, formarea macrostructurilor comprehensive, feed-back-uri); 

•Abordarea afectivă/emoţională (reacţii de identificare /respingere, corelarea cu experienţe 

personale). 

 Abordarea textelor trece, evident, prin etapele de încadrare în gen şi specie, de observare a 

structurii compoziționale, de identificare a ideilor exprimate, de corelare argumentativă a 

conținutului ideatic cu mijloacele stilistice alese de scriitor. Etapă distinctă a studierii unui text 

literar, începe în clasa a III-a a învăţământului primar, odată cu extinderea metodei lecturii 

explicative. 

Finalităţile de bază ale acestui proces de lectură îl formează atât spectrul larg de competenţe 

specifice (de înţelegere şi receptare, de decodare şi interpretare, de comunicare orală şi scrisă etc.), 

precum şi trăsăturile caracteriale, comportamentele elevului – valori obţinute exclusiv prin 

educaţia literar-artistică, susţine Vl. Pâslaru [3, p. 24]. 

Modalităţile de abordare a textului operează, inevitabil, o selecţie a problematicii câmpului 

textual abordat. Este esenţial ca, prin folosirea unor modalităţi diferite practicate pe texte diverse, 

elevii să se familiarizeze cu o gamă largă de strategii de receptare. Nu a discuta exhaustiv un text 

este rostul orelor de literatură, ci a oferi cât mai multe posibilităţi de acces spre textele studiate, 

astfel încât aceste căi/modalităţi de abordare să poată fi aplicate de elevi în lectura individuală, pe 

texte noi, asemănătoare ca structură, tematică, sensibilitate estetică. Elevii trebuie îndrumați pentru 

a-şi forma competenţele de lectura utile pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

     Un algoritm de studiere a unui text literar se va putea axa pe următoarele etape: 

 comprehensiunea:  

 a) încadrarea textului: autor, operă etc.;  

 b) lectura expresivă a textului;  

 c) explicarea cuvintelor necunoscute, explicarea titlului;  

 analiza, descifrarea textului:  

  a) prezenţa eului liric/naratorului;  

  b) identificarea ideilor principale/ tablourilor;  

  c) subiectul pe scurt/ mijloacele artistice;  

 interpretarea textului:  

  a) identificarea temei;  

  b) viziunea despre lume a scriitorului.  

   Lectura înseamnă întâlnirea cu textul, iar sensul textului nu este niciodată finit, el se produce la 

fiecare întâlnire cu elevul-cititor şi depinde de experienţa şi cultura individului. În clasele primare, 

elevii învaţă să utilizeze textul, care îi ajută să găsească informaţii specifice unor domenii de 

cunoaştere diverse sau privitoare la realitatea cotidiană și îl „savurează” în timpul liber. Textul pare 

a fi un obiect al învățării și al schimbării; generator de atitudini;constituie un factor-reper în 

dezvoltarea competenţelor de comunicare și de dezvoltare personală. 
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Rezumat. Teoria constructivistă în ultimul timp își extinde influența în mai multe domenii, prezentând o 

paradigmă nouă, postmodernistă și pentru educație. Teoreticienii analizează avantajele acestui concept 

pentru dezvoltarea integrală a personalității umane, totodată, punctând și limitele acestuia. Care sunt aceste 

plusuri, dar și limite în contextul educației preșcolare sunt ideile cheie în articolul de față. 

Sumarry. The constructivist theory lately extends its influence in several fields, presenting a new paradigm, 

postmodernist and for education. Theoreticians analyze the advantages of this concept for the integral 

development of the human personality, at the same time, pointing to its limits. What are these pluses, but 

also limits in the context of preschool education, are the key ideas in this article. 
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Sistemul de învățământ contemporan orientat spre obținerea performanțelor se află într-o 

continuă schimbare. ,,Este scoasă în relief tot mai mult exprimarea personală, dezvoltarea atitudinii 

reflective și critice, încurajarea autonomiei individuale și de grup, emiterea de judecăți subiective, 

stimularea imaginației și a gândirii divergente [2, p.59]. Respectiv, se solicită noi căi de învățare, 

predare, evaluare a copilului/elevului în procesul de învățământ ce ar contribui la ,,formarea 

societății bazate pe cunoaștere,, [2]. Importanța construirii unei societăți bazată pe cunoaștere este 

prevăzută și de politicile educaționale ale Republicii Moldova, inclusiv, și de Codul Educației 

(2014,Cap. I, art. 4).  

Cunoaşterea ca teorie începe din dialectica lui Marx, concepția lui Hegel conform cărora are 

loc trecerea de la necunoscut la cunoscut [7]. Noile informații sunt transformate și acomodate la 

cele deja obținute. Anume în baza teoriei cunoașterii a prins forță și teoria constructivismului. 

Germenii acesteia se regăsesc mai cu seamă în conceptele lui J. Piaget privind dezvoltarea 

cognitivă, în teoria lui J. Bruner, conform căreia învăţarea este un proces activ, noile idei sau 

concepte pornesc de la cunoaşterea curentă şi cea trecută, unde cunoașterea are loc individual, adică 

fiecare învăţând îşi formează constructele mentale proprii dobândind o experiență unică [6]. 

În prezent, teoria constructivistă este considerată de unii savanți fundamentul cunoașterii [1]. 

Duit susținea că: „Constructivismul este o teorie a cunoaşterii, mai precis, o teorie a cunoaşterii 

„experimentale." (Duit, f.d., p.3). El numea trei principii cheie ale constructivismului: 

1. Cunoaşterea nu este primită în mod pasiv, ci este construită de subiectul cunoscător. 

2. Funcţia gândirii este adaptativă şi permite începătorilor să construiască explicaţii viabile ale 

experienţelor. 

3. Procesul construirii este întotdeauna înrădăcinat în cadrul social din care individul face parte 

(Duit, f.d., pp.3-4, apud 4). 

În literatura de specialitate, constructivismul este definit ca mod în care oamenii învață, 

înțeleg și cunosc lumea prin intermediul experienței dobândite [1]; drept ,,efort individual prin care 

subiectul, devenind actantul propriei cunoașteri, face apel la experiența sa pentru a evalua o anumită 

situație și, în urma interacțiunii propriei experiențe cu un context nou, ajunge să-și modifice 

schemele cognitive,, [2, p.60]; drept ,,filozofie a învăţării care oferă perspective despre cum toţi 

oamenii învaţă tot timpul". (Clements, f.d., p.1) [ apud. 7]. Constructivismul este teoria cunoaşterii, 

dar şi a învăţării, cu efecte în plan pedagogic, propunând o soluţionare teoretică şi practică la 

„cum”, „de ce”, „ce” se cunoaşte şi se învaţă, „în ce condiţii”, „cum evoluează” [5, p.64-65].  

Apariția conceptului de constructivism se datorează unor reprezentanți ai primului Congres de 

Constructivism care a avut loc în orașul Heidelberg în 1998 (Germania): E. Von Glaserfeld, H. 

Sieberd, F. Varela Aceștia au înaintat noi modele constructiviste de predare ce ar fortifica 
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cunoașterea ca proces. Accentele puse de autori țin de predarea prin problematizare, pe proiectarea 

rezolvării diferitor situații etc. [4, p.38  .  

Un aport aparte în dezvoltarea teoriei constructivismului aparține lui John Dewey, concepţia 

didactică a cărui se fundamentează pe faptul că totul se cunoaște prin experiența proprie și nu printr-

o receptare a informaţiilor despre experienţa altora Nu profesorul este cel ce aduce informații, ci 

totul depinde de condițiile create la un moment dat [6].  

Apariția teoriei constructiviste se dovedește a fi un produs al acțiunii, experienței care 

înaintează metode pragmatice cum ar fi: metoda rezolvării de probleme. Avantajul acesteia constă 

în generarea motivației intrinseci, favorizarea descoperirii noului de către subiect prin cercetare, 

căutare, întrebare etc.  

Astfel, cunoașterea depășește condițiile de laborator ,,trecând,, în mediul real, idei 

caracteristice pentru anii 90 ai sec. XXI. După cum susțin autorii: ,,Nu este întâmplător că 

paradigma constructivistă s-a afirmat cu tot mai multă putere în cercetarea occidentală după anii 

’80-’90, când s-au creat mai multe premise, între care şi abordarea tot mai critică a educaţiei şi a 

şcolii tradiţionale sau reconsiderarea experienţei cognitive în învăţământ,, [6].  

Totodată, răspândirea modelelor constructiviste scot în evidență și extreme, cum ar fi, 

constructivismul radical (E. von Glasersfeld) – un tip de constructivism prin care rolul hotărâtor în 

cunoaștere i se atribuie experienței proprii. „Cunoaşterea este un mod subiectiv, individual de 

construcţie a conceptelor, bazat pe observaţie, experienţă cognitivă directă, reprezentare proprie, 

formulare de ipoteze proprii dar cu metode ale cunoaşterii ştiinţifice, pentru a ajunge la constructe 

mentale” [9].  

Autorii au dat criticii constructivismul radical care prevedea în programe înlocuirea educației 

cu diverse jocuri psihologice. ,,Profesorul constructivist radical este preocupat mai mult ca „elevul 

să se simtă în largul său”, avansând însă o concepție relativistă despre lume, întreținută ideologic 

prin:  

a) „reducerea materiei de învățare”;  

b) promovarea excesivă a învățării spontane sau a învățării autodidacte;  

c) „fundamentarea doar emoțională a instruirii”;  

d) „demontarea învățării raționale”;  

d) diluarea sau chiar eludarea organizării metodice a instruirii, exersată abuziv prin 

„talkshow” în loc de ore/lecții etc. [1, 6, 11]. 

De altfel, aplicaţiile constructivismului în învăţare sunt mult mai largi, spre exemplu, în sfera 

arhitecturii, ştiinţelor medicale, ştiinţelor politice, sporturilor etc. [1].  

În contextul constructivismului pedagogic menționăm aportul adus de profesorul rus M. 

Cioșanov care a determinat principiile constructivismului pedagogic astfel: 

1. Esența constructivismului constă în crearea condițiilor pedagogice pentru autoconstruirea, 

autodevenirea cu succes a elevilor și nicidecum prezentarea informației; 

2. Motivarea spre învățare să se realizeze prin implicarea elevilor în căutarea, cercetarea 

problemelor legate în primul rând de mediul înconjurător, soluțiile cărora nemijlocit sunt 

legate de situațiile reale din viață; 

3. Proiectarea conținuturilor de învățare să se desfășoare în concordanță cu concepțiile 

generale, cunoștințele sistemice, deprinderile integrative; 

4. Stimularea activității mentale, motivarea gândirii în voce, încurajarea propunerilor, 

ipotezelor, desfășurarea comunicării, dialogurilor atât frontal, cât și în mini grupuri; 

5. Crearea condițiilor (selectarea metodelor, formelor de învățare) ce ar evidenția potențialul 

intelectual al fiecărui elev/copil, valoarea opiniei lui, individualitatea fiecărui [12]. 

Autoarea N. Șatalova evidențiază motivele pentru care abordarea constructivistă a învățării 

prezintă interes [13].  

În primul rând, sistemul de învățare constructivistă este progresiv. De exemplu, gândirea 

constructivistă ajută în cazul abaterilor de la modele, standarde. O persoană cu gândire 

constructivistă dezvoltată va fi solicitată în orice sistem social sau economic viabil și, fără îndoială, 

și în sistemul educațional. Noul stil de viață al întregii societăți necesită o mai mare independență, 
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responsabilitate și creativitate. Pentru a se potrivi acestei situații este de o persoană care să fie 

capabilă să proiecteze și să crească creativ. 

În al doilea rând, învățarea constructivistă include un proces precum cunoașterea problemei. 

Acest lucru este extrem de important pentru procesul de învățare în sine, deoarece învățarea este 

interconectată cu rezolvarea diferitelor tipuri de sarcini pedagogice și este, în primul rând, important 

să le vedem, să le studiem, să le comparăm cu cele întâlnite anterior. 

În al treilea rând, în procesul de învățare constructivistă trebuie să existe o prezență directă a 

unor noi relații constructive care se dezvoltă între profesor și elev/student în procesul activității 

comune.  

În al patrulea rând, utilizarea unei abordări constructiviste ajută la o mai bună înțelegere și 

structurare a activității educaționale în sine. Din poziția profesorului, aceasta este pregătirea pentru 

lecție: anticiparea problemelor, alegerea obiectivelor principale și tactice, selectarea materialului de 

pregătire; organizarea activităților educaționale, gestionarea corectă a unei echipe de elevi/studenți 

etc. [13] 

Diferențele între adordarea tradițională și cea constructivistă a învățării pot fi observate în 

Tabelul 1 [apud. 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicarea metodelor constructiviste, însă, întâlnește și unele dificultăți, de felul: multe teme 

nu pot fi planificate în contextul teoriei constructivismului pentru că lipsește experiența copiilor sau 

achizițiile dobândite de copii sunt individuale, diferențele dintre copii de ordin informațional și 

social etc. Transferul de informații nu poate fi exclus, astfel, în cunoașterea unor acțiuni, termeni 

educatorul va încerca să explice, să informeze copiii pentru ca aceștia să înțeleagă sensul.  
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În viziunea lui M. Cioșanov referitor la limite, mai întâi de toate, pedagogia constructivistă 

este orientată preponderent spre disciplinile umanitare, deoarece în cadrul celor reale elevii 

/studenții mai întâi trebuie să formeze o bază de ,,adevăruri științifice,, care va servi pentru 

construirea de mai departe a cunoștințelor [12].  

O altă dificultate se referă la complexitatea metodelor constructiviste care necesită un înalt 

nivel de profesionalism de la cadrele didactice cu un nivel intelectual corespunzător, o capacitate de 

a recunoaște dreptul fiecăruia la propria opinie, la interpretarea proprie a faptelor. Potrivit lui E. 

Von Glazersfeld, majoritatea profesorilor de didactică tradițională prezintă motivul că „este mai 

ușor să lucrezi” [9 . Oponenții constructivismului indică introducerea în pedagogie a elementului de 

spontaneitate și văd în el o amenințare pentru întregul sistem de învățământ. Astfel, A.V. Ogurțov, 

studiind discursul postmodern în pedagogie, punctează unele extreme care por prezenta un pericol 

grav pentru societatea modernă. „Atacurile asupra rațiunii clasice, asupra criteriilor generalității și 

obiectivității valorilor și normelor, asupra principiului raționalității conduc spre faptul că unica 

valoare a educației va fi doar formarea unei persoane angajate în absorbția produselor 

informaționale, ne controlându-se pe sine și ne fiind capabilă să găsească în sine un punct de sprijin 

în perioadele dificile ale vieții” [10, p. 66]. 

De altfel, unii autori susțin că la nivel școlar ,,Profesorul trebuie pregătit special pentru a face 

trecerea la modele constructiviste, pentru a reconcepe rolul lui în clasă. Trebuie elaborate noi 

programe, strategii şi resurse compatibile cu acest tip de învăţare"; ,,paradigma constructivistă nu a 

găsit încă un teren fertil de implementare în mediul educațional din România, ci aceasta se reduce la 

,,vehicularea teoretică cu anumite principii şi modele" [6].  

Reieșind din faptul că abordarea constructivistă a învățării se axează pe experiența celui ce 

învață, cadrele didactice au rolul hotărâtor de organizator, facilitator, coordonator [7]. În context 

școlar teoria constructivistă, în pofida dificultăților întâlnite, mai ușor se percepe, reieșind cel puțin 

din faptul că elevii deja dețin experiențe proprii, capacități de a prelucra informația primită. La nivel 

de grădiniță educatorul lucrează cu copiii la care aceste capacități, experiențe sunt mult mai 

modeste. Deci, și promovarea modelelor constructiviste ar părea să fie inutilă. Însă, potrivit lui J. 

Piaget, construcția noilor cunoștințe la un copil începe prin depășirea conflictului cognitiv dintre 

structura internă (experiență) și realitatea necunoscută externă. Astfel, cunoașterea prezintă procesul 

de căutare a adevărului și nu adevărul în sine.  

Prin urmare, este important și posibil doar să se creeze condiții pedagogice pentru 

achiziționarea reușită a cunoștințelor. Din punct de vedere general, constructivismul reflectă un 

adevăr destul de simplu: de-a lungul vieții, fiecare dintre noi își construiește propria înțelegere a 

lumii. De aceea, fiecare este unic în viziunea sa despre lume. Acesta este motivul pentru care interes 

prezintă punctul de vedere original al altei persoane, respectiv, este foarte important fiecare să 

păstreze stilul său propriul de cunoaștere. 

Ce câștigă copiii de vârstă preșcolară în urma introducerii modelelor constructiviste? 

- Explorarea realității; 

- Organizarea experimentelor; 

- Modelarea cunoașterii intuitive; 

- Exprimarea opiniei propriei etc. 

Ce se așteaptă de la cadrele didactice? 

- Folosirea contextului natural în cadrul cunoașterii;  

- Abordarea individuală a fiecărui copil; 

- Încurajarea răspunsurilor copiilor;  

- Susținerea cooperării între copii etc. 

Practicienii menționează că pentru ca modelele constructiviste să prindă rădăcini în grădinița 

sunt necesare două mari condiții: prima prevede organizarea unui mediu de învățare capabil să 

modifice permanent stimulii vizuali ai copiilor în sala de grupă [8]. Referindu-ne la ambientul 

educațional se are în vedere folosirea unei mari varietăți de jocuri și jucării, amplasarea și 

schimbarea continuă a centrelor de activitate pentru a menține interesul copiilor,  
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A doua condiție (cu mult mai dificil de realizat) se referă la modalitatea de lucru a 

educatorului: organizarea situaţiilor de cunoaștere, a descoperirii active, folosirea aplicaţiilor 

practice, angajarea emoţională a copiilor în activități etc. Educatorul trebuie să fie un profesionist, 

un expert bine pregătit pentru a înțelege la timp cauzele comportamentelor copiilor și să poată 

interveni la timp reglând în mod individual dezvoltarea acestora. Deci, educatorul constructivist are 

sarcina de a înțelege construcțiile mentale ale preșcolarilor în cadrul rezolvării diferitor sarcini. Pe 

de o parte, acesta trebuie să abordeze diferențiat fiecare copil (conform curriculumului), pe de altă 

parte, să-i cunoască dificultățile în dezvoltare.  

Ce ar include competențele unui educator constructivist? 

- Utilizarea strategiilor active și interactive în cadrul activităților cu copiii; 

- Folosirea întrebărilor deschise; 

- Folosirea activă a dialogului, 

- Crearea situațiilor de problemă și a conflictului sociocognitiv; 

- Oferirea feedbackului etc. 

Sorin Cristea susține că perspectiva constructivistă în educație are drept datorie să elimine 

tendințele negative ale constructivismului și să activeze doar acțiunile eficiente, conceptele 

operaționale pozitive [apud 4].  
În concluzie, paradigma învățării suportă schimbări radicale. Abordarea constructivistă nu ar 

trebui să respingă complet sistemul pedagogiei tradiționale, cu atât mai mult, că structura de bază a 

cunoștințelor poate fi formată numai în cadrul acestui sistem. Cu toate acestea, pentru un specialist 

modern, constructivist, dinamismul intelectual și mobilitatea sunt importante și depind de 

combinația reușită între pedagogia constructivistă cu cea tradițională. Deci, introducerea unor 

demersuri constructiviste în educație, mai cu seamă, în grădinițe, trebuie susținute de practicieni 

pentru ca educatorii să poată să se adapteze la noua paradigmă a învățării.  
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CZU:373.3:371.3 

INTERDISCIPLINARITATEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Tatiana PEREPELIŢA, învăţătoare la clasele primare, grad didactic I. IPLT Ginta Latină 

În contextul zilei de azi, interdisciplinaritatea reprezintă una dintre cele mai importante şi 

complexe probleme teoretice şi practice, devenind o condiţie necesară în realizarea unui sistem de 

învăţământ chiar de la treapta primară. Interdisciplinaritatea în învăţământul primar din Republica 

Moldova nu mai este perceput a fi un termen nou atât în literatura ştiinţifică, cât şi în laboratorul 

didactic al învăţătorilor. Printre schimbările/dezvoltările realizate în Curriculum Naţional, 

învăţământul primar (2018) este enunţată „asigurarea conexiunilor inter- și transdisciplinare prin 

formularea unei competențe specifice de integrare și transfer pentru fiecare disciplină de studio” 

(pag. 6), iar „realizarea intra-, inter- și transdisciplinarității în contexte autentice de învățare 

asigurând formarea eficientă a competențelor” (pag.16) este un aspect pe care se axează curriculum 

pentru învăţământul primar, din punct de vedere procesul. Astfel, abordarea interdisciplinară, în 

documentul normativ-cheie al învăţătorului, oferă deschideri de implementare la clasa de elevi, 

constituind o nouă provocare de investigare şi creativitate. 

Literatura de specialitate oferă mai multe definiţii a conceptului de interdisciplinaritate, 

reprezentativă este formularea propusă de C. Cucoş „o formă de cooperare între discipline diferite 

cu privire la o problematică, a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi 

o conturare prudentă a mai multor puncte de vedere.”  (pag. 123) . Interdisciplinaritatea, după cum 

susţine Basarab Nicolescu, se referă la transferul metodelor dintr-o disciplină la alta, putând fi 

delimitate trei grade de interdisciplinaritate, reflectate în schema de mai jos. 

                          
Fig. 1. Trei grade de interdisciplinaritate după Basarab Nicolescu, pag. 85 

La treapta primară, interdisciplinaritatea este conturată prin două aspecte distinctive: 

1. Concentrarea conţinuturilor. 

2.  Proiectarea şi organizarea proceselor didactice. 

Parcurgerea gradelor de interdisciplinaritate şi asigurarea aspectelor la clasă determină 

învăţătorii: 

 Să aibă o temeinică cultură generală, fortificând-o continuu. 

 Să cunoască metodologia disciplinelor la treapta primară, inclusiv şi a celor pe care nu le 

predă (Ex: limbile străine/ ed. muzicală/ ed. fizică etc.). 

 Să se formeze continuu, implicându-se în seminarii, dezbateri, traininguri  etc. cu tematica 

respectivă. 

  Să manifeste interes şi curiozitate prin investigaţii individuale prin lecturi, dar şi prin 

implementare în practică. 

 Să disemineze aspecte ale propriei reuşite. 

Din perspectivă practică, interdisciplinaritatea intră în clasa elevilor prin intermediul 

proiectelor, în special, prin proiectul interdisciplinar, care, pe parcursul celor 4 ani de studii la 

treapta primară, are impact direct asupra educaţiei culturale. Astfel alături de conceptul de 

interdisciplinaritate în atenţia învăţătorului este şi proiectul interdisciplinar, axat pe cele trei 

componente, reflectate în figura de mai jos.  

aplicativ 

epistemologic 
generator de 
noi discipline 
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Fig. 2. Componentele conceptuale ale proiectului interdisciplinar 

Corelarea calitativă a componentelor de către învăţător va depinde în cea mai mare parte 

derularea întregului proiect, după cum obişnuim a zice din străbuni lucrul bine conceput e pe 

jumătate făcut. Alături de componentele reiterate este semnificativ a specifica disciplina conectoare 

/unitatea de învăţare a disciplinei, în vederea stratificării interdisciplinarităţii. 

Din practica la clasă, de cele mai multe ori observăm că interdisciplinaritatea se realizează prin: 

 corelarea disciplinelor din arii curriculare diferite: Limbă şi comunicare; Matematică şi Ştiinţe; 

Educaţiei socioumanistică; Arte; Sport; Tehnologii; Consiliere şi dezvoltare personală;  

 explorarea disciplinelor obligatorii ( specificate în Curriculum Naţional, învăţământul primar) 

şi elective (disciplinele opţionale) pentru treapta primară;  

 mai puţin sunt referinţe între disciplinele din aceeaşi arie curriculară, dar rămâne a fi o zonă 

deschisă şi destul de fertilă. 

Un alt aspect semnificativ al proiectului interdisciplinar revine etapelor de realizare, care 

conectează rezonabil în proces timpul alocat, conţinuturile, resursele disponibile, activităţile, 

înaintate la clasa de elevi cu specificarea proiect individual/proiect de grup. Literatura de 

specialitate reflectă obligatoriu 3 etape ale proiectului (indiferent de tip), valabile şi pentru proiectul 

interdisciplinar pentru învăţământul primar: 

1. Etapa de pregătire a elevilor. Se determină împreună ce urmează de făcut, se distribuie 

activităţile pentru fiecare grup/membru al grupului, se specifică sarcina pentru fiecare şi se 

actualizează cerinţele faţă de produsul final. 

2. Etapa de lucru la proiect. Se va consulta cu persoanele adulte (învăţători, bibliotecar, 

părinţi/fraţi, surori etc.), informarea din literatura recomandată, selectarea informaţiei necesare, dar 

şi veridice asupra subiectului propus, elaborarea pe secvenţe a produsului solicitat. 

3. Etapa de evaluare şi feedback. Se prezintă produsele elaborate, fiind conforme criteriilor 

de evaluare prestabilite, se oferă feedback constructiv de profesor, dar şi de colegi. 

Respectarea de către învăţători, deşi prezentate într-o formă laconică, a sugestiilor teoretice şi 

metodologice ar avea un impact benefic în vederea implementării proiectului interdisciplinar,în 

special, şi  ar ghida cadrele didactice în infiltrarea interdisciplinarităţii în procesul educaţional 

Din cele enunţate mai sus putem constata că interdisciplinaritatea este asigurată la nivel 

normativ, este reflectată în literatura de specialitate,  dar intrarea în clasă e lucrul numai al 

învăţătorului. Putem diferenţia interdisciplinaritatea care pune accent pe explorarea temei / 

problemei şi accentul poate trece de pe disciplină pe cel care învaţă. Tipul fundamental de 

învăţare se realizează în bază de probleme prin demararea de proiecte interdisciplinare. 
 

Referinţe bibliografice:  
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CZU:373.3:371.3 

EVOLUȚIA  SENTIMENTELOR MORAL-ESTETICE A COPIILOR DE 6-7 ANI PRIN 

REDAREA PEISAJULUI 

Eugenia POSTOLACHI, masterandă UST; 

Nicolae SILISTRARU, profesor universitar, UST 

Rezumat. În activitatea noastra nu trebuie sa uităm ca: „Niciodată nu este prea devreme pentru a dărui acest 

sentiment moral-estetic prin redarea peisajului; activitatea creatoare nu ar trebui să fie îngradită de nici un 

fel de restricţii, limitări, critici”, remarcă V. Lowenfeld. 

Cuvinte-cheie: preșcolar; educație estetică; educație morală; educație plastică; peisaj; sentimente; evoluție. 

Abstracts. In our work we must not forget that: „ It is never too early to give this moral-aesthetic sense by 

playing landscape; creative work should not be hindered by any restrictions, limitations, criticism, " notes V. 

Lowenfeld. 

Keywords: preschool;  aesthetic education;  moral education; art education, landscape, feelings, evolution.   

 

Conform experienţei cadrelor didactice, precum şi a mea proprie, consider că educaţia 

artistico- plastică trebuie sa înceapa de la simple experienţe de observare a formelor, culorilor şi 

mişcarii. Pentru reuşita acestor activitati este important să oferim copiilor deplină libertate de 

exprimare, punându-le la dispoziţie materiale specifice si stabilindu-se o serie de repere: 

- participarea tuturor copiilor în cadrul activităţii;  

- stimularea interesului de a participa activ în cadrul activităţilor; 

- oferirea libertăţii de a gândi, a simţi şi a se exprima; 

- crearea oportunităţilor de însuşire de către copii a unor tehnici de expresie plastică, precum 

şi a unor deprinderi de organizare a materialului ilustrat şi de prezentare a produselor activităţii;  

- educarea sensibilităţii , provocarea nevoii de a întâlni frumosul în natură;  

- să compună în mod original şi personal spaţiul plastic. 

La început copilul nu poate realiza forme care să-i reprezinte ideile şi sentimentele şi pentru 

aceasta el are nevoie săînveţe elementele unui limbaj nou, specific artei, cu elementele sale de bază: 

punctul, linia forma, compoziţia. 

Primele sale cunoştinţe sunt astfel legate de culoare, nu de formă. Este foarteimportant ca 

preşcolarii să numească mai întâi culorile, să le recunoască şi să le utilizeze. Treptat, ei vor şti să 

aprecieze un lucru de artă, să privească şi să înţeleagă o lucrare, un tablou pentru ca, în timp, să 

devină sensibili la frumosul din jur, astfel și se dezvoltă la aceștia sentimentele morale și 

estetice.Chiar dacă la început compoziţiile lor sunt foarte simple şi nu sunt fidele realităţii , ele 

sugereaza impresii, trăiri, sentimente, gânduri. Aici intervine abilitatea cadrului didactic de a-i 

conduce în activitatea creatoare, învăţândui treptat, să facă artă din tot ceea ce rezultă din mâinile 

lor[4, 8, 9]. 

De aceea prin lucrarea de licență dată ne-am propus să realizăm lucrul experimental moral-

estetic prin redarea peisajului la preşcolari prin intermediul activităţilor artistico-plastice în 

grădiniţa de copii.Jocul cu culoarea îi permite copilului şi mai mult să experimenteze cea ce vede, 

dorește şi trece prin afectivitatea sa. Preşcolarii îndrăgesc activitatile de pictura, le execută cu 

plăcere deosebită, acestea fiind un bun prilej de stimulare a creativităţii. Este necesar ca educatoarea 

să se aplece cu mai multă atenţie asupra produselor activităţii creatoare şi să le aprecieze aşa cum 

merită. 

Cunoaşterea abilităţilor şi intereselor copiilor conduce spre orientarea lor către acele activităţi 

care să le permită ca aceste abilităţi, prin exerciţiu, să devină aptitudini și atitudini. Fie că se 

desfăşoara frontal, pe grupe sau individual, ceea ce este de reţinut este ideea ca toţi copiii să-şi 

exercite capacităţile. Această exercitare depinde foarte mult de cadrul didactic, care trebuie să 

cunoască preferintele copiilor şi să-i stimuleze , să le pună la îndemână diferite materiale, să-i 

organizeze pe grupuri cu aceleaşi preferinţe. Tratând diferenţiat copiii în activităţile plastice putem 

descoperi valori individuale[2, 5, 7]. 

Stimularea activităţii inițiate cu copiii poate fi un mijloc pentru: 
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- dezvoltarea gândirii creatoare şi fixarea unor cunoştinţe, deoarece în rezultatul cercetărilor s-

a constatat că trebuie de îmbogăţit reprezentările copiilor despre mediul înconjurător prin toate 

tipurile de activităţi desfăşurate;  

- familiarizarea copiilor cu noţiuni ca: tablou, expoziţie, concurs, expoziţie cu vânzare , opera 

de artă;  

-oferirea de posibilităţi în vederea completării cunoştinţelor acestora, încurajarea aptitudinilor 

şi dezvoltarea personalităţii creative, a sentimentelor moral-estetice. 

Cadrul didactic poate astfel influenţa potenţialul creativ al copiilor nu numai prin conţinutul 

activităţilor, strategiilor folosite sau cadrul stimulativ, ci, mai ales prin propria atitudine creativă 

(interese cognitive şi devotament pentru profesie, atitudine antirutinieră, receptivitate pentru nou, 

cultivarea consecventă a originalităţii etc.). 

După cum observăm educaţia moral-estetică reprezintă activitatea de formare – dezvoltare a 

personalităţii umane prin intermediul frumosului din artă, societate, natură şi urmăreşte pregătirea 

sa sistematică în vederea perceperii, însuşirii, evaluării, folosirii, creării de valori estetice în raport 

cu idealul estic al epocii. 

Artele plastice contribuie în mod deosebit la educaţia estetică a preşcolarilor formând şi 

dezvoltând spiritul de observaţie, atenţia, reprezentările spaţiale, imaginaţia creatoare, interesul şi 

plăcerea de a desena, colora, picta,modela.Preşcolaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde cea 

mai importantă experienţă educaţională în viaţa unei persoane; pe parcursul ei înregistrăm ritmurile 

cele mai pregnante în dezvoltarea individualităţii umane şi unele dintre cele mai semnificative 

achiziţii ce vor avea ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale. De aceea, nu 

putem face abstracţie de una din dimensiunile esenţiale pentru întreaga dezvoltare şi afirmare a 

personalităţii.  

Scopul cercetarii: Stabilirea condițiilor psihopedagogice de dezvoltare la copiii de 6-7 ani a 

sentimentelor moral-estetice prin redarea peisajului în cadrul activităților de educație plastică și 

elaborarea unei tehnologii educaționale. 

Obiectivele cercetării: 

1. studierea teoriei și metodologiei și a realizărilor existente referitor la educația moral-

estetică la copiii de 6-7 ani din instituțiile de învățământ preșcolar prin intermediul activităților de 

educație plastică prin evoluția sentimentelor. 

2. cercetarea sociologică a opiniei cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preșcolar 

cu privire la problema studiată, precum și planificarea, utilizarea la activitățile de educație plasică 

cu copiii de 6-7 ani (grupa pregătitoare) a medalităților eficiente de educare a sentimentelor moral-

estetice prin redarea peisajului la etapa actuală.  

3. argumentarea eficienţei impactului tehnologiei experimentale de organizare a activităților 

de educație plastică asupra evoluției sentimentelor moral-estetice la copiii de 6-7 ani (grupa 

pregătitoare). 

Ipoteza de lucru: În cercetarea noastră am pornit de la ipoteză că sentimentele moral-estetice 

vor evolua la nivel înalt dacă:  

- activitățile de educație plastică se vor desfășura într-un mediu emoțional pozitiv;  

- va persista etapa de învățare și formare a deprinderilor grafice;  

- nu  vor fi neglijate activitățile de educație plastică în favoarea altor activități. 

Metode de cercetare științifică: Cercetarea științifică, Conversaţia, Demonstraţia, Exerciţiul, 

Explicaţia, Modelarea, Observaţia, Povestirea. 

Semnificația teoretică a tezei rezidă în fundamentarea experimentală a impactului utilizării 

peisajului ca mijloc și metodă de educație plastică asupra evoluției sentimentelor moral-estetice la 

copiii de 6-7 ani. 

Valoarea practică a investigației rezidă în faptul că la nivel conceptual-teoretic a fost 

proiectată o tehnologie experimentală de orientări metodice pentru cadrele didactice din instituțiile 

de învățământ preșcolar, care facilitează educarea sentimentelor moral-estetice la copiii de 6-7 ani 

prin redarea peisajului, fapt ce contribuie la sporirea motivației pentru învățare, a nivelului 

competenţelor cognitive, afective și atitudinale. 
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Baza experimentală reprezintă: 18 copii în grupa experimentală: ,,Guguță” (9 fete și 9 

băieți) din Grădinița-creșă ,,Romanița” din com. Ghetlova, raionul Orheiși grupa 

martor,,Albinuțele” – 16 copiii (8 fete și 8 băieți) din  Grădinița-creșă ,,Guguță” din satul Hulboaca, 

com. Ghetlova, raionul Orhei. 

Dezvoltarea fizică constituie unul din elementele de baza ale dezvoltării multidimensionale a 

personalității copilului. La vârsta preșcolară se dezvoltă și modifică inteligența, creativitatea și 

psihomotricitatea deosebit de alert (mai ales în perioadele de creștere fizică)[1].  

Creșterea fizică și dezvoltarea psihică în primii 6-7 ani de viață nu constituie procese 

uniforme și omogene. Aceste procese, fără a fi sincrone, se desfășoară stadial. Până la vârsta școlară 

se disting următoarele 3 perioade ale copilăriei: 

a) perioada infantilă (vârsta de sugar) de la naștere până la vârsta de 12- 14 luni; 

b) perioada antepreșcolară (prima copilărie) de la un an până la vârsta de 3 ani; 

c) perioada preșcolară (a doua copilărie) de la 3 ani până la 6-7 ani cu cele 3 subfaze: mica, 

medie si mare)[1, 14, 15]. 

M. Debesse afirma că „Creșterea copilului, de la naștere la maturitate, se realizează în eta-pe 

succesive și coerente, care seamănă cu capitolele distincte ale unei aceleași povestiri. Ea nu 

reprezintă un simplu progres neîntrerupt, ea se accelerează sau se încetinește, cunoaște perioade 

agitate și perioade mai calme. Aparent, schimbarile par că sunt neîntrerupte și continue; în reali-

tate, însă, ființa care crește traversează un număr anumit de faze diferite, fiecare având o structu-ra 

psihică individuală, ce se reflectă într-un anumit comportament caracteristic”[14]. 

Între 3 și 6-7 ani are loc o creștere staturală de la aproximativ 92 de cm (la 3 ani) până la 

aproximativ 116 cm (la 6-7 ani), cât și o creștere în plan ponderal de la aproximativ 14 kg până la 

19 kg sau în jurul acestei cifre. Firește, acest proces de creștere implică lungirea oaselor, a 

mușchilor și adaptarea generală a sistemului muscular la noile dimensiuni ale corpului[11]. 

Odată cu creșterea în înălțime are loc și modificarea proporțiilor dintre cap, trunchi și membre 

(mai ales cele inferioare). La 3 ani, capul este ceva mai mic decât a patra parte din lungimea totală a 

corpului, acesta fiind în general mai încărcat de țesut adipos. După această vârstă are loc o creștere 

mai accentuată a trunchiului și, mai ales, a membrelor inferioare și superioare, fapt ce dă o altă 

formă întregului corp. Creșterea capului decurge mai lent și osificarea liajelor dintre oasele acestuia. 

Greutatea creierului crește de la aproximativ 1112 g la 3 ani, la 1355 g la 6-7 ani, care este diferită 

relativ la fete și la băieți. Mai important este faptul că are loc o foarte intensă dezvoltare a activității 

nervoase superioare, care constituie suportul funcțional al activității conduitei. Se dezvoltă zonele 

motorii și cele verbale ale creierului (centrii Vernike și Broka)[13].  

Conform savanților Golu M., Havămeanu C. etc., în afară de dezvoltarea sistemului nervos 

coordonator general (creierul), are loc și dezvoltarea funcțională a sistemului endocrin[15]. 

Mușchii sunt insuficient dezvoltați, îndeosebi cei care pun în mișcare cutia toracică și coloana 

vertebrală. Mai întâi se dezvoltă mușchii membrelor, cei lungi mai rapid decât cei scurți. Din 

această cauză este nevoie de multe exerciții, mai ales pentru activitățile ce necesită precizie: scris, 

desenat, tăiat etc. 

Inima, deși are o activitate intensă, pentru că presiunea sangvină este mai redusă, se 

recomandă să nu fie supusă la eforturi prea mari. 

Respirația este superficială, de aceea plămânii nu se ventilează suficient și copilul se îm-

bolnăvește des și ușor.  

Viteza mersului crește, echilibrul este sigur la 6-7 ani, atunci când copilul fuge viteza crește 

chiar dacă situațiile de cădere sunt încă numeroase.  
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Fig. 1.Prezentarea grafică a fazelor de dezvoltare 

În rezultatul creșterii staturale copilul are în față relativ un alt câmp vizual și auditiv, o altă 

cerință de investigare și adaptare la condițiile mediului, o altă calitate a relaționărilor cu cei din jur, 

o altă independență de a dispune de ofertele atractive ale mediului. 

Reflexul de orientare devine mai fin și mai încărcat experimental. Orizontul de cunoaștere 

crește pe măsură ce se interiorizează, fapt ce face ca un copil de 6- 7 ani să recunoască numeroase 

amănunte privind mobilele din casă, poziția lor și a ușilor, conținutul sertarelor. Cunoaște de 

asemenea modul de folosire a robinetelor și chiar unele reguli legate de economisirea apei și 

precauțiile legate de utilizarea lor, cunoaște bine drumul spre grădiniță și alte amănunte. 

La vârsta de 6-7 ani copilul conștient începe să simtă gustul performanțelor. Este atras de 

balustrade, cățărări pe garduri, se angajează în jocuri mai dificile, cum ar fi lovirea mingii spre o 

anumită direcție, intră în jocuri în care există strategii de mișcare și orientare[17]. 

Progrese mari au loc și în direcția mișcărilor mâinii. Dacă la 3 ani copilul poate așeza imagini 

decupate sau chiar imagini cu lacune, atunci la 6-7 ani poate modela din plastelină figuri destul de 

complicate, poate aranja un scenariu din figurine mici, poate face din hârtie mici jucării, poate 

desena sau colora desene simple. 

Profilul psihologic al vârstei preșcolare. Grădinița este cea care depășește orizontul restrâns 

al familiei, punând în fața copiilor noi cerințe, mult mai deosebite de cele din familie. Nici o 

perioadă a dezvoltării psihice umane nu are caracteristici atât de numeroase, explozive, neprevăzute 

ca perioada preșcolară. Această perioadă, intră ca notificație în cei „șapte ani de acasă”, sintagmă 

care evocă rolul formativ deosebit de mare al familiei în dezvoltarea psihică ce are loc[18]. 

Dat fiind faptul că dezvoltarea conștiinței și inteligenței sunt încă restrânse, în perioada 

preșcolară psihicul este centrul de achiziții de experiență de orice trăire, ceea ce explică în mare 

măsură importanța deosebită acordată acestei perioade și care marchează întreaga viață psihică 

ulterioară. 

Dezvoltarea psihică a preșcolarului parcurge 3 subetape care au corespondența de implicații 

educative particularizate (mică, mijlocie, mare). 

Jocul este activitatea prioritară și, ca o activitate dominantă, constituie izvorul unei experiențe 

complementare celei de adaptare, experiențe ce au un rol formativ deosebit de multiaspectual. 

Activitățile de joc dezvoltă atât câmpul psihologic, cât și angajarea inteligenței în diverse și 

numeroase situații[3]. Asistăm, deci, la complicarea și aprofundarea proceselor de cunoaștere, la 

schimbarea atitudinii față de mediul înconjurător și la perfecționarea formelor de activitate ale 

copilului. Preșcolaritatea este perioada descoperirii realității fizice, a realității externe care nu 

depinde de el, dar de care trebuie să țina cont dacă vrea să-și atingă scopurile. 
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În perioada preșcolară au loc nuanțări ale relațiilor interfamiliale și extrafamiliale care încep 

să aiba noi ponderi cu o creștere mai intensă. Lărgirea cadrului relațional cu obiectele, constituie 

una dintre premisele dezvoltării psihice a copilului în toate aspectele. Copilul venind în grădiniță își 

formează anumite deprinderi de igienă, de îmbrăcare, toate acestea ducând la sporirea gradului de 

autonomie a copilului[6, 10]. 

În cadrul cercetării efectuate s-a valorificat în ansamblu viziunea privind formarea 

sentimentelor moral-estetice prin redarea peisajului în cadrul activităților de Artă plastică, 

desfășurate într-un mediu emoțional pozitiv. 

Dacă în prima etapă formarea sentimentelor moral-estetice, precum și dezvoltarea 

potențialului creativ al copiilor prin intermediul peisajului era la un nivel mediu și scăzut, acest 

aspect impunând aplicarea proiectului – program, în a treia etapă, după aplicarea acestuia, 

rezultatele obținute au demonstrat sporirea semnificativă a nivelului sentimentelor moral-estetice a 

copiilor de 6-7 ani prin redarea peisajului, situându-se în parametrii mediu și înalt. 

Cercetarea a validat în întregime ipoteza care presupune că sentimentele moral-estetice vor 

evolua la nivel înalt dacă activitățile de educație plastică se vor desfășura într-un mediu emoțional 

pozitiv; va persista etapa de învățare și formare a deprinderilor grafice; nu se vor neglija activitățile 

de educație plastică în favoarea altor activități. 
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Limbajul ocupă locul central în procesul dezvoltării psihice a copilului și are o legătură internă 

cu dezvoltarea gândirii și conștiinței ca întreg, cel mai frecvent folosit în comunicarea interumană, iar 

particularitatea de bază a comunicării umane este modul de utilizare a limbajului. 

„Limbajul este procesul psihic de utilizare a limbii în vederea realizării funcţiei de comunicare, 

cunoaştere sau reglare și unul dintre mijloacele cele mai specific umane, cel mai frecvent folosit în 

comunicarea interumană. El mai poate fi definit ca un vehicul ce transportă intenţii, atitudini, un mijloc 

de transmisie a informaţiilor, care circulă fără rezistență de la un sistem cognitiv la altul” [8]. 

 S.L. Rubinstein a formulat o definiţie a limbajului foarte scurtă, dar foarte cuprinzătoare: 

„Limbajul, scrie el, este limba în acţiune” [ibidem].  

„Limbajul este însă mai mult decât un simplu mijloc de transmisie, el este şi un tip aparte de 

conduită a individului, şi anume, de conduită verbală, ce implică activităţi diverse (vorbire, ascultare, 

schimb de idei, reţinerea mesajelor sonore, reproducerea sau traducerea lor)” [7, p.196]. 

Limbajul are o origine social-istorică şi se constituie ca formă principală de comunicare între 

oameni, de exprimare a ideilor, a emoțiilor, a sentimentelor, de transmitere și argumentare a 

convingerilor și a părerilor personale. Cu ajutorul limbajului oamenii fac schimb de idei şi se 

influenţează reciproc, acumulează cea mai mare parte a informaţiilor şi cunoştinţelor personale, 

comunicarea verbală exercitându-se permanent în activitatea lor profesională şi în viaţa cotidiană.  

Scopul oricărui limbaj adresat unei alte persoane  este să o influenţeze, să-i schimbe gândirea, să-

i îmbogăţească orizontul intelectual, să-i dirijeze comportamentul spre o anumită direcţie. Prin limbaj, 

pe lângă  comunicarea unor gânduri şi idei, se exprimă și impulsul spre anumite fapte, spre aprobarea 

sau dezaprobarea celor afirmate, spre confirmarea ori negarea lor, dar se  îmbogățește și conștiința 

individuală din experiențele celorlați oameni. 

„În timp ce limba este un fenomen social (elaborată de societate şi nu de fiecare individ în parte); 

limbajul este un fenomen individual, individualizarea lui realizându-se atât în plan fiziologic (datorată 

unor particularităţi ale aparatului fonator), cât şi în plan psihologic (el având o manifestare personală şi 

diferită de la individ la individ); chiar dacă materialul limbii este acelaşi, diferă selecţia  şi  dispunerea   

cuvintelor  în  frază,  fiecare  act  de comunicare caracterizându-se  printr-un coeficient personal” [7, 

p.188]. 

În procesul comunicării, limbajul capată o formă individuală, ce presupune o bază socială, pentru 

că vizează, în primul rand, înțelegerea interumană. El servește ca instrument al gândirii, al exprimării, 

al obiectivizării și exteriorizării ideilor. Vorbitul comunică nu numai o idee, un gand, ci și anumite 

informații cu privire la propria persoană, recurgând pentru aceasta îndeosebi la intonație, apoi la 

procedeele morfologice, sintaxice și lexicale. 

„Vorbirea este o activitate comunicativă ce se însușește treptat, se învață și se sistematizează prin 

nenumărate exersări, experiențe ce debutează în copilărie și se extind pe parcursul întregii vieții” [5,  

p.71]. 

„Producerea limbajului începe cu structura de adâncime, căreia i se aplică reguli 

transformaționale pentru a genera structuri de suprafață corecte gramatical. Prin urmare, dezvoltarea 

limbajului este o chestiune de dobândire a uşurinței de aplicare a acestor reguli transformaționale în 

perioada copilăriei  timpurii” [6, p.231]. 

Conduita verbală a unui copil, în evoluția sa ontogenetică, se dezvoltă și se îmbogațește 

permanent, manierele verbale devenind mai complexe și mai diversificate. Conținutul și semnificația 

139



celor exprimate prin intermediul conduitei verbale se încarcă de caracteristici subtile și rafinate. Acest 

conținut este transpus în forme exterioare mai variate, care poartă mai mult sau mai puțin marca 

fiecărei personalități. 

Întrebuințând limba ca mijloc de educație intelectuală, morală și estetică, educatoarea le dezvoltă 

copiilor limbajul necesar în procesul de comunicare și de cunoaștere a vieții înconjurătoare și, simultan, 

le îmbunătățește exprimarea, corijează pronunția, extinde vocabularul și îi sprijină pe copii să-

și  însușească în mod practic structura gramaticală a limbii române. Limba este mijloc de păstrare și 

transmitere a tezaurului științei și culturii, este „întâiul mare poem al unui popor”, cum spunea Lucian 

Blaga. 

Perfecționarea limbajului preșcolarilor, atât  pentru dezvoltarea  personalității, cât și pentru 

integrarea copiilor în viața de școlar,  prezintă o importanță deosebită. În grădiniță, în cadrul 

activităților de educare a limbajului, se realizează o permanentă perfectare și dezvoltare a limbajului 

sub toate cele trei aspecte: fonetic, lexical și gramatical. 

„Dacă limba este extraindividuală, limbajul este mijlocul de vehiculare al limbii, el presupune 

transformarea elementelor limbii în elemente proprii, or pentru aceasta este necesară conştientizarea 

laturii fonetice, grafice şi semantice a cuvintelor, trecerea de la structuri semantice simple (cuvinte 

izolate) la structuri semantice complexe (propoziţii, fraze, discursuri, texte)” [7, p.188]. 

Atât latura lexicală, cât și latura semantică și cea gramaticală se realizează prin intermediul 

tuturor activităților și factorilor adiacenți procesului instructiv-educativ. 

Având ca punct de plecare acest considerent, trebuie să evidențiem faptul că  limba vorbită in situațiile 

obișnuite de viață trebuie să fie conform regulilor limbii culte.  În planul curriculumului există,  în afara 

acestei cerințe fundamentale,  activități care sprijină în mod direct și susțint dezvoltarea limbajului și 

îmbogățirea vocabularului. 

Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de 

comunicare și a capacităților cognitive. În acest sens, grija pentru educarea limbajului constituie o 

preocupare permanentă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, în atenția acestora fiind latura 

informațională, cât și cea formativă. 

Problematica limbajului la vârsta preșcolară a făcut obiectul a numeroase studii și cercetări care 

au reflectat însemnătatea lui în procesul comunicării copilului cu persoanele din jur, în activitatea de 

cunoaștere și înțelegere, în dezvoltarea proceselor psihice, precum și în dezvoltarea vorbirii 

reproductive în procesul comunicării în mediul social, în așa fel încât copilul să-și exprime cu ușurință 

dezideratele, emoția, gândurile, să redea în mod inteligibil, cursiv și logic o poveste, un basm cunoscut, 

o întâmplare sau un fapt trăit, auzit sau imaginat de el. Educatoarei îi  revine rolul primordial de a 

sugera copiilor, în raport cu vârsta lor, acele activități care să capteze interesul acestora, să le trezeasca 

nevoia de a se exprima prin cel mai precis mod de expresie, să le solicite creșterea zestrei lexicale și 

activizarea noilor achiziții, să stimuleze utilizarea cuvintelor și expresiilor învățate, în mod creator, în 

îmbinări și combinații personale, să le cultive deprinderi de folosire corectă a limbii române. 

Experienţa didactică a confirmat că dezvoltarea limbajului copilului se manifestă sub influenţa 

mediului şi a educaţiei, realizându-se cu optimă eficienţă în cadrul întregului proces de instruire 

didactică din gradiniţă, însă un loc hotărâtor revine disciplinei care aparţine domeniului limbii şi 

literaturii române. În grădiniţa de copii şi apoi la şcoală are loc adevărata "cultivare a limbii 

individului", exercitându-se o influenţă dirijată, planificată, bazată pe concluzii psihopedagogice, cu 

probleme, noţiuni şi sarcini gradate ca dificultate şi organizate în sisteme logice, metodice. 

Procesul instructiv-educativ este o activitate complexă de informare și dobândire de cunoștințe, 

un ansamblu de acțiuni exercitate în mod conștient și sistematic de către educator asupra elevilor într-

un cadru instituțional organizat, în vederea formării personalității acestora în concordanță cu cerințele 

idealului educațional și în centrul căruia se află metoda de predare și învățare, ce constituie sursa 

eficacității și rentabilității sistemului de învățământ. Metoda este calea de organizare și dirijare a 

activității de cunoaștere, un instrument didactic de determinare a educabililor la un demers de asimilare 
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activă a unor cunoștințe și forme comportamentale, de stimulare a dezvoltării forțelor lor cognitive și 

intelectuale. Strategia didactică unește într-un tot organic actul învățării și cel al predării. 

O bună organizare a procesului de cunoaştere şi antrenarea copiilor presupune ca în activitatea 

cognitivă din cadrul grădiniţei să se aplice strategii diverse pentru a determina la copilul preşcolar 

acumulări cantitative şi calitative în sfera vorbirii, care au ca scop determinat achiziţia de cunoştinţe 

noi, fixarea şi precizarea acestora, sistematizarea şi perfecţionarea lor și se pot desfăşura, în mare parte, 

prin metoda jocului.  Jocul, prin toate formele sale, devine un instrument şi un mijloc formativ-

informativ şi, totodată, relaxant şi înviorător, care exercită asupra preşcolarului atracţie şi bucurie.    

Jocul  didactic antrenează  intens copilul, îi fixează și îi activează vocabularul, îi îmbogățește 

lexicul sub aspectul achiziționării de cuvinte, îi dezvoltă acuitatea auditivă a auzului fonematic, fără ca  

el să  conştientizeze acest  efort, se  îmbunătaţeşte  pronunţia, se formează noţiuni, se  însuşesc  

consrucţii  gramaticale, se corectează defectele de vorbire. 

„Jocul este o asimilare a realului la activitatea proprie, oferindu-i acestei activităţi alimentaţia 

necesară şi transformând realul în funcţie de multiple trebuinţe ale eului. Iată de ce, toate metodele 

active de educare a copiilor mici cer să li se furnizeze acestora un material ajutător pentru ca, jucându-

se, ei să reuşească să asimileze realităţile intelectuale care, fără aceasta, rămân exterioare inteligenţei 

copilului” – J. Piaget. 

Jocul didactic contribuie atât la îmbogăţirea vocabularului, activizarea şi exersarea lui, cât şi la 

însuşirea unei exprimări clare, coerente, corecte din punct de vedere gramatical, la cultivarea 

independenţei în vorbire şi stimularea creativităţii în exprimarea orală. 

De regulă, în cadrul aceleiași activități, metodele folosite alternează din considerente bine 

cunoscute. Observarea unor obiecte sau lectura după imagini sunt corelate cu convorbirea. Metoda 

observației este metoda cu cea mai largă aplicare, deoarece furnizează date importante în vederea 

cunoașterii individualității copiilor, stadiului lor de dezvoltare în plan intelectual, socio-afectiv, 

asigurând în același timp o bună orientare în alegerea celor mai eficiente căi de formare și dezvoltare a 

unei vorbiri corecte și coerente. Cu ajutorul ei, preșcolarul își formează unele reprezentări despre 

obiectele și fenomenele lumii obiective, verbalizează rezultatele observării, se exprimă în termeni 

adecvați conținutului cognitiv, își fixează în vocabular o terminologie specifică. 

Conversația este o metodă verbală de învăţare cu ajutorul întrebărilor şi al răspunsurilor, 

bazându-se pe cuvânt, este o metodă de cunoaştere imediată. Utilizând aeastă metodă, preșcolarii se 

exprimă independent, utilizează vocabularul lor activ, își folosesc cunoștințele asimilate din activitățile 

anterioare, actualizându-le și sistematizându-le, își exersează capacitățile de exprimare, selectând 

lexicul adecvat. 

Povestirea reprezintă o activitate de educare a limbajului foarte agreată de către copii, întrucât le  

satisfice dorința de cunoaştere și de afectivitate, le stimulează creativitatea și creează mediul optim de 

antrenare a capacităţii de comunicare. Limbajul si gândirea se corelează armonios, se omogenizează ca 

un întreg cognitiv și intrecomunicaţional. Astfel, gândirea se amplifică, având ca temelie limbajul, iar 

limbajul este expresia nivelului de dezvoltare a gândirii. Valoarea formativă a povestirilor faciliează 

dezvoltarea unui limbaj cursiv, expresiv și coerent, antrenează gândirea și imaginația creatoare. 

„Având ca scop prioritar formarea unei exprimări corecte, logice, fluente, expresive, educaţia 

cognitivă şi a limbajului în grădiniţă foloseşte povestirile ca pe un mijloc deosebit de valoros” [2, p.37]. 

Poveştile create de copii sunt pline de farmec, umor și fantezie, de sentimente intense, deoarece 

copilul se transpune în lumea lui, unde imaginaţia nu e îngrădită de limite obiective şi rigide. Copiii fac 

uz atât de experienţa proprie, cât şi de achizițiile personale de poveşti, basme şi creaţii literare, adunate 

pe parcursul activității lor în grădiniță. Dorința de a se face ascultați și înţeleşi îi motivează să îmbine 

un limbaj corect, fluent și explicit, iar necesitatea de a fi apreciaţi îi impulsionează să folosească  

cuvinte şi expresii frumoase. Se atinge, astfel,  problematica dezvoltării limbajului. Dacă  în primă 

etapă copiii vor folosi mai mult expresiile și limbajul deja cunoscut, pe măsură ce încep să-și dezvolte 

creativitatea și să-și amplifice orizontul imaginativ, vor înlocui fragmente ale conținutului cu  cuvinte 
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proprii, vor armoniza cuvinte și expresii în contexte noi, vor asocia întâmplări diferite pentru a da 

naștere altora de actualitate,  vor identifica  moduri aparte de a împleti ceea ce cunosc, vor îndepărta 

ceea ce li se pare fără profunzime cu elemente personale și neconformiste, vor inversa roluri și ordini 

cronologice, toate acestea căpătând un sens sub o dirijare atentă, pas cu pas, cu sugestii  şi  întrebări, cu 

exemple şi modele furnizate de către educatoare. 

Memorizarea este o metodă de educare a limbajului, a cărei acțiune se canalizează pe dezvoltarea 

memoriei logice voluntare, în strânsă legătură cu procesele psihice specifice vârstei copiilor preșcolari. 

Cele trei faze succesive ale memoriei: faza de achiziţie (memorarea), faza de reţinere (menținerea) şi 

faza de reactivare (actualizarea), împreună cu cele două momente: recunoaşterea şi reproducerea, stau 

la baza procesului de învățare. Prin intermediul activităților de memorizare, preșcolarii descoperă 

sensuri noi ale cuvintelor, neaşteptate, asimilează expresii literare, mijloace artistice, care, pe măsură ce 

pătrund în vocabularul copiilor, îl colorează și îl nuanţează. În acelaşi timp, pe măsura ce copiii înțeleg 

semnificația versurilor, intenţia, emoția poetului, deprind recitarea expresivă, corectă, din punct de 

vedere gramatical, respectând pauzele logice şi psihologice marcate de punctuaţie, ori de sensul 

construcției rimate. 

În concluzie, limbajul este un proces psihic prin care, cu ajutorul limbii, se realizează 

comunicarea interumană şi gândirea verbal-noţională. Din punct de vedere funcţional, limbajul 

presupune o dimensiune activă, implicată în emisia de semnale şi o dimensiune pasivă responsabilă de 

recepţia şi decodificarea semnalelor. Odată construiă, o limbă nu este fixă, rigidă şi inflexibilă, ci 

dimpotrivă, ea cunoaşte o dinamică lentă şi continuă. 
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COMUNICAREA ÎN CLASELE PRIMARE 
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Rezumat. Formarea comunicării orale la elevii devine posibilă de realizat prin 

predarea/învaţarea/evaluarea disciplinelor şi solicită pe de o parte, formarea unor capacităţi, deprinderi, 

abilităţi, atitudini la nivelul discursului elevului. Din această perspectivă formarea comunicării orale a 

elevilor a devenit un deziderat important. Direcţiile principale abordate în cercetările din domeniul 

comunicării elevilor, vizează formarea comportamentului comunicativ prin diverse strategii de 

interacţiune educaţională. Această situaţie generează idei ce constau în identificarea elementelor de 

comunicare la elevi şi a reperelor teoretico-experimentale. Dacă elevul, îndrumat de învățător, înţelege 

gândul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi antrenează darul 

vorbirii, aceasta îi îmbogăţeşte orizontul de cunoaştere, dar capacităţile de exprimare pot rămâne absolut  

atrofiate. 

Cuvinte cheie: comunicare, comunicare orală, ascultare activă, exprimare. 

 

Formarea la elevi a capacităţilor de comunicare reprezintă un obiectiv de primă importanţă 

pentru şcoală. Comunicarea contribuie atât la socializarea elevului, cât şi la formarea unui 

comportament civilizat. Cel care ştie să comunice poate relaţiona cu persoanele cu care vine în 

contact.  

Comunicarea se realizează pe trei niveluri [1]: verbal, paraverbal, nonverbal. Dintre 

acestea, nivelul verbal (deci cel al cuvintelor) reprezintă doar 7% din totalul actului de 

comunicare; 38% are loc la nivel paraverbal (ton, volum, viteza de rostire) și 55% la nivelul 

nonverbal (expresia facială, poziția, mișcarea, îmbrăcămintea etc.). 

Comunicarea verbală se realizează oral sau în scris, prin intermediul unei limbi cunoscute 

de către toți participanții la actul comunicării. Este forma ei orală şi scrisă. Nu se poate comunica 

tot şi orice. De altfel procesul comunicării solicită o transformare a ceea ce este dat printr-o 

situaţie şi coordonatele ei în mod concomitent într-o succesiune temporală care-şi permite 

înţelegerea. 

Comunicarea nonverbală se realizează prin intermediul gesturilor, al mimicii sau chiar al 

unui sistem special creat. Astfel, o bună comunicare nonverbală contribuie la desfăşurarea în 

condiţii optime a dialogului, poate preveni eventualele neînţelegeri ale mesajului. 

Comunicarea paraverbală se realizează prin intermediul aspectelor legate de voce 

(modulație, ritm, volum) sau prin pauzele în vorbire.  

Şcoala contribuie semnificativ la formarea şi dezvoltarea capacităţii de ascultare activă şi, 

prin aceasta, la promovarea unui climat de înţelegere şi de cooperare între locutori. 

Învățătorul urmăreşte să formeze elevilor deprinderi de comunicare orală, dar, înainte de a 

transmite tehnica acestui tip de comunicare are în vedere respectarea regulilor fără de care 

comunicarea nu are loc. 

C. Cocoș consideră că, în vederea dezvoltării capacităţii de exprimare orală, lecțiile ar  

trebui să îi dea ocazia elevului: 

 să rezolve probleme interacţionând cu ceilalţi (să planifice o activitate comună, să obţină 

informaţii prin conversaţii etc.); 

 să stabilească şi să menţină relaţii, să discute subiecte de interes, schimbând informaţii, 

opinii, atitudini, trăiri, experienţe, planuri; 

 să dea informaţii pe baza propriei experienţe; 

  să caute o anumită informaţie, pentru un anume scop; 

 să răspundă într-un mod personal la un text receptat [3]. 

Comunicarea orală se caracterizează prin libertatea în exprimare, posibilitatea 

rectificărilor şi reluărilor, folosirea codurilor nonverbale sau paraverbale, construcţia spontană, 

subiectivismul evident al discursului (prezenţa mărcii emoţionale), posibilitatea abaterii de la 

vorbirea corectă (limbaj uzual). 
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Elevul este receptiv la elementele cunoaşterii, este curios din fire şi se manifestă verbal, 

nonverbal şi/sau paraverbal, dorind să comunice trăirile sale. De aceea, în orele de limba şi 

literatura română, cadrul didactic trebuie să valorifice capacitatea de comunicare a elevilor, să 

evidenţieze rolul nonverbalului şi al paraverbalului în comunicare, importanţa combinării celor 

trei forme de comunicare în vederea realizării unei comunicări eficiente [5, p.58]. 

Tabelul 1. Modalități de dezvoltare a comunicării [4] 

Acțiuni Exemple 

Date esențiale  rostirea corectă a numelui întreg și a vârstei; 

 precizarea numelui părinților și a adresei unde locuiesc: oraș, cartier, 

stradă. 

Elemente de 

civilizație a 

comunicării 

 salutul la sosire și la plecare; 

 formularea unei mulțumiri, a unei scuze, a unei rugăminți; 

 folosirea politicoasă a formulelor de adresare. 

Capacitatea de 

ascultare, de 

receptare a unui 

mesaj și de răspuns 

 ascultarea atentă a unui mesaj: o întrebare, o afirmație, un 

îndemn; 

 reproducerea esenței mesajului ascultat; 

 răspunsuri corecte la întrebări și îndemnuri; 

 formularea unor mesaje: o întrebare, un îndemn, o afirmație. 

Competența de 

exprimare a elevilor 
 numirea unor obiecte cunoscute, de exemplu – jucării;  

 lecturarea imaginii: denumirea imaginii, obiectelor, ființelor; 

numirea acțiunilor sugerate de imagini; numirea culorilor, alcătuirea 

propozițiilor 

Capacitatea de a 

participa la jocuri de 

dialog cu ghicitori 

 elaborarea dialogului; 

 spunerea ghicitorilor. 

Activitățile de comunicare orală pretind şi o altă clarificare, anume cea referitoare la 

ascultarea activă. Formarea capacităţii de ascultare activă poate fi punctată de prezenţa, atunci 

când învăţătorul consideră necesar, a unui ghid al elevului, structurat în funcţie de nivel şi de 

vârstă. 

Ascultare activă presupune [3]: 

 sunt atent la tot ceea ce spune vorbitorul; 

 nu-l întrerup până nu termină tot ceea ce are de spus; 

 încerc să recunosc tema şi să reţin tot ceea ce spune despre temă; 

 după ce a încheiat, reiau ideile, cu cuvintele mele, ca să văd dacă am înţeles bine; 

 dacă sunt lucruri neclare, formulez întrebări pentru a mă lămuri; 

 dacă sunt sigur că am înţeles corect, îmi formulez părerea în legătură cu ceea ce s-a spus. 

Ascultarea activă îmbunătăţeşte comunicarea didactică, ea trebuie practicată în egală 

măsură de partenerii în educaţie – profesorul şi elevii. 

A asculta activ înseamnă, din perspectiva învățătorului [4, p.61]:: 

 a încuraja vorbitorul (elevul) – prin gestică şi mimică – atunci când este de acord cu cele 

afirmate de elev;  

 a urmări elevul, fără a-l întrerupe, pentru ca acesta să nu-şi uite ideea;  

 a reformula sau a parafraza cele spuse de elev, pentru a verifica dacă a înţeles bine şi, 

totodată, pentru a-i oferi elevului un feedback asupra celor afirmate;  

 a recapitula ideile exprimate de elev/elevi;  

 a acorda credibilitate elevului/elevilor.  

Din perspectiva elevului [4, p.61]: 

 a urmări cu atenţie explicaţiile învățătorului, confirmând prin contact vizual, poziţie în 

bancă, gestică şi mimică, interesul manifestat faţă de cele prezentate;  

 a formula întrebări clarificatoare, după ce, prin reformulare sau parafrazare, a demonstrat ce 

a înţeles din comunicarea profesorului;  
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 a recapitula ideile prezentate de învățător;  

 a demonstra înţelegerea celor expuse prin rezolvarea sarcinilor propuse de învățător;  

 a valorifica informaţiile primite, prin exprimarea unui punct de vedere personal asupra 

ideilor. 

Într-o variantă simplificată, ce reține din studiile dedicate problemei numai genul proxim, 

ascultarea activă este o capacitate ce se concretizează în: 

a) a tăcea pe toată durata discursului interlocutorului; 

b) a te concentra pentru a înțelege mesajul şi a detecta eventualele neclarități, informații 

absente, incongruente etc.; 

c) a folosi mijloacele nonverbale potrivite (a realiza contactul vizual permanent, a modifica 

mimica în funcție de receptare – mimică aprobatoare, interogativă etc.); 

d) a fi critic, mai precis a asculta nu numai cu intenția de a recepta fidel răspunsul celuilalt, 

ci şi cu scopul de a defini, pornind de la propriile informații şi de la informațiile oferite de 

celălalt, propriul punct de vedere [5, p.82]. 

Formarea capacității de ascultare activă poate fi punctată de prezența, atunci când 

învățătorul consideră necesar, a unui ghid al elevului, structurat în funcție de nivel şi de vârstă. 

Comunicarea orală accelerează dezvoltarea psihică a elevilor: în cadrul acestei activitaţi 

elevii obţin posibilitatea de a depăşi situaţiile nefavorabile, dezvoltări psihice, cum este de 

exemplu deprimarea psihică în clasă sau defectele dezvoltării psihice, apărute în urma unor 

metode neadecvate de educaţie aplicate de maturi. Pentru elevii mici comunicarea cu învăţătorul 

este o condiţie optimă de acumulare a impresiilor, învăţătorul fiind sursa principală de influenţă 

diversă asupra tuturor analizatorilor. 

Lumea modernă este o lume a comunicări, pentru că este, mai ales, orală. Poate că 

niciodată nu s-a vorbit atâta se scrie, se publică, se citeşte, dar şi se vorbeşte enorm  [7, p.18]. 

Logica comunicării orale constă în faptul că ea nu se mărgineşte la transmiterea unei 

informaţii, ea induce, în acelaşi timp, un comportament sau orice comportament are o valoare 

comunicativă. Aşa cum se observă astăzi, istoria abordărilor fenomenului comunicaţional 

înregistrează momente de continuitate, dar şi reveniri ,,spectaculoase’’ ale unor perspective; 

preluarea unor teze de la un cercetător la altul, de la un domeniu la altul a oferit un cadru fertil de 

evoluţie a domeniului [5, p.33]. 

Comunicarea orală stă la baza formării tuturor competențelor. Comunicarea e considerata 

de toţi cercetătorii o condiţie indispensabila pentru însuşirea experienţei umane şi prin urmare, 

pentru dezvoltarea capacităţilor spirituale ale elevului. 
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ASPECTE METODOLOGICE DE FORMARE A CAPACITĂȚILOR CREATIVE LA 

ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ 

Rodica RODIDEAL, învăţătoare grad didactic II, 

gimnaziul din satul Gălești raionul Strășeni 
Rezumat: În lucrare se reflectă unele aspecte metodologice de formare a capacităţilor creative la elevii de 

vârstă şcolară mică. În articol se descriu rezultatele obţinute prin aplicarea testului Torrance de gândire 

creativă: fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea, abstractizarea semantică şi rezistenţa la închidere. În 

continuare se descrie programul de antrenament creativ utilizat în instruirea elevilor de vârstă şcolară mică, 

care este constituit dintr-un sistem de sarcini creative raportat la factorii intelectuali ai creativităţii, la 

potenţialul de dezvoltare creativă şi la ritmul optim de învăţare a elevilor  

Cuvinte cheie: capacităţile creative, factorii intelectuali ai creativităţii, programul formativ de formare a 

capacităţilor creative la elevii de vârstă şcolară mică. 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CREATIVE CAPACITY BUILDING IN  

YOUNG PUPILS 
Abstract: The paper reflects some methodological aspects of creative capacity building in young school-age 

pupils. The article describes the results obtained by applying the Torrance test of creative thinking: fluidity, 

flexibility, originality, semantic abstraction and closing resistance. The following describes the creative 

training program used in the training of young school-age pupils, which is a system of creative tasks related 

to the intellectual factors of creativity, the potential of creative development and the optimal pace of pupil 

learning. 
Keywords: creative capacities, intellectual factors of creativity, training program for the formation of 

creative capacities in pupils of young school age. 

Problema formării și dezvoltării  capacităților creative la personalitate a preocupat numeroși 

cercetători din domeniul pedagogiei și psihologiei. Formarea capacităților creative la elevii de 

vârstă școlară mică presupune un ansamblu coerent de acțiuni educative bine organizate în baza 

teoriilor și metodologiilor creativității. Această lucrare reprezintă rezultatul unui studiu praxiologic 

referitor la formarea ți dezvoltarea capacităților creative la elevii de vârstă școlară mică. Obiectivul 

fundamental al cercetării l-a constituit identificarea/diagnosticarea nivelului inițial de dezvoltare a 

capacităților creative (experimentul de constatare), elaborarea, valorificarea și validarea 

experimentală a unui program de antrenament creativ. 

În depistarea capacităţilor creative la elevi a fost administrat testul Torrance de gândire creativă-

forma figurală (Activităţile 1 şi 2).  Din testul Torrance de gândire creativă forma figurală au fost 

utilizate primele două activităţi: Activitatea 1- Construcţia unui tablou; Activitatea 2 - Completarea 

de desene. Prin intermediul Activităţii 2 – Completarea de desene s-a depistat prezenţa şi nivelul 

performanţei creative prin intermediul a şase variabile: fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea, 

elaborarea, abstractizarea semantică şi rezistenţa la închidere. Conţinutul acestor factori este descris 

în conformitate cu parametrii elaboraţi de Torrance E. şi adaptaţi de Dincă Margareta [5]. 

Fluiditatea figurală ( Fluid.f.) este un indicator al rapidităţii, al uşurinţei de asociere în planul 

gândirii (imaginilor, cuvintelor, sunetelor etc.). Indicele de fluiditate este dat de numărul total de 

răspunsuri. 

Flexibilitatea figurală (Flex.f.) este un indicator al capacităţii de restructurare a gândirii în raport 

cu noile situaţii; indicele de flexibilitate este dat de numărul total de categorii diferite în care se pot 

include răspunsurile. Flexibilitatea este considerată fie un atribut al adaptabilităţii, şi aparţine 

trăsăturilor de personalitate, fie o caracteristică a gândirii care permite depăşirea inerţiei şi 

reinterpretarea informaţiilor.  

 Originalitatea figurală (Orig.f.) indică independenţa de raţionament, capacitatea de integrare a 

unor elemente diverse în acelaşi câmp perceptiv;  indiciile de originalitate semnifică raritatea 

răspunsului prin raportare la o repartiţie procentuală.  

Elaborarea figurală (Elab.f.) reprezintă capacitatea de transformare şi combinare de idei în 

procesul construcţiei mintale; indicele de elaborare reprezintă numărul de detalii care completează 
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şi nuanţează răspunsul (Barron,1968). Torrance şi Safter (1999) precizează: o performanţă 

superioară la parametrul „elaborare” induce performanţe scăzute din punct de vedere al flexibilităţii,  

fluidităţii şi originalităţii.  

Rezistenţa la închidere prematură ( Rez.înc.) măsoară capacitatea de rezistenţă perceptivă la 

figura indusă prin stimul sau rezistenţă la „gestal”; indicele reprezintă măsura în care subiectul este 

independent de învăţarea perceptivă, şi este specific creativităţii figurale. Considerată de Rogers, în 

1979, ca fiind una dintre caracteristicile de nelipsit ale creativităţii.  

Capacitatea de abstractizare semantică (Abs. sem.) este capacitatea de interpretare abstract- 

verbală a desenului prin titlul acordat; indicele reprezintă nivelul de abstractizare al conţinutului 

titlului. Evidenţierea esenţialului este definită ca fiind capacitatea de a integra contrastele [5, p.10-

11]. 

Instrucţiunile generale de administrare şi scorare a testului Torrance de gândire creativă (TTCT) -  

forma figurală au fost realizate în conformitate cu cele descrise de Dincă Margareta [5, p.16-19]. 

În realizarea testului s-a creat o atmosferă relaxată, ludică. Testul s-a aplicat cu fiecare clasă în 

parte. Timpul total ăl testului este de 45 minute, din care 30 minute de lucru propriu - zis. În cadrul 

instructajului elevii (respondenţii) au fost motivaţi pozitiv. 

 Cu elevii s-a făcut un instructaj general şi instructaje specifice pentru Activitatea 1(Construcţia 

unui tablou) şi pentru Activitatea 2( Completare de desene) 

În activitatea noastră de cercetare a fost aplicat ghidul de scorare / notare şi instructajul pentru 

utilizarea lui elaborat de Dincă Margareta [28,p.18-58]. În continuare se descriu rezultatele obţinute 

în aplicarea testului Torrance de gândire creativă, forma figurală. Prin intermediul Activităţii 1 

(Construcţia unui tablou) au fost calculate scorurile pentru factorii originalitate, abstractizare 

semantică şi elaborare. Indicii medii ai nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative depistaţi prin 

intermediul testului Torrance, forma figurală Activitatea 1 (Construcţia unui tablou) sunt înregistraţi 

în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Indicii medii ai nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative (experimentul de 

constatare).Testul Torrance de gândire creativă. Forma figurală. Activitatea 1.Construcţia 

unui tablou. 

                 Clasa Orig.f Abs. sem. Elab.f. 

II-a  22elevi(de control) 1,72 0,54 1,90 

II-a  19 elevi(experimentală) 1,21 0,73 1,42 

   Media 1,47 0,64 1,66 

 

Mediile obţinute în clasele supuse experimentului sunt următoarele: originalitatea-1,47 puncte 

abstractizarea semantică-0,64 puncte iar elaborarea-1,66 puncte.  

În baza datelor obţinute conchidem: a) media originalităţii în cele două clase supuse 

experimentului este de 1,47 puncte. În clasele supuse experimentului pedagogic s-a observat o 

dependenţă reciprocă dintre indicii de dezvoltare a originalităţii şi indicii de dezvoltare a elaborării 

figurale. Diferenţa dintre indiciile mediu al nivelului de dezvoltare a originalităţii şi elaborării este 

de 0,19 puncte. 

  Prin intermediul Activităţii 2 (Completare de desene) au fost calculate scorurile pentru factorii 

fluidităţii, flexibilităţii, originalităţii, abstractizarea semantică, elaborarea şi rezistenţa la închidere. 

Pentru determinarea scorului factorului fluiditate se determină numărul total de figuri completate 

inteligibil, cu sens. Scorul maximal  este de 10 puncte. Dacă două sau mai multe figuri sunt 

combinate într-un singur desen, se acordă câte un punct pentru fiecare figură folosită. Această 

variabilă  în clasele examinate variază de la 7,2 în clasa a II-a (de control) la 7,8 puncte în clasa a II-

a (experimentală). 

Flexibilitatea s-a calculat prin numărul categoriilor diferite în care se încadrează răspunsurile. În 

determinarea categoriilor s-au folosit atât desenele cât şi titlurile acestora. Flexibilitatea variază în 

limitele de 6,5 până la 6,7 puncte. 
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 În depistarea originalităţii la fel ne-am condus de ghidul de scorare pentru fiecare dintre cele 10 

figuri elaborat de Dincă M.  Astfel, s-au acordat: 0 puncte pentru răspunsuri cu o frecvenţă nu mai 

mare de 5 %; 1 punct pentru răspunsuri cu o frecvenţă de  2 %- 4,99 %; 2 puncte pentru 

răspunsurile cu o frecvenţă sub 2%. Rezultatele experimentului pedagogic de constatare 

demonstrează, că originalitatea la cei 41 de elevi supuşi cercetării este la un nivel mai jos în 

comparaţie cu nivelul de formare a fluidităţii şi flexibilităţii. Originalitatea variază de la 2,5 puncte 

în clasa a II a (de control)  până la 2,57 puncte în clasa a II-a (experimentală). 

În elucidarea abstractizării semantice s-a punctat titlul fiecărei figuri completate, apoi s-au 

adunat toate punctele, obținându-se un scor pentru întreaga activitate.  Abstractizarea semantică sau 

originalitatea titlului se scorează de la 0 la 3 puncte, potrivit următoarelor criterii: 0 puncte - titluri 

banale, care repetă desenul de tipul : „cer”, „valuri”, „cheie”; 1 punct – titluri descriptive concrete, 

implicând o raportare la altă clasă, de tipul: „Şarpe cu clopoţel”, „Om fericit” ; 2 puncte-titluri 

descriptive, dar imaginative, în care modificarea merge dincolo de concret sau de descrierea fizică, 

precum: „Urma misterioasă”. „Geniul sub lacrimă”; 3 puncte - titluri abstracte, dar adecvate, care 

merg dincolo de ceea ce se poate vedea şi care spun o poveste…”[ 5, p.41]. 

      Rezultatele obţinute demonstrată că între scorul originalităţii şi abstractizării semantice (sau 

originalitatea titlului) există o anumită corelaţie. Cu cât originalitatea este mai înaltă cu atât şi 

abstractizarea semantică se află la un nivel mai înalt. Capacitatea de abstractizare semantică variază 

în limitele de 0,3 până la 0,5 puncte.  

Scorarea elaborării s-a efectuat în felul următor. S-a acordat câte un punct fiecărui detaliu, 

fiecărui amănunt. După ce s-a punctat elaborarea pentru fiecare figură, s-a făcut un scor total pentru 

toate desenele completate şi scorul obţinut s-a transformat astfel: 1punct- 0-8 detalii; 2 puncte - 9- 

17 detalii; 3 puncte -  18-28 detalii; 4 puncte -  29-39 detalii; 5 puncte -  40-50 detalii; 6 puncte -  

peste 51 detalii. 

În clasele supuse experimentului elaborarea ca capacitate de transformare şi combinare de date 

în procesul de construcţie mintală se află în limitele de 2, 2 puncte. 

Rezistenţa la închidere este specifică creativităţii figurale. Persoanele cu creativitate scăzută 

închid figurile incomplete de la Activitatea 2 prin linii drepte sau curbe, pierzând şansa de a desena 

imagini originale. Fiecare răspuns se evaluează în concordanţă cu următoarea scală:  

0 puncte – figura este închisă pe cea mai rapidă şi directă cale, printr-o linie dreaptă sau printr-o 

curbă simplă. Literele din alfabet sau numerele sunt, de asemenea, notate cu 0 puncte; 

 1 punct -  figura este închisă, dar dincolo de închiderea simplă. Ea poate fi prelungită şi apoi 

închisă, sau poate fi închisă direct şi apoi să fie adăugate detalii în afara închiderii. Dacă detaliile 

sunt adăugate în interiorul figurii închise, răspunsul este cotat cu 0 puncte; 

2 puncte – închiderea nu este completă, sau figura nu este închisă prin linii neregulate, care 

formează mai degrabă o parte a desenului decât o linie dreaptă sau curbă simplă. Literele sau 

numerele sunt notate cu 0 puncte. Scorul maxim este de 20 de puncte şi poate fi obţinut doar dacă 

sunt folosite toate figurile. Această variabilă a performanţei creative la eşantionul de elevi, examinat 

de noi în experimentul de constatare , variază de la 0,79 până la 0,8 puncte. 

Tabelul 2  Indicii medii ai nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative (experimentul de 

constatare). Testul Torrance  de gândire creativă . Forma figurală, Activitatea 2.                                                                                                                       

            

        Clasa 

                        

Fluid.f. 

 

                       

Flex.f. 

                   

Orig.f. 

             

Abs.sem. 

          

Elab.f 

   

Rez.înc. 

II-a  22elevi 

(clasa de control) 

 

                             

7,2 

                          

6,5 

                       

2,5 

                     

0,5 

              

2,2 

         

0,8 

II-a  19elevi 

(clasă experimentală) 

                              

7,8 

                            

6,7 

                      

2,57 

                    

0,3 

              

2,2 

        

0,79 

  Media                               

7,5 

                            

6,6 

                       

2,54 

                      

0,4 

               

2,2 

          

0,795 
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    Analizând datele descrise în Tabelul 2, indicii medii de dezvoltare a gândirii creative (forma 

figurală) putem conchide următoarele: a) media fluidităţii în cele două clase primare constituie 7,5 

puncte; b) flexibilitatea figurală variază între 6,5 şi 7,8 puncte. Atât fluiditatea cât şi flexibilitatea 

figurală la toţi elevii examinaţi se află la un nivelul de normă de vârstă; c) indicele mediu al 

originalităţii constituie 2,57 puncte; d) capacitatea de interpretare abstract – verbală a figuralului 

(Abs. Sem.)  se află la un nivel relativ  jos  de dezvoltare la elevii din clasele supuse investigaţiei. 

Media de dezvoltare a acestei capacităţi constituie 0,4 puncte. Rezultatele obţinute de noi 

demonstrează că această variabilă se află într-o dependenţă direct proporţională cu nivelul de 

dezvoltare a originalităţii figurale; e) indicele mediu al capacităţii de transformare şi combinare de 

date în procesul de construcţie mintală (elaborarea figurală) este de 2,2 puncte. În clasele supuse 

experimentului pedagogic s-a observat o corelaţie (dependenţă reciprocă) dintre nivelul de 

dezvoltare a originalităţii şi elaborării; j) rezistenţa la închidere ca factor intelectual sau variabilă 

operaţională a procesului de gândire creativă constituie 0,795 puncte în mediu la elevii examinaţi.             

Indicii medii de dezvoltare a capacităţilor creative identificaţi prin intermediul testului Torrance, 

forma figurală se află la nivelul de norma vârstei de dezvoltare. În clasele supuse experimentului 

pedagogic scorurile pentru factorii fluiditate, flexibilitate şi originalitate sunt la un nivel mediu de 

dezvoltare. Scorurile pentru factorii abstractizarea semantică, elaborarea şi rezistenţa la închidere se 

află sub nivelul mediu de dezvoltare. În baza studiului surselor teoretice şi a datelor experimentului 

de constatare am elaborat un program de antrenament creativ pentru elevii de vârstă şcolară mică, 

clasa a II-a. 

  În elaborarea programului de antrenament creativ am pornit de la probele descrise de Dincă M., 

Roco M., Rafailă E. Și alți savanți creatologi. Exerciţiile creative au fost elaborate şi selectate în 

conformitate cu factorii creativităţii. Potenţialul creativ al elevilor poate fi dezvoltat atât în cadrul 

instruirii, cât şi în cadrul activităţilor nonformale. Cel mai frecvent în dezvoltarea creativităţii se 

aplică aşa metode ca învăţarea prin problematizare şi descoperire, metoda modelării şi exercitării 

creative[1;5;6;12;13]. 

 Componenta iniţială a programului de antrenament a servit elucidarea din curricula şcolară a 

cunoștințelor integratorii şi selectarea/construirea în baza lor a unui set de activităţi creative.  Cele 

expuse mai sus reprezintă nu altceva decât - principiul întemeierii activităţilor creative pe 

cunoştinţele integratoare. Motivul elucidării cunoştinţelor integratorii de ordin general a servit 

faptul, că în baza lor se pot forma şi dezvolta capacităţile creative integratorii. Factorii intelectuali 

ai creativităţii pot fi formaţi şi dezvoltaţi la personalitate şi-n baza cunoştinţelor de ordin 

neintegratoriu /neconceptuale, însă gradul lor de generalitate este mult mai mic şi posibilităţile de 

transfer a acestor cunoştinţe în noi situaţii  sunt relativ limitate, reduse[10]. Cunoştinţele integratorii 

au fost elucidate de către noi în baza analizei şi sintezei curriculei şcolare la disciplinele de 

învățământ din ciclul primar.  

  Cunoştinţe integratorii sunt aplicabile pentru toate disciplinele de  învățământ şcolar. Ele trebuie 

să fie adaptate şi readaptate la disciplina concretă de învățământ. Astfel în predarea-învăţarea 

matematicii în ciclul primar se evidenţiază astfel de cunoștințe integratorii: utilizarea unor  reguli, 

relaţii, ecuaţii simple şi scheme funcţionale simple, formule; determinarea legăturilor dintre 

adunarea şi scăderea numerelor naturale, între înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale; 

identificarea sau elucidarea proprietăţilor operaţiilor matematice; determinarea esenţei conceptelor 

matematice; utilizarea instrumentelor de măsură adecvate; emitea de ipoteze, verificarea şi 

modificarea lor, căutarea de noi soluţii; compararea şi ordonarea numerelor utilizând modele 

semnificative, rearanjarea părţilor componente şi stabilirea altui model; sortarea şi clasificarea 

formelor şi obiectelor în diferite moduri, justificarea metodei de sortare sau clasificare; interpretarea 

numerelor obţinute în urma unor măsurări; selectarea de materiale şi  noţiuni matematice necesare 

în desfăşurarea unor activităţi practice; combinarea şi modificarea datelor, găsirea a noi modalităţi 

de depăşire a dificultăţilor în rezolvarea problemelor; crearea şi aplicarea unor scheme în alcătuirea 

şi în rezolvarea de probleme; crearea de probleme utilizând tehnici variate; reformularea 

problemelor, combinarea şi modificarea datelor; efectuarea de completări, modificări şi rearanjări; 
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descompunerea numerelor naturale în baza operaţiilor de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire ş. 

a. În continuare exemplificăm cele expuse mai sus prin câteva activități creative la matematică clasa 

a II-a. 

 Creează şi rezolvă probleme completând căsuţele tabelei. 

Avea 9 14 27 

A mai primit 5 6 13 

A dat 3 12 20 

I-au rămas    

 

 Într-un paner erau 8 ouă, iar în altul de 3 ori mai multe. Formulează întrebarea astfel încât 

problema să se rezolve prin două operaţii. 

 Creează un desen folosind linii frânte. 

 În grădina bunelului cresc 7 vişini, iar meri cu 3 mai mult. Câți meri are bunelul? Modifică 

întrebarea şi descoperă cât mai multe modalităţi de rezolvare a problemei. 

 Costel avea 13 ilustrate, iar Dorin cu 6 ilustrate mai puţine. Formulează întrebarea astfel 

încât problema să se rezolve prin două operaţii. 

 Alcătuieşte o problemă după expresia numerică: 72-(31-7). 

 Creează şi rezolvă o problemă cu următoarele valori numerice: plicuri-9; ilustrate de 3 ori 

mai multe decât plicuri. 

 Alcătuieşte o problemă folosind numerele: 9 şi 4. 

 Un fermier a trimis spre vânzare 8 maşini cu morcov, iar cu varză de 7 ori mai multe. Câte 

maşini cu varză a trimis fermierul? Modifică enunţul astfel încât problema să se rezolve prin 

metoda grafică. 

 Mama vrea să toarne într-un bidon 7 litri de ulei. Ea are la dispoziţie numai un vas de 5 litri  

    În predarea „Ştiinţelor” au fost evidențiate astfel de cunoştinţe integratorii: determinarea 

legăturilor de cauză şi efect în fenomenele din natură; determinarea legilor de dezvoltare a naturii 

depistarea consecinţelor; determinarea consecinţelor activităţii omului asupra mediului înconjurător; 

elucidarea valorii şi importanţei unor obiecte şi fenomene din natură; determinarea corelaţiei dintre 

principalele organe ale corpului uman şi funcţiile acestuia; formularea de concluzii în urma 

observaţiilor efectuate; investigarea diferitor cauze şi consecinţe ale impactului ecologic; 

determinarea esenţei fenomenelor şi proceselor din natură, societate, om; evidenţierea structurii 

unor fenomene, depistarea interdependenţei dintre elementele lor; prognozarea fenomenelor din 

natură, reieşind din faptele concrete; determinarea a unor noi relaţii dintre unele obiecte şi 

fenomene din natură; motivarea unor atitudini (pozitive / negative) ale omului faţă de mediul 

înconjurător; formularea de probleme pe baza acţiunilor omului asupra mediului înconjurător ș. a. 

Exemple de activități creative la disciplina Științe, clasa a II-a.  

La ce s-ar putea folosi un borcan gol? O cutie de carton? 

 Enumeraţi cât mai multe asemănări dintre o prună şi un măr. 

 Se ştie că pe lângă drepturi omul are şi îndatoriri. Cum socotiţi, ce îndatoriri are omul faţă 

de natură? 

 Pe pământ există o mare diversitate de plante. Unele cresc şi se dezvoltă pe uscat - mediul 

terestru, altele în apă - mediul acvatic. Cum socotiţi, de ce plantele trăiesc în diferite medii? 

 Daţi cât mai multe răspunsuri la întrebarea: „Ce s-ar întâmpla dacă ar scădea  numărul de 

plante de pe pământ?” 

 Care este importanţa Soarelui pentru viaţa de pe Pământ? Aduceţi cât mai multe argumente. 

  În ţara noastră sunt 4 anotimpuri. În unele regiuni ale Pământului este întotdeauna cald, în 

alte zone este frig şi îngheţ. Cum socotişi de ce?  

   Aceste cunoştinţe reflectă anumite laturi sau aspecte generale ale proceselor din natură şi 

societate şi de aceleia se numesc aspectuale sau integratorii. Situaţiile şi sarcinile cu caracter de 

problemă elaborate în baza acestor cunoştinţe poartă caracter integrator sau aspectual. 
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   O astfel de tipologizare a materiei de învățământ conform cunoştinţelor aspectuale / integratorii 

îndeplineşte următoarele funcţii: a) permite pedagogului de a evidenţia ideile, locul şi gradul lor de 

realizare în cadrul predării - învăţării disciplinei de învățământ; b) să elaboreze sau să selecteze 

situaţii şi sarcini cu caracter de problemă în baza acestor cunoştinţe; c) să determine gradul 

complexităţii lor în corespundere cu particularităţile psihopedagogice ale elevilor; d) să stabilească 

gradul de reflectare a cunoştinţelor aspectuale în disciplinele de învățământ[10]. 

     Următoarea componentă de construire a programului experimental îl reprezintă acţiunile de 

respectare a principiului formării integrale a tuturor factorilor intelectuali ai creativităţii: fluiditatea, 

flexibilitatea, originalitatea, elaborarea, abstractizarea semantică şi rezistenţa la închidere. Nu orice 

activitate creativă (situaţie sau sarcină cu caracter de problemă) prevede formarea şi dezvoltarea în 

mod obligatoriu a tuturor factorilor intelectuali ai creativităţii. Este demonstrat faptul, că elevul 

poate rezolva multiple sarcini cu caracter de problemă, însă unii factori intelectuali ai creativităţii să 

rămână la un nivel relativ jos de dezvoltare. 

Sunt activităţi creative care prevăd formarea şi dezvoltarea unuia sau a mai multor factori 

intelectuali ai creativităţii. În cadrul experimentului formativ de către noi au fost propuse elevilor un 

set de activităţi creative care au contribuit la formarea tuturor factorilor intelectuali ai creativităţii.  

     Un alt pilon teoretico-praxiologic de elaborare a programului formativ îl reprezintă principiul 

corespunderii sarcinilor cu caracter de problemă potenţialului de activitate creativă a fiecărui elev 

sau  grupului de elevi [4;15].  

  Sarcina cu caracter de problemă este mai complexă în dependenţă de numărul de date prezente 

în ea pe care elevul trebuie să le eleveze, numărul de etape sau paşi necesari pentru rezolvare şi 

numărul de concluzii paralele care trebuie să le facă elevul reieşind din condiţiile ei. Procesul 

dezvoltării capacităţilor creative prevede respectarea la nivelul maxim a principiului individualizării 

şi diferenţierii. În acele cazuri când elevul/elevii întâlnesc dificultăţi în soluţionarea sarcinilor cu 

caracter de problemă e nevoie de a le acorda un ajutor copiilor; a le oferi o altă sarcină   cu caracter 

creativ; a modifica sarcina înaintată sau a o remodifica, a o descompune în sarcini mai simple; a 

reformula condiţiile problemei; a include noi date suplimentare în conţinutul problemei etc.[11]. 

Realizarea productivă a programului formativ a fost permanent însoţit de respectarea 

principiului predării-învățării la nivelul optim de complexitate. Acest principiu prevede sporirea 

treptată a complexităţii sarcinilor creative şi susţinerea permanentă a tendinţelor elevilor de a însuşi 

noi cunoştinţe şi de a gândi nestandard. El prevede ca fiecare elev în cadrul activităţilor de învăţare 

să depună anumite eforturi intelectuale posibile, rezonabile şi realizabile, care contribuie la 

obţinerea succesului. Norma complexităţii pentru fiecare elev şi grup de elevi este diversă. 

Experienţa pedagogică demonstrează, că respectarea acestei reguli în cadrul instruirii oferă 

elevului/elevilor condiţii favorabile de soluţionare cu succes a sarcinilor creative. În cadrul 

activităţilor de învăţământ elevii erau încadraţi în activităţi de soluţionare a sarcinilor-problemă 

raportate la potenţialul intelectual propriu. În cadrul activităţilor de învăţare creativă elevii 

permanent erau încurajaţi, susţinuţi motivaţional.  

Învăţarea creativă a elevilor permanent era însoţită de principiul – respectarea ritmului optim al 

învăţării. Ritmul optim al activităţii cognitive şi-n special al activităţii de învăţare creativă 

reprezintă o condiţie importantă şi inevitabilă în dezvoltarea capacităţilor creative la elevii de vârstă 

şcolară mică[11].  

Pentru verificarea programului experimental elaborat, am organizat experimentul pedagogic de 

control. Pentru determinarea nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative la  elevii din ciclul 

primar am utilizat aceleaşi baterie de teste pentru evaluarea gândirii creative, testul Torrance de 

gândire creativă-forma figurală  similar celui din experimentul de constatare. 

În depistarea nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative s-a aplicat testul Torrance de gândire 

creativă, forma figurală. Prin intermediul Activităţii 1 (construirea unui tablou) au fost calculate 

scorurile pentru factorii originalitate, abstractizare semantică şi elaborare. Valorile medii şi 

diferenţele factorilor gândirii creative pentru eşantionul experimental obţinute în fazele de 

constatare şi de control sunt înregistrate în Tabelul 3.  
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Tabelul 3. Indicii medii comparativi ai nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative 

Compararea rezultatelor experimentului de constatare şi control. Testul Torrance de 

gândire creativă. Forma figurală .Activitatea 1. 

Clasa Originalitatea Abstractizarea semantică Elaborarea 

 

 

 

 

 

 Const. Contr. Difer. Const. Contr. Difer. Const. Contr. Dif.  Diferenţa 

II-a 22elevi  

(de control) 

1,72 1,90 0,18 0,54 1.00 0,46 1,90 2,0 0,1 0,1 

II-a19elevi  

(experim.) 

1,21 2,26 1,05 0,73 2.05 1,32 1,42 2.63 1,21 1,21 

Diferenţa - 0,51 0,36 0,87 0,19 1,05 0,86 -0,48 0,63 1,11 1,11 

 

În baza datelor ilustrate în Tabelul 1 observăm, că scorurile pentru factorii originalitate, 

abstractizare semantică şi elaborare în clasa experimentală au crescut  aproximativ de o unitate. În 

clasa a II a experimentală comparativ cu clasa a II a  de control factorii gândirii creative au crescut 

după cum urmează: originalitatea cu 0,87 puncte, abstractizarea semantică 0, 86 puncte iar 

elaborarea cu 1,11 puncte.  

Prin intermediul Activităţii 2 (Completare de desene) au fost calculate scorurile pentru factorii 

fluidităţii, flexibilităţii, originalităţii, abstractizării semantice, elaborării şi rezistenţei la închidere. 

În clasa experimentală s-a observat un anumit progres la toţi factorii creativităţii. 

Tabelul 4. Indicii medii ai nivelului de dezvoltare a capacităţilor creative 

             Testul Torrance  de gândire creativă .Forma figurală. Activitatea2. Compararea 

rezultatelor experimentului de constatare şi final / de control 

Clasa Fluiditatea Flexibili-

tatea 

Originali-

tatea 

Abstractizare

a semantică 

Elaborarea Rezistenţa 

la 

închidere 

 Con. Cont. Con. Cont. Con. Cont. Con. Cont. Con. Cont. Con. Cont. 

cl. III-a  19 

elevi (clasa 

experiment.) 

7,8 9,84 6,7 9,15 2,57 9,21 0,5 4,42 2,2 7,63 0,8 7,63 

cl. III-a  

22elevi 

(clasa de 

control) 

7,2 8,0 6,5 7,63 2,5 2,69 0,3 1,13 2,2 2,28 0,7 0,81 

Diferența 0,6 1,84 0,2 1,52 0,07 6,52 0,2 3,29 0,0 5,35 0,1 6,82 

 

Analizând datele descrise în Tabelul 4 „Indicii medii comparativi a rezultatelor experimentului de 

constatare şi de control” putem conchide următoarele: a)diferenţa fluidităţii dintre clasa 

experimentală şi cea de control constituie 1,84 puncte; b)diferenţa flexibilităţii constituie 1,52 

puncte; c)diferenţa nivelului de dezvoltare a originalităţii constituie 6,52 puncte; d) capacitatea de 

interpretare abstract-verbală a figuralului (Abs. Sem.) a progresat în mediu cu 3,29 puncte. 

Progresul înregistrat la abstractizarea semantică, originalitate şi rezistenţă la închidere este 

aproximativ identic; e) indicele mediu de diferenţă al elaborării este de 5,35 puncte, iar al rezistenţei 

la închidere constituie 6,82 puncte; j)s-a observat un anumit progres în creşterea nivelului de 

dezvoltare a capacităţilor creative şi la elevii din clasa de control. Însă acest progres este 

nesemnificativ în comparaţie cu clasa experimentală; z) datele obţinute în rezultatul aplicării 

testului Torrance de gândire creativă, forma figurală confirmă faptul, că activităţile creative propuse 

elevilor pentru soluţionare servesc ca stimuli esenţiali în dezvoltarea potenţialului creativ. 

Unele concluzii finale. Instruirea favorizează benefic formarea şi dezvoltarea capacităţilor 

creative la elevii de vârstă şcolară mică. Pentru formarea şi dezvoltarea planică a capacităţilor 

creative la elevii de vârstă şcolară mică este necesar de elaborat un program de antrenament creativ. 

Acest program, în opinia noastră, necesită să fie construit în corespundere cu următoarele principii: 
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întemeierea activităţilor creative pe cunoştinţele integratorii proiectate în curricula şcolară; 

elaborarea unui sistem de sarcini-problemă raportat la toţi factorii intelectuali ai creativităţii; 

raportarea sarcinilor cu caracter de problemă la potenţialul de dezvoltare creativă a fiecărui elev sau 

grup de elevi; predarea-învăţarea elevilor la nivelul optim de complexitate; respectarea ritmului 

optim al învăţării; stimularea permanentă a tendințelor elevilor de vârstă şcolară mică de a soluţiona 

situaţii şi sarcini cu caracter de problemă; respectarea fazelor şi regulilor diferenţierii şi 

individualizării instruirii. 
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Rezumat: Studierea gândirii are tot mai mare însemnătate, considerându-se procesul psihic cognitiv 

principal care determină dezvoltarea intelectuală şi în general a personalităţii copilului. Fără o gândire bine 

formată, nu poate fi asigurată însuşirea considerabilă şi esenţială a cunoştinţelor. Dezvoltarea gândirii şi în 

special a operaţiilor ei, rămâne o preocupare importantă a educaţiei, întrucât de ea depinde nu numai 

dezvoltarea intelectuală a  copilului dar şi a tuturor proceselor psihice. 

Cuvinte cheie: gândire, operații ale gândirii, dezvoltare intelectuală, elevi din ciclul primar. 

Summary: The study of thinking has an increasing significance, being considered as the main cognitive 

psychic process that determines the intellectual development and the personality of the child in general. 

Without a well-formed thought, considerable and essential knowledge acquisition cannot be ensured. The 

development of thinking and especially of its operations, remains an important concern of education, as it 

depends not only on intellectual development but also on all psychic processes. 

Keywords: thinking, thinking operations, intellectual development, primary school students. 

 

Rigorile de calitate solicitate de învăţământul primar contemporan cere o schimbare de mare 

amploare, intensivă şi productivă în viaţa şi activitatea copilului. Vârsta şcolară mică se constituie 

ca un stadiu nou, calitativ superior, bazat pe achiziţiile anterioare, pe experienţa cognitivă a 

copilului pe care o valorifică şi restructurează, în funcţie de noile solicitări psihologice şi fizice. Iată 

de ce, imperativul şcolii primare este formarea unei personalităţi de tip nou cu spirit intensiv, 

creativ, inteligent, capabil să soluţioneze probleme noi, complicate. Atingerea acestor deziderate 

este apanajul unui palier superior al proceselor psihice cognitive, în care cel mai important rol îi 

revine gândirii. 

Gândirea este procesul psihic cognitiv superior de reflectare complexă a realităţii şi 

rezolvarea de probleme. Gândirea asigură vieţii psihice a copilului coerenţă şi eficacitate în 

raporturile cu mediul. Ea antrenează toate celelalte disponibilităţi şi mecanisme psihice, fiind 

trăsătura cea mai importantă a psihicului uman, definitorie pentru copil ca subiect al cunoaşterii 

logice, raţionale, întrucât gândirea produce schimbări importante ale informaţiei cu care copilul 

operează. Dacă celelalte mecanisme psihice produc modificări superficiale, natura informaţiei 

rămânând aceeaşi, gândirea modifică informaţia, făcând saltul de la neesenţial la esenţial, de la 

particular la general, de la concret la abstract etc. 

 La etapa actuală, studierea gândirii are tot mai mare însemnătate, considerându-se procesul 

psihic cognitiv principal care determină dezvoltarea intelectuală şi în general a personalităţii 

copilului. Fără o gândire bine formată, nu poate fi asigurată însuşirea considerabilă şi esenţială a 

cunoştinţelor. Dezvoltarea gândirii şi în special a operaţiilor ei, rămâne o preocupare importantă a 

educaţiei, întrucât de ea depinde nu numai dezvoltarea intelectuală dar şi a tuturor proceselor 

psihice. 

 Dezvoltarea gândirii la vârsta şcolară mică se prezintă prin caracterul complex, 

plurideterminat şi multifactorial. Gândirea este procesul psihic care dispune de cel mai vast sistem 

de operaţii. Superioritatea şi poziţia unui proces psihic în ansamblul vieţii psihice a copilului este 

dată de sistemele operatorii de care dispune. 

Dezvoltarea operaţiilor gândirii exprimă fenomenul caracteristic şi esenţial al vârstei şcolare 

mici. Nici un alt proces cognitiv nu se poate compara cu saltul cantitativ şi calitativ pe care, în 

condiţii normale, îl parcurge gândirea copilului între 7-11 ani. De la stadiul operaţiilor concrete se 

ajunge la gândirea teoretică abstractă. Iată de ce, rolul gândirii şi al operaţiilor ei în procesul 

cunoaşterii este extrem de mare, întrucât facilitează formarea planului integru de acţiune (operarea 

în plan mintal) şi reflexivitatea (capacitatea de a-şi analiza şi evalua propriile acţiuni) la această 

vârstă  [1, p. 67]. 
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Activitatea de gândire a elevilor din ciclul primar este în mare măsură dependentă de nivelul 

de dezvoltare al operaţiilor fundamentale ale gândirii: - analiza, sinteza, comparaţia 

abstractizarea, generalizarea, clasificarea etc. Fiecare din aceste operaţii nu pot să se manifeste 

izolat, ele realizează o anumită funcţie în procesul de cunoaştere şi se găsesc într-o legătură 

reciprocă complexă între ele. 

Operaţiile gândirii sunt instrumente psihice dobândite şi perfecţionate prin dezvoltarea 

intelectuală, prin învăţare şi exerciţiu. Operaţiile gândirii se dezvoltă treptat, pe măsura evoluţiei 

stadiale a intelectului. Dar ele nu se dezvoltă necondiţionat ci numai prin exersare, aşa cum se 

impune în şcoală, prin realizarea diferitelor teme la toate disciplinele de studiu. [3, p. 44]. 

Şcoala oferă nu numai o sumă de informaţii, dar şi informaţii pe care operațiile gândirii le 

prelucrează. De regulă dezvoltarea operaţiilor gândirii la elevii din ciclul primar se produce 

sporadic, fără a ţine cont de particularităţile individuale ale copiilor şi de succesiunea în care trebuie 

formate.  

Dezvoltarea operaţiilor gândirii la elevii din ciclul primar în mare parte este determinată de 

strategiile didactice utilizate de către învăţător în procesul educaţional. Deşi asupra necesităţii 

formării şi prezenţei la copii a operaţiilor gândirii se insistă mult în literatura de specialitate, 

deocamdată nu avem elaborat un model de referinţă convingător pentru elevii din ciclul primar.  

Operațiile gândirii posedă cea mai închegată şi coerentă schemă de organizare structurală-

funcţional. Caracteristica lor constă în capacitatea de a evidenţia esenţialul, a ajunge la noi 

generalizări în mod independent. Când copilul gândeşte el nu se limitează doar la constatare, el 

încearcă să descopere esenţa acestui fenomen stabilind legitatea generală a dezvoltării. [6, p. 56] 

Progrese importante în dezvoltarea operațiilor gândirii de-a lungul micii şcolarităţi rezidă în 

principal, în apariţia şi consolidarea construcţiilor operațional logice – mediate, reversibile, care 

înlocuiesc procedeele empirice, intuitive, naive ale etapei precedente. Construcţiile operaționale 

logice îmbracă forma unor judecăţi şi raţionamente care-i permit copilului ca dincolo de datele 

experienţei nemijlocit senzoriale, să întrevadă anumite permanenţe, anumiţi invarianţi, cum ar fi de 

pildă cantitatea de materie, greutatea, volumul, timpul, viteza, spaţiul. Potrivit unor studii, la vârsta 

7–8 ani copii admit conservarea materiei, către 9 ani recunosc conservarea greutăţii şi abia către 10-

11 ani conservarea volumului.  

 Copilul la această vârstă, ajunge să surprindă fenomene inaccesibile simţurilor – permanenţa, 

constanţa - gândirea sa făcând o cotitură decisivă, ridicându-se pe plan abstract, categorial. 

Surprinderea constanţei este caracteristica de bază sau fundamentală a gândirii logice ce presupun 

capacitatea de a coordona între ele operaţiile gândirii, de ale grupa în sisteme coerente  [10, p. 61].  

Copilul devine capabil să analizeze, să compară, să clasifice, să explice, să argumenteze, să 

dovedească adevărul judecăţilor sale. Multe din cunoştinţele sale şi le dobândeşte acum pe calea 

implicării operațiilor gândirii, depăşind raporturile cognitive primare şi acţionând mintal, pe cale 

deductivă, apelând la anumite principii de rezolvare generală. A gândi înainte de a acţiona devine 

un mod de raportare a copilului nu numai la sarcinile cognitive dar şi la alte aspecte ale vieţii sale, 

de pildă la relaţiile şi procesele de comunicare cu ceilalţi. Desigur, elemente ale gândirii intuitive, 

concrete, cu caracter practic, specifice preşcolarului, mai apar încă în gândirea elevului de vârstă 

școlară mică, mai ales în faţa unor sarcini noi, neobişnuite, dificile.  

În gândirea elevului de vârstă școlară mică, îndeosebi în primele clase, se mai întâlnesc 

tendinţe de sincretism, rezultat al insuficienţei analize a sarcinilor cognitive şi al amestecului 

condiţiilor esenţiale ale problemei şi neesenţiale [4, p. 56]. Şcolarul mic mai poate fi supus 

influenţei iluziei momentane în raportarea la cantităţi (evaluarea eronată a mărimii, a greutăţii, a 

volumului), ca urmare a insuficienţei eliberării de sub dominaţia nemijlocită a câmpului perceptiv. 

În procesul de învăţământ se dezvoltă operaţiile de gândire absolut indispensabile oricărei 

activităţi intelectuale: analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea, generalizarea, clasificarea şi 

concretizarea logică. Operațiile gândii devin mai productive, ca rezultat al creşterii gradului de 

flexibilitate şi mobilitate, al utilizării diferitelor procedee de activitate mintală. Învăţătorul trebuie să 

utilizeze cu măiestrie mijloacelor intuitive, acţionare şi verbale de care dispune, pentru a sprijini şi 

accelera dezvoltarea gândirii şcolarului mic. 
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Odată cu începerea instruirii în școală nu numai că se lărgeşte cercul de reprezentări şi noţiuni 

ale copilului, dar însăşi noţiunile devin mai complicate şi mai  exacte. Elevii de vârstă şcolară mică 

confundă în procesul generalizării indicele esenţiale şi cele neesenţiale. Acest lucru duce la greşeli 

de două feluri: la o prea mare îngustare a volumului noţiunilor, sau la o neîndreptăţită lărgire a 

volumului lor. Drept exemplu de îngustare a volumului noţiunii sunt faptele când elevii claselor 

primare nu raportează ciupercile la plante pentru că ele „nu au frunze”, insectele la animale, pentru 

că „ele sunt mici”. Exemple de lărgire a volumului noţiunii sunt asemenea generalizări ale elevilor, 

când ei includ în aceiaşi grupă insectele şi păsările, pentru că ele zboară, balena şi delfinul la peşti, 

pentru că „trăiesc în mări şi înoată” etc. 

Elevii de vârstă şcolară mică însuşesc, de obicei, cu oarecare dificultate legăturile de cauză şi 

efect, sau relaţiile dintre obiecte, fenomene. Ei înţeleg mai bine explicaţiile învăţătorului dacă ele se 

fac de la cauză la efect şi nu invers, adică de la efect la cauză. Când învăţătorul demonstrează în faţa 

elevilor o bilă de metal, care, după ce a fost încălzită, nu trece prin inel, cauza (încălzirea) precede 

intuitiv efectul (lărgirea volumului bilei). Dar dacă elevul are de a face cu un efect şi trebuie să 

presupună cauzele (de exemplu: planta sa uscat, de ce ?), lui îi este greu să dea explicaţiile posibile, 

deşi principiile corespunzătoare îi sunt cunoscute [5, p.79]. 

 Cunoştinţele presupun că informaţia propusă poate fi repetată, etichetată, enumerată. 

Înţelegerea cere ca elevul să poată reproduce informaţia prin cuvintele sale. Aplicarea presupune 

interpretarea informaţiei date şi folosirea ei de către elev în situaţii similare cu una din cele propuse.  

Nivel superior al gândirii elevului presupune dezvoltarea optimă a componentei operatorie care 

include: analiza, sinteza, comparația, abstractizarea, generalizarea, concretizarea, clasificarea.  

Analiza este operaţia de descompunere în minte a unui obiect în părţi componente şi de 

apreciere a semnificaţiei fiecărei părţi în cadrul întregului. Ea permite copilului delimitarea 

esenţialului de neesenţial, a necesarului de accidental, de întâmplător. Analiza cere elevului de 

vârstă școlară mică capacitatea de a descompune sau a împărţi informaţia. Acest lucru se poate face 

prin cooperare, ierarhizare, diferenţiere şi calculare. 

Sinteza constă în reconstituirea în minte a unui obiect (întreg) din elementele sau însuşirile sale date 

izolat. Pornind de la analiză, sinteza nu va fi o simplă asociere sau însumare, ci o relaţionare logică 

a informaţiilor secvenţiale despre obiect în vederea evidenţierii lui ca întreg şi a legilor interne de 

organizare; ea presupune, de asemenea, includerea obiectului dat într-o anumită clasă, corelarea lui 

cu alte obiecte. Produsul sintezei va fi întotdeauna o unitate informaţională cu valoare cognitivă 

superioară, cu ajutorul căreia ne ridicăm la nivelul înţelegerii ansamblului. Sinteza impune elevului 

o unificare sau crearea a ceva nou. Astfel, elevul mic trebuie să compună, să planifice, să propună, 

să organizeze sau să construiască ceva diferit (variat) ca răspuns la stimularea exercitată de o 

povestire ori o activitate. Se dezvoltă cunoaşterea directă, ordonată, conştientizată, creşte învăţarea 

indirectă, dedusă.  

Comparaţia este acea operaţie a gândirii care presupune evidenţierea pe plan mintal a 

asemănărilor şi deosebirilor esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor pe baza unui criteriu. Prin 

intermediul ei elevul de vârstă școlară mică raportează obiectele şi însuşirile lor la altele în vederea 

desprinderii a ceea ce au comun sau diferit. 

Abstractizarea este asociată nemijlocit cu analiza: ea constă în relevarea şi reţinerea unor 

însuşiri sau relaţii şi în eliminarea, sau lăsarea ,,în afara” a altora. Elevul reţine însuşirile care sunt 

considerate esenţiale şi necesare, iar cele considerate neesenţiale şi accidentale sunt eliminate. 

Generalizarea este nemijlocit asociată cu sinteza: ea presupune extinderea rezultatului 

sintezei (noţiune, principiu, lege) asupra tuturor cazurilor particulare care posedă proprietăţile date.  

Concretizarea este operaţia de aplicare a noţiunilor, principiilor şi legilor generale în analiza, 

interpretarea şi explicarea realului, în diversitatea laturilor şi formelor sale particulare. Gândirea 

copilului parcurge, de data aceasta, drumul de la abstract la concret, însă la concretul logic care redă 

obiectul în multitudinea determinărilor sale esenţiale. 

Clasificarea este orientarea spre separarea şi reunirea ulterioară a obiectelor în baza unor 

anumite semne. Clasificarea se realizează după anumite criterii, care sunt foarte variate după 

semnificaţie, relevanţă şi esenţialitate 
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 Clasificarea este operaţia care constă în regruparea într-un anumit număr de „clase” a 

elementelor care prezintă unul sau mai multe caractere comune. Clasificarea rezidă în organizarea 

pe grupe – mai mici sau mai mari - a unei mulţimi de „ obiecte” concrete (imagini, lucruri, fiinţe) 

sau „abstracte” (cuvinte, semne etc.), pentru ale menţine mai bine „sub control”.  

Operativitatea gândirii elevului de vârstă școlară mică avansează mult pe planurile figural, 

simbolic, semantic şi acţionar la nivelul unităţilor claselor, relaţiilor şi sistemelor şi ceva mai lent la 

nivelul transformărilor şi implicaţiilor. [8, p.122]. 

Deşi analiza şi sinteza sunt strâns legate între ele, s-a constatat că elevilor mici le vine mai 

uşor să analizeze obiectul sau imaginea percepută. Citind de exemplu un text copiii enumără 

evenimentele redate în el fără a face o legătură între ele. În primii ani de şcoală analiza se modifică, 

trecând în dezvoltarea sa prin câteva etape. La prima etapă ea este înfăptuită prin intermediul 

acţiunilor practice: copii au obiectul analizat în mână, îl privesc, fac cu el diferite manipulări. La 

doua etapă acţiunile cu obiectele se reduc, se interiorizează şi analiza se face la nivel senzorial, 

adică numai privind obiectul sau imaginea lui. La a treia etapă de dezvoltare a analizei ea poate fi 

făcută şi în lipsa obiectului sau a imaginii lui. În cazul dat procesul de analiză decurge în plan 

mintal. Cu vârsta acest proces se perfecţionează şi din alt punct de vedere. La început, analizând 

elevul evidenţiază doar unele părţi componente, iar odată cu vârsta el le numeşte pe toate.  

Paralel cu analiza se dezvoltă şi altă operaţie a gândirii – sinteza. Deşi analiza şi sinteza sunt 

strâns legate între ele, formează o unitate, analiza este efectuată de către copiii de 7 – 10 ani mai 

uşor şi mai reuşit. Elevii claselor primare, percepând un tablou, enumeră persoanele şi obiectele 

redate pe el. Lor, însă le vine greu să înţeleagă conţinutul, ideea lui, aceasta are loc din cauză că fără 

ajutorul adulţilor ei nu pot să unească elementele zugrăvite, dându-i tabloului o denumire laconică. 

Este specifică  exprimarea la elevii de vârstă școlară mică și a operației de comparație. La 

prima vedere se creează impresia, că elevii mici mai uşor găsesc laturile ce deosebesc un obiect de 

altul, decât cele asemănătoare. Acest fenomen are loc numai atunci , când e vorba de compararea 

obiectelor noi necunoscute. În cazurile când elevii de vârstă mică compară lucruri deja cunoscute, ei 

enumără totuşi, mai multe semne comune.   

Indispensabil trebuie să se ţină cont şi de faptul că elevii de vârstă şcolară mică nu posedă 

capacitatea de a face comparaţie după un plan, respectând o anumită consecutivitate în acţiunile lor 

perceptive. Acest algoritm ei trebuie să-l însuşească de la învăţător. La început, bineînţeles, le 

permitem copiilor să manipuleze cu obiecte concrete, ce propuse  pentru a fi comparate, iar mai 

târziu această operaţie mintală poate, fi efectuată şi în lipsa obiectelor. Un alt procedeu, care 

dezvoltă capacitatea de a găsi însuşirile asemănătoare şi cele distinctive, constă în trecerea treptată 

de la compararea obiectelor cu un număr mic de calități la cele ce posedă un număr  mai mare. 

 Dezvoltarea abstractizării la elevii claselor primare se manifestă în formarea capacităţii de a 

evidenţia semnele generale şi esenţiale ale obiectelor. Una din particularităţile copiilor de această 

vârstă constă în aceea că ei confundă trăsăturile esenţiale ale obiectelor cu cele neesenţiale, care se 

află la suprafaţă şi sunt mai vizibile. Acest fapt deseori îi împiedică să facă o generalizare sau 

clasificare a obiectelor. 

 În strânsă legătură cu operația de a generaliza se află şi concretizarea. Pe parcursul vârstei 

şcolare mici elevii analizând cazuri concrete, deduc diferite reguli. Totodată, are loc procesul 

invers: învăţând o noţiune ei aduc drept argumente exemple din viaţă. Ce-i drept acest lucru e făcut 

de către ei mai uşor în a doua jumătate  a vârstei şcolare mici. 

 Clasificarea se realizează după anumite criterii, care pot diferi foarte mult după semnificaţie, 

relevanţă şi esenţialitate. De pildă, criteriul „formei”, care reflectă invarianţii de structură ai 

obiectului, care ţin de determinarea calitativă, este mai important, din punct de vedere gnoseologic, 

decât criteriul „mărimii”, care trimite la determinarea cantitativă, mai puţin esenţială pentru 

„existenţa categorială” a obiectului. De aici rezultă că valoarea instrumental-cognitivă a clasificării 

depinde de „calitatea” criteriilor care stau la baza lor. La elevii de vârstă şcolară mică sunt prezente 

mai mult clasificările simple, făcute prin aplicarea unui singur criteriu (culoare, formă, mărime, 

substanţialitate, unitate, etc.). Dar totodată, unii copii la această vârstă manifestă şi clasificările 

complexe, realizate prin aplicarea simultană a două sau mai multor criterii (culoare şi formă, 
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culoare şi mărime, culoare, formă şi mărime etc.). Pentru a fi corectă o clasificare trebuie să se 

întemeieze, pe toată „întinderea” ei, pe acelaşi criteriu (criterii): cu alte cuvinte, pe durata efectuării 

unei clasificări, criteriul sau  criteriile alese trebuie să rămână constante. În raport cu una şi aceeaşi 

mulţime de elemente, criteriile de clasificare pot fi diferite; astfel spus, în raport cu una şi aceeaşi 

mulţime de elemente sunt posibile mai multe clasificări, clasele obţinute nefiind obligatoriu 

echivalente (adică neincluzând obligatoriu acelaşi număr de elemente). Specificul exprimării 

clasificării constă în aceea, că copilul utilizând această operaţie descoperă particularităţile specifice 

ale  obiectelor şi fenomenelor. [2, p. 81]. 

 Diverşi psihologi ne atenţionează că se disting şi unele particularităţi de vârstă în ceea ce 

priveşte capacitatea de a clasifica fenomenele şi obiectele din mediul înconjurător. E necesar să se 

ţină cont şi de faptul că elevii de vârstă şcolară mică nu posedă capacitatea de a face clasificarea 

după un criteriu, respectând o anumită consecutivitate în acţiunile lor perceptive. Acest algoritm ei 

trebuie să-l însuşească de la învăţător. La început, bineînţeles, le permitem copiilor să manipuleze 

cu obiecte concrete, ce sunt propuse pentru a fi clasificate, iar mai târziu această operaţie  mintală 

poate, fi efectuată şi în lipsa obiectelor.  

 Un alt procedeu, care dezvoltă clasificarea de a găsi însuşirile asemănătoare şi cele 

distinctive, constă în trecerea treptată de la clasificarea obiectelor cu un număr mic de  

particularităţi la cele ce posedă un număr  mai mare de calităţi. Dezvoltarea operaţiei mintale de 

clasificare la elevii claselor primare se manifestă în formarea capacităţii de a evidenţia semnele 

generale şi esenţiale ale obiectelor. Una din particularităţile copiilor de această vârstă constă în 

aceea că ei confundă trăsăturile esenţiale ale obiectelor cu cele neesenţiale, care se află la suprafaţă 

şi sunt mai vizibile. Acest fapt deseori îi împiedică să facă o clasificare corectă a obiectelor. Pe 

parcursul vârstei şcolare mici elevii analizând cazuri concrete, deduc diferite clasificări. Totodată, 

are loc şi  procesul invers, adică de separare: învăţând o noţiune ei aplică şi inducţia (adică de la 

individual la general). Ce-i drept acest lucru e făcut de către ei mai uşor în a doua jumătate a vârstei 

şcolare mici  

 La vârsta şcolară mică pentru dezvoltarea operațiilor gândirii este necesară angajarea elevului 

în obţinerea cunoştinţelor prin activitate proprie, folosind metode cât mai active. Aportul sporit al 

copilului şi activismul lui pot fi stimulate prin material intuitiv. Pentru facilitarea percepţiei 

particularităţilor şi interdependenţilor dintre diverse operaţii, precum şi pentru constatarea legităţilor 

existente se pot folosi diverse planşe colorate, reprezentări grafice a situaţiilor de problemă, fişe 

ilustrative. Copilul va avea un succes şcolar numai atunci când va putea utiliza corect şi va cunoaşte 

esenţialul operaţiilor gândirii, deoarece analiza, sinteza, comparaţia, generalizarea, particularizarea, 

clasificarea, etc., sunt segmentele fundamentale ale dezvoltării intelectuale a copiilor. 
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FORMAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE LA ELEVII DIN CLASELE PRIMARE 
Tatiana SLACFENCO, grad didactic întâi, 

Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes” 

 

Rezumat: Actulalmente un rol important se acordă dezideratului formarea competenţei de 

comunicare, deoarece permite înţelegerea între persoane, felul de a-ţi exprima gândurile, de a afla 

informaţii noi şi utile. Formarea la elevi a competenţei de comunicare prin situaţii concrete de 

comunicare şi prin utilizarea textului sunt oportunităţi incontestabile şi datorită faptului că noile 

schimbări din societate implică descrierea verbală, iar analiza citirii ca proces, după cum arată 

ştiinţele comunicării şi educaţia lingvistică, presupune o structură din câteva componente: 

stimularea motivaţiei legată de necesitate, de voinţă şi a interesului în procesul de percepere a 

textului literar. 

Cuvinte-cheie: competenţă de comunicare, situaţii de comunicare, lectura imaginii, text literar. 

În scopul asigurării calității procesului didactic în treapta primară, considerăm că una din 

problemele de bază este formarea competenței de comunicare prin studiul integrat al disciplinei 

Limba și literatura română, care nu se limitează însă la asimilarea de cunoștințe și de strategii, ci și 

la formarea de atitudini.  

Pentru ca un elev să-şi formeze o competenţă de comunicare este nevoie ca el [4, p.78]: 

 să stăpânească un ansamblu de cunoştinţe fundamentale în dependenţă de problema care va 

trebui rezolvată în final; 

 să-şi dezvolte capacităţi şi deprinderi de a utiliza cunoştinţe în situaţii simple, realizând astfel 

funcţionalitatea cunoştinţelor; 

 să soluţioneze diverse situaţii-problemă, conştientizând astfel cunoştinţe funcţionale în viziune 

proprie; 

 să rezolve situaţii semnificate în diverse contexte care prezintă anumite probleme complexe din 

viaţa cotidiană, manifestând comportamente conform achiziţiilor finale- competenţe. 

  Procesul formării competenţei de comunicare presupune nu numai transmiterea unor 

cunoştinţe cu caracter teoretic sau general, ci, mai ales, introducerea elevilor în situaţii concrete, în 

care aceste abilităţi sunt exersate într-un mod viu. 

 Formarea capacităţilor comunicative este mai productivă pe măsură ce elevii se confruntă cu 

situaţii problematice, dificile, altfel zis, când au ocazia să exerseze competenţele specifice [1, p. 7-

8]. 

Competenţa de comunicare nu este numai o sumă de competenţe, ci o interacţiune a tuturor 

acestora, manifestată prin capacitatea subiectului de a funcţiona într-un mediu complet comunicativ, 

prin folosirea noţiunilor lexicale şi sintactice de care dispune, dar bazându-se totodată pe trăsăturile 

paralingvistice şi kinetice – toate contribuind la realizarea comunicării. 

Formarea competenţei de comunicare presupune următoarele deprinderi [5, p.56]: 

 de ascultare activă; 

 de dialogare; 

 de însuşire şi folosire a formulelor de politeţe; 

 de dezvoltare a capacităţii empatice; 

 de dezvoltare a comunicării asertive; 

 de respectare a normelor de comunicare orală şi scrisă; 

 de cunoaştere a limbajului nonverbal şi paraverbal. 

Pornind de la faptul că în comunicare există emiţător, receptor şi mesaj, se descoperă o serie 

de reguli care asigură ca raportul dintre cele trei elemente să funcţioneze: 

 Emiţătorul este dispus şi pregătit să transmită mesajul; 

 Receptorul este dispus şi pregătit să-l primească; 

 Mesajul este formulat într-un cod cunoscut de cei doi; 
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 Emiţătorul transmite mesajul complet; 

 Receptorul ascultă întreg mesajul şi nu intervine în timpul discuției 

Învăţătorul pregăteşte elevii să îndeplinească cele două roluri, de receptor și de emiţător. 

Primul pas în aceasta acţiune este „construirea mesajului oral”. Prin diverse exerciţii, elevul învaţă 

să formuleze un mesaj, pe care să-l transmită unei persoane sau unui grup de persoane. 

Mesajul se adaptează la tema pe care o abordeaza, la forma de transmitere şi la persoana/ 

persoanele care îl va /vor recepta. Apoi elevii vor fi formaţi şi pentru rolul de receptor. Ei se 

obişnuiesc să asculte mesajul cu atenţie, fără să „bruieze”, sa-l întrerupă pe emiţător. Eventualele 

întrebări în legatură cu mesajul se adreseaza dupa transmiterea lui [2]. 

În scopul relaţionării cu cei din jur, este important cum se formulează întrebările şi 

răspunsurile. În procesul de predare-învăţare-elevii elevii exersează mult la formularea 

raspunsurilor la întrebari. Este foarte important ca ei să fie cât mai des puşi în situaţia de a întreba, 

de a construi astfel de enunţuri. 

Pentru o bună relaţionare, elevii sunt învăţaţi să-şi argumenteze ideile, să-şi exprime în mod 

civilizat acordul sau dezacordul faţă de ideile altora sau faţa de atitudinile unor persoane. 

Pentru formarea competenţei de comunicare este necesar ca elevii să fie antrenaţi în situaţii de 

comunicare concrete. Aceste competenţe vor influenţa pozitiv cunoştinţele receptorului atât cele din 

sfera lingvistică, socioculturală, cât şi de reflecţie şi de autoevaluare. Toate la un loc vor contribui la 

formarea competenţei de comunicare.  

Competența de comunicare se formează: în situații de comunicare, în baza lecturării imaginii, 

cât și în baza textului literar. 

în situații de comunicare 

•Alcătuiți dialoguri în care să redați următoarele situații: 

• faceți cunoștință cu un nou coleg; 

• îl prezentați colegului de bancă pe cel mai bun prieten al vostru; 

• o prezentați pe doamna învățătoare unui coleg din altă clasă. 

în baza lecturării imaginii 

Scrie 10 cuvinte pe baza imaginii date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alcătuiește propoziţii împreună cu colegii de clasă. 

 Ce locuri cunoscute de tine seamănă cu locul din fotografie? 

 Cum crezi, unde se află acest loc? Argumentează. 

c) Altă modalitate este lectura texelor literare. Scopul propus constă în elucidarea reperelor 

conceptuale, condițiile și posibilitățile de formare la elevii mici a competenței de comunciare prin 

intermediul textelor literare. 

Textul Spicul și prietenii lui 

 Lectură și explorare 

a) Citește cu colegii de clasă textul pe roluri. 

b) Cum descrie poetul fiecare personaj? Citește. 

c) Găsește versurile în care fiecare personaj spune 

ceva important despre el. 

d) Cu cine este comparat plugarul? Identifică versurile. 

e) Cu cine este comparat soarele? Cu ce ai putea 

să-l compari tu? 
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f) Învaţă un rol din poezie. 

g) Cum crezi, de ce plugarul, ploaia și soarele sunt consideraţi prietenii spicului?  

 Completează agenda de lectură: 

Titlul textului ... 

• Autorul ... 

• Despre autor știu că ... 

• În text se vorbește despre ... 

• Acțiunea în text are loc ... (când? și unde?) 

• În text se întâmplă următoarele/are loc ... 

• Textul se încheie astfel ... 

• Pe parcursul lecturii am trăit emoții de ... 

Procesul de formare a competenței de comunicare este de lungă durată și presupune, la acest 

nivel: 

 învățarea instrumentelor esențiale ce asigură receptarea și producerea mesajelor orale 

și scrise; 

 asimilarea unor cunoștințe despre limbă, despre text și despre contextul comunicării, 

precum și asimilarea unor strategii de construcție  și de receptare a discursului; 

 exersarea acestor cunoștințe și strategii în situații diverse de comunicare [4, p. 64]. 

Competenţele de comunicare sunt finalităţi ale comunicării, deoarece se produc prin 

comunicare și comunicarea, deşi finalizează cu achiziţionarea-transmiterea de informaţii şi atitudini, 

are drept scop o valoare mai complexă şi mai amplă decât acestea – competenţele.  
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ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 

Elena VINNICENCO, dr., lector univ., catedra PMÎP, UST (cu sediul în Chișinău) 
 

Rezumat. În acest articol sunt analizate caracteristicile învățării prin cooperare la vârsta preșcolară. În acest 

context, învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor mici de 

copii, astfel încât fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la 

creşterea performanţelor celorlalţi membrii ai grupului. Accentul se pune pe construirea relaţiilor de 

cooperare,  pentru a respecta ritmul propriu de învăţare şi dezvoltare al fiecărui copil. 

Cuvinte-cheie: învățarea prin cooperare, vârsta timpurie, competențe sociale, proces de relaționare. 

THE STUDYING THROUGH COOPERATION AT PRESCHOOL AGE 
Summary. In this article, we analyse the characteristics of studying through cooperation at preschool age. In 

this context, the studying through cooperation is a strategy of a structured and systematized education of 

small groups of children, such that each member of the group may enhance their skills and contribute to the 

growth of other members within the group. The emphasis is put on the development of cooperative relations 

in order to respect the individual pace of learning and evolution of each child. 

Key words: studying through cooperation, early age, social competences,  relationship. 
 

        A învăţa să cooperezi vizează formarea competenţei sociale indispensabile în lumea actuală şi 

care trebuie iniţiată de la vârsta timpurie. În corespundere cu structura referențială  fie învăţarea prin 

cooperare, colaborare, învăţare colaborativă, se definește o situaţie de învăţare în care copiii  se 

integrează împreună şi se ajută reciproc. În acest context, prin interacţiunile din interiorul grupului 

îşi îmbunătăţesc atât performanţele proprii, cât şi ale celorlalţi membri ai grupului. 

        În continuare vă prezentăm caracteristicile generale ale învăţării prin cooperare:  

1.Scopul primordial al învăţării prin cooperare este de a forma și a dezvolta o individualitate mai 

puternică, prin valorificarea potenţialului fiecărui individ şi de a fortifica acest potenţial prin crearea 

de contexte interactive reale; 

2. e necesar să funcţioneze în ritm continuu;  

3. presupune ca copiii să învețe împreună, dar să aplice singuri. 

 În acest context, educatoarea trebuie să structureze grupul cu mare atenţie astfel încât copiii să 

conştientizeze că: 

 a) acumulează rezultate bune împreună; 

 b)sunt încurajați;  

c) sunt responsabili pentru realizarea sarcinii care le revine;  

d) sunt capabili să-şi formeze capacitatea de a relaţiona şi de a fi un membru util în cadrul grupului 

e) pot îmbunătăţi performanţa grupului, discutând despre modul de funcţionare a grupului. 

         Cercetările în psihologie [7] ce ţin de conceptul de învăţare propun mai multe tipuri de 

învăţare. Tipurile şi caracteristicile  conceptului de învăţare sunt redate  după următoarele criterii: 
 După tipul de învăţare: 

 - Învăţarea directă prin experienţa personală; 

 - Învăţarea prin înlănţuirea unor evenimente consecutive;  

 - Învăţarea prin asocierea verbală;  

 - Învăţarea prin discriminarea multiplă; 

 - Învăţarea socio-experimentală;  

- Învăţarea din experienţa altora; 

- Învăţarea prin identificaţie;  

- Învăţarea prin participare la acţiunile altora. 

 În funcţie de nivelul activităţii psihice pe care se realizează acţiunea învăţării: 

 - Învăţarea latentă, neconştientizată, imediată; 

 - Învăţarea spontană, neintenţionată; 

 - Învăţarea conştientă prin înţelegere şi anticipare; 
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 - Învăţarea prin descoperire, creatoare şi inventivă. 

 După modul de administrare a experienţei umane, care urmează a fi însuşită prin situaţii 

stimulatorii: 

 - Învăţarea algoritmică pe secvenţe operaţionale;  

- Învăţarea euristică prin rezolvare de probleme; 

 - Învăţarea programată;  

- Învăţarea prin modelare şi analogie;  

- Învăţarea prin creaţie.  

 După principalele procese psihice angajate în procesul de învăţare: 

 - Învăţare senzorială; 

 - Învăţare cognitiv-mintală;  

- Învăţare bazată pe impuls emoţional;  

- Învăţare prin operaţiuni intelectuale formate prin interiorizare mintală a acţiunilor materiale.  

 După scopul urmărit: 

 - Învăţarea informaţională; 

 - Învăţarea formativă. 

       În viziunea autorului M. Zlate [7] ansamblul formelor de învăţare este elucidat după 

următoarele criterii:  

 Determină conținutul învățării: 

  Să percepem – învăţare perceptivă; 

  Să vorbim – învăţare verbală;  

 Să acţionăm – învăţare motorie;  

 Să gândim – învăţare cognitivă;  

 Să operăm – învăţare operaţională;  

 Să trăim anumite stări afective – învăţare afectivă; 

  Să respectăm normele morale – învăţare morală.  

           După modul de acţiune: 

 determină actvivitatea stimulilor – învăţare asociativă;  

 repetăm – învăţare repetitivă; 

  extindem asupra unei întregi categorii – învăţarea prin transfer; 

  diferenţiem – învăţare discriminatorie; 

  recunoaştem – învăţare prin recunoaştere; 

  reproducem – învăţare prin imitare.  

         După modul de organizare: 

 determină activitatea de organizare a stimulilor: 

 Mecanică, unul după altul, într-o ordine strictă – învăţare algoritmică; 

 Ramificat, după un plan, pe bază de încercare şi erori – învăţare euristică;  

 Sub formă de program – învăţare programată;  

 Prin organizare logică – învăţare inteligentă;  

 Prin combinare şi recombinare – învăţare prin descoperire şi creativă. 

        În literatura de specialitate se menționează că învăţarea prin cooperare sporeşte randamentul 

procesului de învăţare, accelerează memorarea şi creaţia, generează relaţii pozitive între copii, 

dezvoltă sănătatea psihică şi respectul faţă de sine. În context, este un  proces de descoperire şi 

reflecţie pentru copii şi educator, precum şi o modalitate variată în proiectarea şi derularea 

procesului didactic. Cu toate acestea, este nevoie să pregătim cu atenţie activităţile de învăţare şi să 

analizăm caracteristicile copiilor.  
        Un proces de cooperare dezvoltă atitudini de încredere, de prietenie şi întrajutorare, la dorinţa 

de a răspunde la solicitările şi nevoile celorlalţi, în vederea rezolvării prin eforturi comune a unor 

sarcini. Aceasta presupune transformarea grupului de copii într-o comunitate de învăţare în care 

competiţia individualizată este înlocuită cu cooperarea bazată pe folosirea controversei constructive, 

prin dobândirea de către copii a unor abilităţi de rezolvare a problemelor, a situaţiilor de învăţare.                 

Învăţarea prin cooperare este un proces bazat pe organizarea în funcţie de obiective operaţionale 
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bine stabilite, a unei munci colective fondate pe complementaritate, orientată spre aspectul social al 

învăţării şi care vizează dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală, a interacţiunilor, 

competenţelor şi comportamentelor sociale ale copiilor [1]. 
        Specificul activităților de învățare ar trebui să fie cooperarea, nu competiția. Prioritatea unui 

mediu competitiv asigură transmiterea mesajului precum că alții stau în calea succesului nostru și 

poate încuraja câștigul cu orice preț. Acest fapt diminuează sentimentele de siguranță. E necesar ca 

pedagogii să aplice principiul de echitate, solicitând tuturor copiilor să dea dovadă de competență, 

efort și performanță. Într-un mediu de cooperare, copii știu că celorlalți le va păsa de contribuția lor 

și că împreună creează o comunitate care să le permită să simtă un sentiment de apartenență.  

        Instituția de învățământ recunoaște personalitatea fiecărui copil, recunoaște necesitatea creării 

condițiilor favorabile pentru dezvoltarea apritudinilor și calităților lui spirituale, intelectuale  și 

fizice.  Studiind caracteristicile copilului, relațiile lui cu lumea, natura, cultura, tradițiile naționale, 

valorile general-umane, instituțiile de educație timpurie contribuie la dezvoltarea proprietăților și 

capacităților lui.  

        Activitățile din centrele de interes se desfășoară în funcție de tema zilei, obiectivele 

operaționale planificate de către educatoare şi de vârsta copiilor. Respectiv  3-7 centre sunt  

deschise concomitent, în funcție de obiectivele propuse, resursele disponibile, iar în unele cazuri – 

și de numărul de copii prezenți. Copiilor li se vor oferi oportunităţi de a face propria alegere în 

cadrul unei activități, în cadrul unui joc, ce materiale să utilizeze, cum să realizeze un lucru. 

        Activitățile integrate combină componentele procesului instructiv-educativ desfășurat în 

instituțiile de educație timpurie, cu scopul formării competențelor specifice mai multor domenii de 

activitate, prin intermediul căreia personalitatea copilului este prezentată într-o anumită unitate și 

impune o valorificare globală a acestuia [10]. Durata activității în centre va depinde de vârsta şi 

interesul copiilor. Centrele vor fi deschise toată ziua, se va reveni la ele ori de câte ori va dori 

copilul.  

       Unele rezultate experimentale denotă faptul că acei copii care au avut ocazia să înveţe prin 

cooperare, au un ritm de a  învăţa mai repede şi mai bine, reţin mai uşor şi privesc cu mai mult 

interes învăţarea şcolară. Accesându-ne deopotrivă pe competenţe academice şi competenţe sociale, 

metodele de învăţare prin cooperare facilitează procesul de relaţionare şi dezvoltarea  abilităţilor de 

a conlucra în echipă. Copiii se familiarizează cu diferite roluri. În grupuri fiecare copil are o 

responsabilitate specifică și este integrat în realizarea proiectului comun. Astfel succesul grupului 

depinde de succesul în activitate al fiecăruia.  
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ASPECTE ALE UTILIZĂRII METODEI ,,6 DE CE?” ÎN ACTIVITĂȚI EDUCATIVE CU 

PREȘCOLARII 

Nina VOLONTIR, conferențiar universitar, doctor în geografie,  

Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie, Catedra Geografie Generală 

Rezumat: În lucrare se prezintă Metoda „6 DE CE?”, utilizată într-o activitate educativă cu copiii de vârsta 

preșcolară (din grădiniță). Tema activității: CĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURI, realizată printr-un dialog 

liber, ține de cunoașterea de către copii a unor caracteristici ale anotimpurilor din mediul local. Copiii sunt 

îndemnaţi să fie spontani, să răspundă repede la întrebări, fără a sta mult pe gânduri. Copiii implicați în 

activitate capătă aptitudini de a dialoga, de a improviza, de a judeca logic și analitic. 

Cuvinte cheie: toamna, iarna, primăvara, vara. 

ASPECTS OF THE USE OF THE "6 WHY" METHOD IN EDUCATIONAL ACTIVITIES 

WITH PRESCHOOLERS 

Abstract:. The paper presents the "6 WHY?" method, used in an educational activity with children of 

preschool age (from kindergarten). The theme of the activity: JOURNEY THROUGH THE SEASONS, 

carried out through a free dialogue, is related to the children’s knowledge of certain characteristics of the 

seasons in the local environment. The children are urged to be spontaneous, to answer questions quickly, 

without much thought. The children involved in the activity acquire the skills of dialoguing, improvising, 

judging logically and analytically. 

Key words: autumn, winter, spring, summer. 

      Întroducere 

      Trezirea interesului copiilor pentru fenomenele ce se produc în natură se dorește încă din 

preșcolaritate. Copiii din grădiniță obțin informații și cunoștințe despre fenomene și procese din 

mediul local și apropiat prin observare directă, individuală sau în grup, atunci când fac ieșiri în 

curte, în teren, fac vizite, drumeții etc. Cunoscând curiozitatea copilului, îl deprindem să caute 

explicații fiecărui fenomen din natură și, astfel, îi dezvoltăm interesele cognitive, bucuria și 

satisfacția descoperirii adevărului, încrederea în puterile proprii. J: J. Rousseau menționa, referindu-

se la curiozitatea copilului: ,,Apropie-l de probleme și lasă-l să răspundă singur, să-și întemeieze 

ceea ce știe nu pe ce i-ai spus tu, ci pe ceea ce a înțeles el; să nu învețe știința, ci să o gândească. 

Să-i menținem trează curiozitatea, condiție de a-l apropia de lumea științei. Să-l provocăm pe copil 

să observe, să cerceteze și să descopere” [2]. Importanța dobândirii de cunoștințe corecte și 

temeinice în cadrul activităților educative cu preșcolarii din grădiniță constituie baza formării unor 

noțiuni științifice, a dezvoltării spiritului de observație și capacitatea copiilor de a analiza, a 

compara, a abstractiza, a generaliza. Proiectarea și realizarea activităților instructiv-educative cu 

copii din grădiniță, permite fiecărei educatoare să pună în valoare experiența proprie, prin utilizarea 

metodelor didactice interactive care promovează deschidere la inovație și înnoire. Copiii din 

grădiniță, frecvent,  adresează  întrebarea: De ce?, de unde și sunt numiți ,,Dece-luși”. În acest 

context, o metodă eficientă, utilizată în desfășurarea activităților educative cu preșcolarii, este 

metoda interactivă ,,6 DE CE?”. 

        Repere metodologice 

        Metoda „6 DE CE?” este preluată din didactica britanică și constă în pregătirea 

răspunsurilor pentru șase întrebări consecutive „DE CE?”, de aici, și titlul metodei [1]. Prin  

utilizarea  metodei ,,6 DE CE?” se adresează o întrebare și din întrebare urmează răspunsul, iar apoi 

- o întrebare din răspunsul anterior și, astfel, se continuă până la 6 întrebări și 6 răspunsuri. Fiecare 

întrebare trebuie să se înceapă cu ,,DE CE?”, iar răspunsul urmează cu: ,,DEOARECE/ PENTRU 

CĂ/ FIINDCĂ”. Metoda  menționată este una dinamică și antrenantă. Copiii sunt îndemnaţi să fie 

spontani, să răspundă repede la întrebări, fără a sta mult pe gânduri. Discuția decurge de la subiectul 

inițial, ajungând la un sfârșit relevant. Copiii capătă aptitudini de a dialoga, de a improviza, de a 
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judeca logic,  analitic. În cele ce urmează, ne propunem ilustrarea practică a metodei ,,6 DE CE?”, 

utilizată într-o discuție la  tema: CĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURI, cu preșcolarii din grădiniță.  

Mod de aplicare 

        Obiectivul fundamental urmărit prin această activitate constă în: Stimularea și dezvoltarea 

capacității de cunoaștere și înțelegere, de către preșcolari, a unor fenomene  și procese care se 

produc în decursul unui an în mediul local,  precum, și stimularea curiozității lor pentru 

investigarea acestora.                                                                                                                                                                                        

În scopul inițierii activității/discuției cu tema: CĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURI, copiilor le 

poate fi adresată întrebarea: 

       Întrebare: De ce observăm/avem anotimpuri în localitatea noastră? 

 Răspuns: Deoarece anotimpurile sunt determinate de mișcarea Pământului pe orbită în jurul 

Soarelui, combinată cu înclinarea axei sale.   

            Educatoarea explică mișcarea Pământului pe orbită în jurul Soarelui și formarea celor patru 

anotimpuri, utilizând o schemă adecvată (Fig.1), [3], sau, modelul fizic cu ajutorul căruia se 

demonstrează mișcarea Pământului pe orbită în jurul Soarelui (Fig. 2).  

 

Fig. 1. Mișcarea Pământului în jurul Soarelui și formarea celor patru anotimpuri. 

     

                                             

Fig. 2. Model fizic de demonstrare a mișcării Pământului pe orbită în jurul Soarelui 
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Activitatea poate continua cu informații despre anotimpul de toamnă, anotimpul care 

întâmpină copiii la grădiniță. Cele 6 întrebări și răspunsuri așteptate pot fi formulate în contextul 

caracteristicilor anotimpurilor anului. 

        Caracteristici ale anotimpului de toamnă 

Nr TOAMNA. Întrebări: DE CE? Variante cu răspuns așteptat 

1. De ce toamna iarba și frunzele copacilor își 

schimbă culoarea în galben, portocaliu sau 

roșu? 

Fiindcă, pe măsura ce se apropie toamna 

zilele devin tot mai scurte, iar lumina solară e 

din ce în ce mai puțină. 

2. De ce toamna cad frunzele de pe copaci? Deoarece frigul este cel ce le usucă si le 

determina să cadă, iar vântul este cel ce ia 

frunzele.  

3. De ce toamna fructele și legumele se 

colorează? 

Fiindcă fructele și legumele s-au copt. 

4. De ce toamna multe păsări zboară spre 

țările calde?    

Pentru că vine iarna friguroasă și păsările își 

găsesc greu hrana.                

5. De ce unele păsări rămân să ierneze pe loc? Deoarece ele sunt mai rezistente la frig. 

6. De ce toamna este harnică? Deoarece toamna este de roadă darnică. 

 

         Caracteristici ale anotimpului de iarnă 

Nr. IARNA. Întrebări: DE CE? Variante cu răspuns așteptat 

1. De ce iarna ninge? Pentru că iarna temperatura aerului este foarte 

scăzută. 

Deoarece iarna vremea este deosebit de rece. 

2.  De ce bradul rămâne verde și iarna? Deoarece bradul își schimbă frunzele (acele) 

treptat de-a lungul întregului an. 

Fiindcă bradul este adaptat condițiilor de 

iarnă. 

3. De ce unele animale își schimbă culoarea 

blănii în alb pe timpul iernii? 

Deoarece, daca apare un pericol, ele se 

ascund în zăpadă și astfel nu sunt observate. 

4. De ce credeți că viețuitoarele se ascund 

iarna sub zăpadă? 

Pentru că viețuitoarele astfel se apără de frig. 

5. De ce iarna trebuie să ne îmbrăcăm bine, să 

purtam căciulă, mănuși, ghete, haine 

groase și fular, atunci când ieșim afara? 

Pentru că aceste haine călduroase ne 

protejează de frig și, astfel, nu răcim. 

6. De ce Crăciunul se sărbătorește iarna? Fiindcă iarna sa născut Iisus Hristos. 

 

        Caracteristici ale anotimpului de primăvară 

 PRIMĂVARA. Întrebări: DE CE? Variante cu răspuns așteptat 

1. De ce primăvara natura reînvie la viață? Deoarece primăvara încet, încet ziua devine 

mai lungă, se topește zăpada, răsar și încep să 

crească plantele, înmuguresc copacii, unele 

animale își schimbă blana de iarnă în blană 

mai puțin călduroasă, iar albinele încep să 

muncească mult, pentru a produce mierea 

delicioasă din florile care au apărut.  

 Deoarece primăvara se nasc și mulți pui de 

animale.  
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2. De ce ghiocelul este numit ,,vestitorul 

primăverii”? 

Deoarece ghioceii sunt florile care dau de 

veste sosirea primăverii. 

3. De ce primăvara arborii înfloriți 

răspândesc miros/aromă în jurul lor? 

Pentru că în așa mod arborii atrag insectele 

pentru a poleniza florile în vederea formării 

ulterioare a fructelor. 

4. De ce primăvara este un anotimp foarte 

colorat? 

Fiindcă primăvara plantele înfloresc foarte 

pestriț. 

5.  De ce primăvara se întorc păsările 

călătoare? 

Deoarece primăvara ele fac cuiburi si depun 

ouă, din care se nasc mulți puișori.  

Pentru că păsărilor călătoare le place căldura. 

6. De ce anotimpul de primăvară este foarte 

frumos? 

Deoarece după iarnă, primăvara trezește 

întreaga natură la viață. 

 

          Caracteristici ale anotimpului de vară 

     VARA. Întrebări: DE CE? Variante cu răspuns așteptat 

1. De ce vă place anotimpul de vara?” Deoarece vara este anotimpul cu cele mai 

lungi si cele mai calde zile. 

Deoarece vara este anotimpul în care multe 

legume și fructe  sunt coapte, animalele au 

hrană din belșug.  

Deoarece vara noi mergem în vacanță la mare, 

la munte. 

2. De ce vara trebuie să îmbrăcăm haine de 

culori mai deschise sau de culoare albă? 

Fiindcă hainele de culoare albă ne protejează 

de razele dogoritoare ale Soarelui. 

3. De ce vara este anotimpul vacanțelor și al 

drumețiilor? 

Deoarece vara apele lacurilor, râurilor, 

mărilor devin mai calde și sunt propice 

scăldatului.  

4.  De ce familia voastră pleacă în vacanță mai 

frecvent vara? 

Deoarece vara este cea mai calda perioada a 

anului, iar noi ne bucurăm de mult soare, 

căldură și lumină. 

5. De ce plajele mărilor sunt foarte populare 

în timpul vacanțelor de vară? 

Deoarece vara apa din mare este caldă, iar 

soarele luminează și încălzește puternic, 

îndemnând oamenii pentru a se bronza. 

6.  De ce vara este anotimpul viselor și al 

speranțelor?  

Pentru că vara este un anotimp al vacanțelor, 

al frumuseții si al luminii clare care izvorăște 

de pretutindeni. 

 

Concluzie 

      În activitățile în care se vizează cunoașterea anotimpurilor anului, prin întrebările ,,DE CE?” 

se poate urmări ca preșcolarii să perceapă cât mai corect realitatea, fenomenele și procesele care se 

produc în decursul anului în mediul local. Pentru dobândirea unor cunoștințe durabile despre mediu, 

preșcolarii pot fi implicați în situații de învățare organizate direct în mediu și bazate pe observare, 

dialog, conversație dirijată, analiză și comparație. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. 

Варвара Савельева МУРАТОВА, учитель начальных классов, 

вторая дидактическая степень 
                  «Математику  уж за тем учить надо, что она ум в порядок приводит»   

                                                                                  М.В.Ломоносов 

Одной из форм эффективной самостоятельной работы школьников является 

математический диктант. который способствует формированию специфической компетенции 

№2(МКОД стр..80,2019 год) 

Математический диктант – короткая письменная самостоятельная работа 

продолжительностью 10-15 минут. Во время данной работы ребята воспринимают задание на 

слух, вычисляют в уме и записывают результат. Для более  эффективного контроля знаний 

целесообразно проводить именно такую известную форму работы, как математический 

диктант. 

Для проведения математического диктанта учитель должен соблюдать следующее: 

-организовывать учебно-познавательную деятельность со всеми без исключения; 

-реализовать индивидуальный подход; 

-развивать математическую речь учащихся; 

-развивать внимательность и память учащихся. 

Математические диктанты по цели и форме заданий можно разделить на следующие 

виды: 

-усвоение основных понятий ,которые можно применить для первичного закрепления; 

-сформированность умений выполнять графические задания, в результате которого 

должен получиться рисунок; 

-знание и понимание математической терминологии. 

Математический диктант как форма обратной связи на уроках математики между 

учителем и учеником можно провести следующим образом: 

-учитель говорит задание. ученики слушают. вычисляют и записывают результат; 

-на слайде задания, ученики вычисляют  и записывают результат; 

-сильный ученик диктует задание, класс вычисляет и записывает результат. 

Немало важную роль играет проверка математического диктанта, которая включает в 

себя самые рациональные формы-самопроверка ,самокоррекция и самооценка(МКОД 

стр..18-19,2019 год) 

Выполняя математический диктант необходимо соблюдать правильное оформление, 

тем самым приучать учащихся к порядку, к чѐткости, к аккуратности, что помогает ребятам 

хорошо учиться. 

Группы заданий, которые можно использовать в математических диктантах: 

-операционные(вычислить ,решить ,сравнить..) 

-логические(слушать. слышать и анализировать) 

-терминологические(для усвоения математической терминологии и понимания смысла) 

Используя такую форму работы как математический диктант можно привести 

следующие виды: 

-«Снайпер» 

(учитель читает задание, ученики записывают  результат, при проверке верный 

результат обводится в кружок) 

-«Молчанка» 

(текст математического диктанта  записан на доске или на слайде, учащиеся 

самостоятельно работают с ним) 

-«Графический диктант» 

(должен получиться рисунок или геометрическая фигура) 
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-«Ложь-Истина»(«Верно-Неверно», «Да –Нет») 

-«Цепочка» 

(основывается на полученном результате и продолжаются следующие вычисления) 

-«Лото» 

(ребята получают листы с числами, слушают задание, вычисляют и обводят верный 

ответ) Этот вид работы можно проводить на протяжении недели, обводя результаты 

цветными карандашами. 

-«Чѐтный-Нечѐтный» 

(записывают только чѐтные или нечѐтные результаты) 

В начальной школе проведение математических диктантов играет огромную роль,  эта 

работа активизирует мыслительную деятельность, способствует доведению вычислительных 

приѐмов до автоматизма. 

Основы обучения математике закладываются именно в начальной школе. Школьники, 

которые научились хорошо и быстро считать в уме, легко справляются с трудностями во 

взрослой жизни. 
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Secțiunea II. 

Abordări holistice de realizare a 

învățământului constructivist în 

treapta gimnazială și liceală 
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ADOLESCENȚII MODERNI PRIN PRISMA ATITUDINILOR 

Diana ANTOCI, dr. conf. univ., Catedra Psihopedagogie și Educația Preșcolară, UST; 

Lilia LEȘAN, masteranda UST, Catedra PEP, UST, 

Director IP nr.1, Coșnița, Dubăsari 

Rezumat Prezentul articol reflectă o cercetare teoretico-experimentală privind atitudinile adolescenților 

contemporani din învățământul general. Problema studiului atitudinilor din perspectiva multiaspectuală este 

de actualitate continuă pentru sistemul educațional. Articolul dat reflectă informații de ultimă actualitate ce 

țin de identificarea specificului atitudinilor adolescenților cu ulterioară posibilitate de intervenție prin 

elaborarea recomandărilor pentru cadrele didactice și alți specialiștii din cadrul instituțiilor de învățământ. 

Cuvinte-cheie: vârsta adolescentină, atitudine, manipulare, agresivitate, supunere, deschidere,  

Abstract This article reflects a theoretical-experimental research regarding attitudes of contemporary 

adolescents in frame of general education. The problem of attitudes studying from multi-aspetual perspective 

is of continuous topicality for educational system. This article reflects the latest information regarding 

specifics of adolescents’ attitudes identified with the subsequent possibility of intervention by elaborating 

recommendations for teachers and other specialists within educational institutions. 

Cuvinte-cheie: adolescent age, attitude, manipulation, aggression, submission, openness 

1. Actualitatea studiului.  

Atitudinile sunt sentimente adânc înrădăcinate, ce iau forma unor reacții pozitive sau 

negative față de tot ce ne înconjoară, pot apărea fie printr-un comportament global, fie printr-o serie 

de reacții comune. Cu toții avem atitudini și opinii față de o multitudine de obiecte, evenimente, idei 

și persoane. Ele se află sub presiunea multiplelor influențe interne și externe. 

2. Studiul abordărilor științifice. 

G. Allport definește atitudinea ca fiind o stare de pregătire mentală și neurală, cristalizată 

prin experienta, care exercită o influenţă diriguitoare şi dinamizatoare asupra răspunsului 

individului la toate obiectele şi situaţiile cu care el este în relaţie [1] 

Atitudinea, înțeleasă ca evaluare pozitivă sau negativă a unei persoane, obiect, eveniment 

sau idee, exprimată la un anumit nivel de intensitate, cuprinde o serie de trăiri afective descrise de 

indivizi prin expresii precum: îmi place, iubesc, urăsc, admir, detest, mă sperie sau “îmi dă fiori.” 

Exemplele de atitudini sunt numeroase. Astfel, stima de sine este o atitudine pozitivă sau negativă 

cu privire la propria persoană; atracția este o atitudine pozitivă față de o persoană, obiect sau idee, 

iar prejudecata este o atitudine negativă direcționată împotriva unui individ datorită calității sale de 

membru într-un anumit grup stereotipizat. Este important să știm că atitudinile variază în intensitate 

spre ambele dimensiuni, fie pozitive, fie negative, iar indivizii pot reacţiona la un anumit obiect în 

mod pozitiv, negativ sau ambivalent (emoţii puternice, dar mixte) [3].  

P. Popescu-Neveanu definește atitudinea ca fiind modalitate relativ constantă de raportare 

a individului sau grupului față de anumite laturi ale vieții sociale și față de propria persoană; 

structură orientativ reglatorie proprie sistemului persoanei. Atitudinea este un invariant vectorial al 

conduitei, exercitând o funcție direcțională și evaluativă și nu una instrumental lucrativă. Atitudinile 

sunt predispoziții de a reacționa într-un anumit mod, independent de situații, pe această bază 

persoana manifestându-și independența [11].  

W. Huber arată că atitudinea reprezintă un determinant al conduitei persoanei și o 

consideră unitatea de analiză cea mai adecvată pentru studiul personalității. Personalitatea este 

concepută ca un sistem de atitudini, organizate ierarhic și care determină raportarea subiectului la 

obiectele realității și orientarea sa selectiv-preferenţială față de acestea. Sistemul atitudinal al 

persoanei determină modul ei de a percepe, cunoaște, acționa, etc., adică modul ei propriu de a fi. 

Ea exprimă starea dispozițională a întregului sistem psihic, a personalității umane, în relația omului 

cu realitatea și cu sine însuși [6]. Vârstă adolescenţei este perioada cu variate şi temeinice schimbări 

psihice, biologice şi morale în care au loc fluctuaţii extrem de rapide, spectaculoase şi de maximă 

complexitate. Caracterul divers al dezvoltării adolescenţilor generează noi comportamente şi noi 

modalităţi de exprimare, de aprecieri, de atitudini, de relaţionare cu cei din jur, de înţelegere şi 
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adaptare. Traversarea acestei perioade de vârstă nu se face în mod lent, ci, dimpotrivă, tensionat, 

adeseori cu existenţa unor conflicte şi trăiri dramatice, cu frământări interne pentru găsirea surselor 

de satisfacere a elanurilor, a aspiraţiilor şi cu tendinţa de a evita teama faţă de impedimentele ce se 

pot ivi în realizarea proiectelor de viitor [10].  

O primă manifestare dată agresivităţii este aceea de comportare agresivă. Din această 

perspectivă agresivitatea se poate defini ca „ansamblu de conduite ostile care se pot manifesta în 

plan conştient, inconştient sau fantasmatic în scopul distrugerii, degradării, constrângerii, negării 

sau umilirii unei persoane, unui obiect investit cu semnificaţie socială sau orientate spre propria 

persoană (autoagresivitate), cum sunt conduitele autodistructive întâlnite în unele tulburări psihice 

sau chiar în afara lor (suicidul raţional)” [4, p. 110-111]. 

Alţi autori, referindu-se la conceptul de agresivitate, o definesc ca o tendinţă specific umană 

marcată prin voinţa, dorinţa de a comite un act de violenţă asupra altuia. Astfel, Laplanche şi 

Pontalis definesc agresivitatea ca „tendinţă sau ansamblu de tendinţe care se actualizează în 

conduite reale sau fantasmatice, acestea urmărind rănirea altuia, distrugerea, constrângerea 

sau umilirea lui” [8, p.34]. 

Ce este agresiunea? Astăzi, majoritatea psihologilor sociali sunt de acord în a spune despre 

agresiune că este un comportament efectuat cu intenţia de a face rău, de a cauza prejudiciu unei alte 

persoane [9]. 

Prejudiciul, vătămarea – psihologică sau fizică – care este căutată poate să îmbrace forme 

diverse: furtul, asasinatul, umilirea, privarea de o recompensă anticipată etc. Ea poate fi, de 

asemenea, dorită fie doar pentru ea însăşi, fie ca mijloc în vederea atingerii altui scop. În primul 

caz, spunem despre agresiune că este ostilă (angry aggression), în cel de-al doilea caz ea este 

instrumentală. O formă particulară de agresiune instrumentală o constituie ceea ce Levine şi 

Campbell numesc „conflict realistic de grup”. Acesta apare atunci când anumite grupuri sociale, de 

dimensiuni diferite, intră în competiţie pentru o resursă de existenţă limitată [7]. 

Manipularea reprezintă un tip de influențare socială negativă după cum sublinia și Mielu 

Zlate, manipularea „este expresia ideologiei și a moralei antiumane vizând obținerea unor efecte 

favorabile prin orice fel de mijloace, prin sacrificarea ființei umane, prin minciună și ostilitate”. 

Manipularea este sinonima cu dezinformarea, ambele procedee fiind în esență forme de agresiune 

psihologică ce uzează de aceleași mijloace (propaganda, persuasiune, calomnie, zvon, etc.) în 

scopul devierii comportamentelor și dominării gândirii persoanelor, grupurilor sau a întregii 

societăți [12]. 

Manipularea trebuie văzută ca un sistem complex care cuprinde o serie de elemente fără de 

care acțiunea de influențare nu ar putea fi realizată: scop, obiective, ținte, intermediari, actori, 

mesaj. Scopul manipulării îl reprezintă finalizarea unei acțiuni ce vizează realizarea unui proiect 

prin: contacte prin negociatori, demonstrații de forțe militare, presiuni economice, campanii de 

presa, etc. Obiectivele sunt opiniile, atitudinile sau comportamentele pe care acțiunea de manipulare 

o va realiza la țintele alese. Țintele sunt persoane sau grupuri asupra cărora se propune exercitarea 

influenței, adică receptorii, audiența mass-media. De accesibilitatea și maleabilitatea țintei depinde 

realizarea scopului propus. Trebuie precizat că nu există ținte invulnerabile [2, p.31-32]. 

Supunerea ca strategie de apărare a Eu-ului, implică un comportament complezent fără de o 

persoană particulară sau fără de toată lumea. Persoana nu are curajul să critice pe ceilalți, își înhibă 

dorințele și nevoile și chiar mai mult nu se poate apăra de abuzuri din teama de a nu îl provoca și 

mai mult pe cel care abuzează. K.Horney arată că majoritatea persoanelor care se comportă în felul 

acesta se consideră generoase și capabile de sacrificii; de sine. Un astfel de individ pare să-și spună: 

„Dacă mă voi supune, nu voi fi lovit” [5]. 

3. Rezultatele cercetării experimentale 

Scopul cercetării la etapa de constatare îl constituie determinarea specificului atitudinilor 

adolescenților. Ca bază experimentală au fost selectați adolescenții din clasele a IX-a și a XII-a cu 

vârsta cuprinsă între 15-19 ani, toți subiecții au fost sănătoși fără probleme de sănătate. Adolescenții 

au participat și implicat activ, au îndeplinit cu sârguință instrucțiunile anunțate.  
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Pentru identificarea atitudinilor la adolescenți a fost aplicat instrumentul psihologic „Ce 

atitudini adopți cel mai frecvent?” elaborat de Fabrice Lacombe, trad. de Pelea Alina. Instrumentul 

a fost aplicat pe un lot de 104 adolescenți. 

Figura 1. Rezultatele repartizării a subiecților experimentali de vârsta 15 ani după 

tipul de atitudini conform testului lui Fabrice Lacombe „Ce atitudini adopți cel mai 

frecvent?”  
Din analiza datelor prezentate în figura 1 am constatat prezența variilor rezultate privind 

atitudinile adolescenților. În urma examinării datelor observăm că pe locul I se află atitudinea 

Deschidere, pe locul II atitudinea Agresivitate, pe locul III atitudinea Supunere activă, pe locul IV 

atitudinea Supunere agresivă, locul V este atitudinea Manipulare și locul VI atitudinea Supunerea 

pasivă.  

 

Figura 2. Rezultatele repartizării a subiecților experimentali de vârsta 16 ani după 

tipul de atitudini conform testului lui Fabrice Lacombe ”Ce atitudini adopți cel mai 

frecvent?”  
Din analiza datelor obținute avem următoarele rezultate despre tipurile de atitudini a 

adolescenților, prezentate în figura 2., la această vârstă pe locul I se află atitudinea Deschidere, pe 

locul II atitudinea Agresivitate, pe locul III atitudinea Supunere activă, pe locul IV atitudinea 

Supunere agresivă, locul V este atitudinea Supunere pasivă și locul VI atitudinea Manipulare. 

Deschidere; 30,98% 

Agresivitate; 14,67% 

Manipulare; 12,63% 

Supunere pasivă; 
13,48% 

Supunere activă; 
14,48% 

Supunere 
agresinvă; 13,74% 

Deschidere; 31,91%; 
32% 

Agresivitate; 14,84%; 
15% 

Manipulare; 12,79%; 
13% 

Supunere pasivă; 
12,72%; 13% 

Supunere activă; 
14,22%; 14% 

Supunere agresivă; 
13,49%; 13% 
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Figura 3. Rezultatele repartizării a subiecților experimentali de vârsta 17 ani după 

tipul de atitudini conform testului lui Fabrice Lacombe „Ce atitudini adopți cel mai 

frecvent?” 
Prelucrând datele obținute am obținut următoarele rezultate despre atitudinile adolescenților, 

prezentate în figura 3., aici observăm că pe locul I se află atitudinea Deschidere, pe locul II 

atitudinea Agresivitate, pe locul III atitudinea Supunere agresivă, pe locul IV atitudinea Supunere 

activă, locul V este atitudinea Manipulare și locul VI atitudinea Supunerea pasivă. 

 

 

Figura 4. Rezultatele repartizării a subiecților experimentali de vârsta 18 ani după 

tipul de atitudini conform testului lui Fabrice Lacombe ”Ce atitudini adopți cel mai 

frecvent?”  
După prelucrarea testelor avem următoarele rezultate despre tipurile de atitudini a 

adolescenților, fiind prezentate în figura 4., observăm că pe locul I se află atitudinea Deschidere, pe 

locul II atitudinea Supunere agresivă, pe locul III atitudinea Agresivitatea, pe locul IV atitudinea 

Supunere activă, locul V este atitudinea Manipulare și locul VI atitudinea Supunerea pasivă. 

Deschidere; 32,42% 

Agresivitate; 14,45% 

Manipulare; 12,70% 

Supunere pasivă; 
12,55% 

Supunere activă; 
13,54% 

Supunere 
agresivă; 14,30% 

Deschidere; 32,48% 

Agresivitate; 13,80% 

Manipulare; 13,08% 

Supunere pasivă; 
12,42% 

Supunere activă; 
13,66% 

Supunere 
agresivă; 14,54% 
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Figura 5. Rezultatele repartizării a subiecților experimentali de vârsta 19 ani după 

tipul de atitudini conform testului lui Fabrice Lacombe ”Ce atitudini adopți cel mai 

frecvent?”  
Din analiza datelor obținute am desprins următoarele rezultate despre atitudinile 

adolescenților, prezentate în figura 5., din acestă figură observăm că pe locul I se află atitudinea 

Deschidere, pe locul II atitudinea Supunere activă, pe locul III atitudinea Supunerea agresivă, pe 

locul IV atitudinea Supunere pasivă, locul V este atitudinea Agresivitatea și locul VI atitudinea 

Manipularea. 

 

Tabelul nr.1 (indicii testului ”Ce atitudini adopți cel mai frecvent? după Fabrice Lacombe” 

Vârsta, 

Nr.subiecți 
Deschidere Agresivitate Manipulare 

Supunere 

pasivă 

Supunere 

activă 

Supunere 

agresivă 

15 ani 

25 elevi 

31,91% 14,84% 12,79% 12,72% 14,22% 13,49% 

16 ani 

38 elevi 

30,98% 14,67% 12,63% 13,48% 14,48% 13,74% 

17 ani 

11 elevi 

32,42% 14,45% 12,70% 12,55% 13,54% 14,30% 

18 ani 

20 elevi 

32,48% 13,80% 13,08% 12,42% 13,66% 14,54% 

19 ani 

10 elevi 

28,18% 12,45% 11,80% 14,42% 16,94% 16,20% 

În tabelul nr.1 sunt arătate atitudinile prioritare la adolescenții de diferite vârste, rezultatele 

sunt arătate în procente și numărul total de atestați.  

Rezultatele obținute la testul „Ce atitudini adopți cel mai frecvent?” arată că pe I loc la 

vârsta 15, 16, 17, 18, 19 ani este tipul de atitudinea deschisă ce semnifică că adolescenții au 

afirmare a propriei persoane, influenţă, empatie, înţelegere a celuilalt, încredere, claritate 

funcţională. Pe al II-lea loc la vârsta de 15,16,17 ani prioritară este atitudinea de dominaţie 

agresivă fiind descrisă ca atac, maliţiozitate, duritate, lipsă de politeţe; la vârsta 18 ani pe locul II 

se află atitudine de supunere agresivă, adolescenții sunt retrași în sine într-o opoziţie pasivă, 

persistă cinismul, luare în râs; pe locul II la vârsta de 19 ani este atitudine de supunere activă 

adolescenții evită confruntările și fuga activă. Locul III la vârsta 15,16 ani – atitudine de 

supunere activă; III loc vârsta 17,19 ani – atitudine de supunere agresivă; III loc vârsta 18 ani – 

atitudine de dominaţie agresivă. Pe locul IV la vârsta 15,16 ani – atitudine de supunere 

agresivă; IV loc vârsta 17,18 ani – atitudine de supunere activă; IV loc vârsta 19 ani – atitudine 

de supunere pasivă elevii adesea se retrag în sine, acceptă lucrurile fără discernământ, fugă pasivă. 

Deschidere; 28,18% 

Agresivitate; 12,45% 

Manipulare; 11,80% 

Supunere pasivă; 
14,42% 

Supunere activă; 
16,94% 

Supunere 
agresivă; 16,20% 
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Al V-lea loc la vârsta 15,17,18 ani îi revine atitudinii de manipulare ce ar însemna distragerea 

atenţiei, confuzie, urmărirea unui obiectiv ascuns; V loc vârsta 16 ani – atitudine de supunere 

pasivă; V loc vârsta 19 ani – atitudine de dominaţie agresivă. Locul VI la vârsta 15,17,18 ani îi 

revine atitudinii de supunere pasivă și la vârsta de 16,19 ani persistă atitudinea de manipulare. 

4. Concluzii și recomandări. 

Ființa umană nu poate stabili un raport neutru faţă de lume înconjurătoare şi componentele 

ei constitutive. Sunt multe obiecte extrem de relevante, ce prin semnificațiile lor, și mai ales prin 

implicaţiile pe care le au în cadrul relaţiei cu „celălalt”, determină o poziționare specifică, manifestă 

sau latentă cu referire la ceea ce se desfășoară în jurul nostru. Reacţiile pe care le activăm se 

transferă în comportamente cu montările stabilite printr-o continuă evaluare a situaţiei şi constituie 

o sursă majoră a identităţii noastre sociale.  

Studiul experimental al atitudinilor copiilor de vârstă adolescentină ne-a permis să 

evidențiem dinamica și plasarea ierarhică a atitudinilor în sistemul de personalitate. Pe parcursul 

întregii vârste adolescentine se menține în prioritate atitudinea de deschidere ce se explică prin 

specificul acestei perioade când formarea personalității este determinată nu numai de procesele de 

maturizare biologică, ci și de noua situație socială a adolescenților. La această vârstă se rezolvă 

problema autodeterminării sociale și personale, care reprezintă atât o detașare, cât și o apropiere de 

lumea adulților prin alegerea propriului loc și rol în viață. 

Atitudine de dominație agresivă s-a plasat la fel printre cele prioritare pe întreagă perioada 

examinată care se manifestă prin comportamente agresive puțin mai mult la băieți deoarece, 

conform explicațiilor experimental-constative științifice, nivelul de testosteron crește de la 

pubertate, iar problemele de comportament se intensifică anume de la această perioadă în special la 

cei nerăbdători și ușor iritabili.  

Datele experimentale obținute sunt utile pentru cadrele didactice și alți specialiști din 

sistemul de învățământ prin axarea pe modelarea atitudinală, prin preluarea comportamentului 

„celuilalt”, pe achiziţia atitudinală prin preluarea modelului de rol pe baza învăţării observaţionale. 

Spre exemplu, copiii care primesc din partea părinţilor recomandări comportamentale de genul „se 

cuvine să fii mereu politicos” sau „nu se cade să fumezi, îţi face rău”, dar descoperă cum acelaşi 

părinte are un comportament agresiv, necivilizat în raporturile conjugale şi fumează în exces, vor 

construi un model atitudinal şi o conduită convergentă nu cu ceea ce spun, ci cu ceea ce fac cei cu 

care relafionează. 
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INSTUIREA CONSTRUCTIVISTĂ ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ 

Claudia BARBAROȘ, docrorandă UST-IȘE 
Rezumat. În ultiimii ani tot mai mult se vorbește despre instruirea constructivistă, ce presupune o tendință  

spre autoorganizare și semidirijare. Elevul  devine un cercetător, explorator, își proiectează propria învățare 

prin metode și strategii, care îi sunt propice. Constructivismul îi oferă oportunități de a cunoaște lucruri noi, 

în baza celor învățate anterior și reflectând  asupra  experiențelor. 

Cuvinte-cheie: constructivism, elev pragmatic, construcție, reconstrucție, deconstrucție, reflecție personală. 

Abstract. In the last years there is more and more talk about constructivist training, which implies a 

tendency towards self-organization and semi-direction. The student becomes a researcher, an explorer, 

designing his own learning through methods and strategies that are favorable to him. Constructivism offers 

opportunities to know new things, based on what they have learned previously and reflecting on experiences. 

Keywords: constructivism, pragmatic student, construction, reconstruction, deconstruction, personal 

reflection. 

Constructivismul s-a născut din nevoia de a analiza, a înțelege înțelegerea (mearning of 

mearning), a clarifica funcționalitatea cutiei negre a individului. Se afirmă începând cu anii 1990, 

însă ideile lui au apărut încă în antichitate.  

Problema de bază abordată de către constructivism este construcția. Aceasta înseamnă, 

conform dicționarului explicativ, o alcătuire, o compunere, o structură, o clădire structurată pe baza 

unui proiect, unui studiu specific, este un mod de a grupa diferite elemente într-un tot, cu o anumită 

configurație, formă, cu anumite însușiri schițate. A face o construcție înseamnă a forma un întreg, 

legând trainic și în ordinea cerută părți componente, după planul prestabilit, prin efectuarea a 

numeroase operații variate și complexe. Elevii își construiesc ca și adulții o realitate, de multe ori cu 

mai multă creativitate decât adulții, adulții își controlează constructele mai riguros, pe fondul 

experiențelor precedente. Reese, că cei care învață construiesc cunoașterea pentru ei înșiși, fiecare 

elev consruiește înțelesul în mod individual în ritmul în care învață [5, p.19]. 

Pedagogia constructivistă insistă asupra caracterului procesual al învățării: construcție, 

reconstrucție, deconstrucție permanentă a realității prin efortul celui care realizează actul de 

învățare. Conform perspectivei constructiviste, un loc central în învățare îl ocupă sensul. Atăt 

obiectul cunoașterii cât și procesul ca atare nu sunt concepute ca având o stare finită: ele se 

construiesc, se deconstruiesc și se reconstruiesc continuu pe parcursul investigării. Prin urmare, 

paradigma constructivistă a învățării presupune trei secvențe: construcție - elevii construiesc 

realități, se raportează afectiv la acestea, le acordă semnificații, le verifică viabilitatea; 

reconstrucția - construirea realităților presupune apelul la „rețelele neuronale existente”; 

deconstrucția - convingerile, obișnuințele sunt puse la îndoială, ceea ce presupune chiar contestarea 

acelei identități a individului [apud].  

Precursori ai constructivismului sunt: J. Dewey, J. Piaget, L. Vigotski, J. Bruner. 

J. Dewey considera, că pentru a se asigura esența cunoașterii (înțelegerea), individul trebuie 

să acționeze direct, să câștige experiență nemijlocită de învățare, să învețe prin acțiune (by doing), 

ca apoi să reflecteze asupa ei, dar acest lucru se va produce în cazul în care elevul este pus în 

situația de a obține experiența de cunoaștere și de viață, de a se convinge singur de  importanța 

sarcinii de rezolvat, de cunoscut. 

În opinia lui Bruner, învățarea umană se realizează prin trei modalități fundamentale de 

cunoaștere sau la trei niveluri: 

 Modalitatea activă, realizată de subiect prin acțiune asupra lumii înconjurătoare; se referă la 

acțiuni materiale, motrice; în stadiile dezvoltării intelectuale ale lui Piaget, acestei modalități 

îi corespunde stadiul inteligenței senzorio-motorii. 

 Modalitatea iconică, bazată pe organizarea vizuală și pe folosirea unor imagini schematice 

sau grafice, fără manipulare efectivă, corespunzător stadiului preoperațional al lui Piaget. 

 Modalitatea simbolică, în care locul imaginilor este luat de simbolurile lor-cuvinte sau alte 

forme de limbaj, care permit aplicarea de operatori-reguli de formare și transformare, și au o 

mare capacitate de condensare. Acest ultim stadiu se suprapune, în linii mari, cu stadiile 

operațiilor concrete, respectiv ale operațiilor formale din teoria piagetiană [2 pp. 36-37]. 
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În privința stării de pregătire pentru învățare, Bruner considera că nu trebuie să așteptăm 

pasivi momentul de asimilare a anumitor cunoștințe; instrucția poate influența, în sensul de a 

accelera, evoluția cognitivă, dacă se creează condițiile și se folosesc metodele adecvate. El 

consideră, că orice subiect îi poate fi prezentat copilului, indiferent de vârstă, dacă e structurat într-

un anume fel: activ, iconic sau simbolic și este accesibil pentru vârsta respectivă [apud]. 

Reeșind din cele analizate mai sus, constatăm că învățarea trebuie să înceapă cu problemele 

în jurul cărora elevii construiesc înțelesul, iar scopul învățării este ca elevul să-și construiiască 

propriul său înțeles. În acest context, predarea va începe cu crearea oportunităților de „a forța” 

gândirea elevilor, de a-i determina să trăiască o stare care să-i oblige la reflecție. Pentru a sprijini 

construcția propriului înțeles al elevului, profesorul trebuie să știe modalitățile lor de a gândi, ideile 

și concepțiile lor. Astfel, el va putea să le orienteze construcțiile și reconstrucțiile conceptuale. 

Constructivismul aprobă caracterul conflictual al sălii de clasă, pentru că sunt acceptate și încurajate 

autonomia și inițiativa elevilor, stimulează gândirea abstractă, elevii sunt încurajați să se angajeze în 

dialog cu profesorul, să experimenteze și să formuleze ipoteze. 

De altfel, „constructivismul în sine presupune reflecție personală, gândire critică și analitică, 

metacogniție, căutare a variantelor de soluționare a situațiilor, dar elevul are nevoie de susținere, 

îndrumare, oreintare, încurajare prin relaționarea cu profesorul și cu clasa”[3, p.180]. 

Caracterisica majoră a constructivismului și a curriculumului constructivist este deci 

abordarea centrată pe cel care se educă, respectiv pe actvitatea sa de construire a cunoașterii, 

accentul punându-se pe construirea individuală a cunoașterii personale, pe modul în care persoana 

dobândește cunoștințele. Construcția cunoașterii înseamnă că subiectul se informează, caută, 

selectează, tratează critic informațiile indiferent de sursa lor, reformulează, analizează, compară, 

clasifică, evaluează, formulează ipoteze, le testează, experimentează, desprinde concluzii, 

descoperă, procesează date, face generalizări etc. Altfel spus, subiectul își personalizează metodele 

de lucru și își construiește strategiile de acțiune adaptate  propriei formări și propriei personalități 

[1,  p.41]. Mesajul etic al constructivismului este acela de a presupune că „cei ce gândesc altfel 

decât tine au la fel de multă rațiune și responsabilitate ca și tine, cel puțin până la proba contrară”, 

iar mesajul pedagogic al constructivismului este faptul că elevii sunt capabili și dornici de învățare, 

însă de cele mai multe ori nu așa cum și când vor alții, ci așa cum consideră ei înșiși”. Pedagogia 

constructivistă, în acest fel, are în vedere stimularea participării elevului la procesul de elaborare a 

cunoștințelor, elevul construindu-și singur înțelegerea. Or, activ este elevul care depune eforturi de 

reflecție personală, interioară și abstractă, care întreprinde o acțiune mentală de căutare, de cercetare 

și redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoștințe. 

Constructivismul reprezintă cea mai importantă teorie a învățării, deoarece adevărurile se 

construiesc prin experiențe relevante pentru elev. Cel care învață devine un elev pragmatic, care 

intervine implicativ în activitatea didactică și îi modifică variabilele prin acțiunea sa personală, 

bazată pe experiență, care depune eforturi de reflecție personală, de gândire, care efectuează acțiuni 

mentale și practice de căutare, cercetare, redescoperire a noilor adevăruri, care reelaborează noi 

cunoștințe [5, p.22]. 

În activitatea cu elevii utilizăm următoarele strategii și metode didactice, care au la bază 

constructivismul: problematizarea, dezbaterea, SINELG-ul, investigația, studiul de caz, „diagrama 

VENN”, cercetarea, metoda „Cauzele și efectele”, „Explozia stelară”, discuția euristică, etc. Elevii 

pregătesc și prezintă proiecte, eseuri, mape tematice, portofolii, jurnale-cronică, Power-Point. Pe 

lângă aceastea ei mai consultă diverse surse: internetul, multimedia, monografii, articole din ziare, 

reviste etc. 

În ultimele decenii în literatura pedagogică și psihologică se discută ideea utilizării pe scară 

largă a instruirii problematizate. Aceasta se dovedește a fi mai interesantă, mai productivă, mai 

eficientă, pentru că exclude din capul locului comunicarea cunoștințelor „de-a gata”. Principala 

particularitate a instruirii problematizate constă în maniera de a formula problema propusă pentru 

rezolvare, adică apariția situației-problemă, care implicit trezește necesitatea de a cunoaște. Crearea 

unui lanț de situații-probleme, mențonează, pe bună dreptate, profesorul M. Mahmutov, și dirijarea 

activității independente a elevilor în procesul de învățământ constituie esența instruirii 
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problematizate. Elementele (sau etapele) esențiale ale problematizării sunt: formularea problemei; 

formularea ipotezei de rezolvare a situației-problemă; rezolvarea situației-problemă; amaliza 

rezultatului final. 

Problema, în general, este considerată ca un act intelectual, legat de gândire, de orientare 

preventivă, și apt de a se transforma în situație-problemă, și anume în aceasta constă esența 

instruirii problematizate [4, pp.118-119]. Pe lângă faptul că este o metodă de cercetare, 

problematizarea este și o metodă activă, euristică. Instruirea cu ajutorul acestei metode se realizează 

pe diverse căi: 

 crearea de către profesor a unei situații-problemă; 

 rezolvarea ei împreună cu elevii; 

 expunerea materiei de învățăt sub forma problematizării; 

 elevii înșiși propun situații de problemă și găsesc soluții. 

Se poate folosi lucrul individual și în grupuri mari. Pentru a găsi răspunsurile, elevii fac uz 

de cunoștințele acumulate, argumentează, justifică, stimulează. Această metodă presupune și niște 

reguli: 

 dirijarea gândirii în anumite direcții prin îndrumări verbale (conversația euristică); 

 autoinstruirea  [6, p.7].   

De exemplu, la subiectul „Foametea și deportările”, la etapa Evocare elevilor  li se propune 

un film documentar, apoi la etapa Realizarea sensului, am înaintat următoarea întrebare:„Explicați, 

care au fost cauzele foametei din 1946-1947?”. La etapa Reflecție i-am rugat să descrie efectele 

foametei asupra populației din RSSM. Iar la Extindere li s-a dat sarcina de a realiza o investigație 

despre soarta propriilor familii în perioada anilor 1940-1951, încă cu mult timp înainte de lecția 

propriu-zisă. În acest context li s-a oferit următorul algoritm de  cercetare: În ce an au fost deportați 

membrii familiei? Unde au fost deportați? Câte persoane din familie au avut de suferit în rezultatul 

acțiunilor de deportare? Câți copii au fost în familie? Cât timp s-au aflat departe de patrie? Cu ce se 

alimentau în Siberia/ sau altă regiune unde au fost tranportați? Care erau  condițiile  de trai și ce 

ocupații aveau? Când au revenit înapoi? Unde s-au stabilit cu traiul? Cum au fost întâmpinați de 

autorități și săteni? Au avut loc cazuri de deces  în timpul deplasării la locul de destinație?  

Rezultatele cercetării au fost aduse la cunoștința colegilor și în cadrul unei mese rotunde cu 

genericul „Deportările în masă - crime ale regimului totalitar comunist.” 

La istorie punem un accent deosebit pe investigație/cercetare. Deoarece suntem limitați în 

timp, un șir de activități le desfășurăm în afara orelor curriculare. Astfel, în anul 2018, luna 

noiembrie, am organizat o întâlnire cu istoricul O. Țîcu, care le-a vorbit copiilor cu lux de amănunte 

despre Expedițiile Memoriei în Siberia, în localitățile unde au fost deportați mii de moldoveni.. Ne-

a fost pus la dispoziție un film, ce ne-a informat cu rezultatele Expediției. La eveniment a participat 

și doamna P. Onciu, șefa bibliotecii „Transilvania”, care a povestit despre membrii familiei sale, 

deportați în regiunile îndepărtate ale URSS. Invitarea persoanelor-resursă în cadrul meselor rotunde 

este un moment benefic pentru toți, în special pentru elevi. Ei află lucruri inedite despre acea 

perioadă tragică și sunt ghidați în activitatea de cercetare de către specialiști din domeniul istoriei, 

literaturii etc.  

Toți levii antrenați în proiect au reușit să-și prezinte rezultatele muncii de investigare.  

În ultimii trei ani am fost implicații și în concursul internațional cu tematică 

istorică:„Căutăm eroi în localitate la noi”. Patru elevi din clasa a IX au realizat un jurnal-cronică 

despre soarta primarului satului Sireți, raionul Strășeni, Moisei Vasile, arestat pe data de 13 iunie 

1941 și deportat în lagărul de muncă silnică din or. Ivdel, regiunea Sverdlovsc. Au trecut cu toții 

printr-o experiență inedită, deplasându-se în satul de baștină a eroului pentru cercetări la fața 

locului, vizitând și muzeul local, unde au colectat informații veridice despre familia Moisei din 

cartea de pomenire a fostei biserici, expusă ca artefact. Înafară de aseasta, ei au reușit să facă 

cunoștință și cu o rudă a familiei, Anastasia Vrâncean, locuitoare a aceluiași sat. De la nepoata 

primarului, doamna Claudia Moisei, au aflat mai multe detalii despre familia susnumită. 

În cadrul proiectului dat de cercetare au fost acumulate următoarele documente: 

 certificatul de reabilitare a cerățeanului Moisei Vasile (nr.13-2880/89 din 27.11.90) 

180



 
 

 certificat eliberat fiicei, Moisei Cristina, precum, că s-a aflat în exil forțat din anul 1941. 

13.05- până în anul 1956.12.03 (nr.8/4-D-597 din 09.1992) 

 adeverință privind soarta cetățeanului Moisei Vasile (nr.D-1030 din 03.11.1993); 

 a fost ridicat dosarul cetățeanului Moisei Vasile din Arhiva Națională a Republicii Moldova 

cu nr.1481, din 11.04.2018. 

Pe parcursul investigației, elevii au consultat diverse surse informaționale (blogul „Ultima 

cetate”, diverse monografii, fotografii de epocă etc.), având și o convorbire cu actualul primar al 

satului Sireți, domnul Rebeja Pavel. În viitorul apropiat ei vor reveni la baștina lui Moisei Vasile 

pentru a instala o placă comemorativă în locul de unde a fost deportat împreună cu familia sa. 

   În anul de studii 2019-2020 discipolii mei au continuat cercetările și au scris despre proprii 

lor buni și alte rude apropiate. 

Exemple de teme de cercetare pentru elevii claselor gimnaziale (VII-IX): „Bunelul meu - 

participant la lichidarea consecințelor catastrofei nucleare de la Cernobîl din anul 1986”; 

„Dramașco Maria, fost primar în satul Capaclia”; „Eroii familiei mele”; „Soarta familiei  

Sahanovschi deportată în anul 1949 în Siberia”; „Maria Vetcos - supraviețuitoarea foametei din 

1946-1947”. 

Eleva clasei a IX-B, Bragoi Mihaela, a realizat un film video despre Ioana Rusu, lucrătoare 

în colhozul „Biruința”, raionul Ialoveni. 

Toate lucrările elevilor au fost realizate în PPT și PDF, și înaintate la concursul internațional 

cu tematică istorică „Descoperim eroi (din sec XX) în localitate la noi”. Concursul se desfășoară 

pentru a doua oară în Republica Moldova, grație fundației din or. Hamburg-Kiorber Stiftung  

(Gemania), în parteneriat cu Ministerul Extern al Germaniei, organizației neguvrnamentale pentru 

adulți DVV Internațional Moldova, ANTIM (Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Republica 

Moldova). 

DVV Internațional Moldova este preocupată de organizarea stagiilor de formare pentru 

profesori și elevi și de concursul propriu zis. El are ca obiectiv crearea unui cadru motivant pentru 

cercetări în domeniul istoriei locale recente.  

Aceste experiențe îi fac pe elevi participanți direcți ai actului învățării, iar în cazul când se 

lucrează în echipă, ei învață unii de la alții și se alimentează cu energia pozitivă a membrilor 

echipei, depășesc  mai usor situațiile dificile, găsesc soluțiile potrivite și generează idei  creative. 

În clasele liceale activitatea de cercetare se amplifică prin participarea la diverse conferințe 

științifico-practice la nivel local și național. Sarcinile înaintate sunt mai complexe, iar volumul 

lucrărilor este mai mare. Reeșind din cele menționate anterior, putem concluziona, că instruirea 

bazată pe constructivism pune accent pe cel ce învață. Este important să înțelegem, că școala 

contemporană are misiunea de a-și pregăti elevii pentru o muncă intelectuală asiduă. Numai 

învățându-i să învețe, vom reuși să le formăm abilități și competențe ce le vor fi utile pentru 

implicare în viața socială și economică. 
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ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ ȘI ABORDAREA TEXTULUI LITERAR „ÎN 

REȚEA” - NOI MODALITĂȚI DE STUDIU AL LITERATURII ÎN LICEU 

Daniela BĂDESCU, inspector școlar pentru management instituțional,  

Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Rezumat. Literatura este o disciplină complexă care, nu poate fi abordată dintr-o singură perspectivă, se 

află într-o interrelație permanentă cu o mulțime de alte discipline, în primul rând din necesitatea 

înțelegerii atât a contextului scriitorului, cât și al cititorului. Așadar, o abordare plană a literaturii conduce 

doar, din punct de vedere pedagogic, la sterilitate și la imposibilitatea de a genera „operă deschisă” sau 

„operă apertă” (Umberto Eco). Pentru Barthes, de exemplu, interpretarea unui text nu înseamnă a-i da un 

sens, ci o întreagă pluralitate, rezultat care nu poate fi obținut decât dintr-o revizuire pluriperspectivă. 

Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, opera literară, pluritate, text în rețea.  

Abstracts. Literature is a complex discipline which, can not be approached from a single perspective, it is 

in a permanent interrelation with a lot of other disciplines, first of all from the necessity of understanding 

both the writer’s context and the reader’s one. Therefor a flat approach of literature only leads, from a 

pedagogical point of view, to sterility and to the impossibility of generating “open opera” or “opera 

aperta” (Umberto Eco). For Barthes, for example, to interpret a text is not to give it a meaning but a 

whole plurality, result which can’t be obtain except from a pluriperspectival review.  

Keywords: interdisciplinarity, literary work, plurality, text in the network. 

„Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o 

problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o 

combinare prudentă a mai multor puncte de vedere.” [C. Cucos, 1998] 

Precum celelalte discipline, limba si literatura română interacţionează, la rândul său, cu 

alte obiecte de studiu, poate chiar într-un mod mai cuprinzător, deoarece materialul cu care 

lucrează - opera literară, conţine pagini de viaţă create de un autor, pagini pe care, pentru a le 

desluşi, este nevoie să facem apel la diferite concepte, idei, teorii din diversele domenii care 

definesc omul. Textul literar reflectă lumea în toată complexitatea ei, atât pe cea exterioară cât şi 

pe cea interioară autorului: lumea exterioară este reprezentată de contextul scriitorului cu toate 

implicaţiile sale politice, sociale, lingvistice, etnografice etc. pe când lumea interioară devine un 

sanctuar, un spaţiu sacru în care fiinţa se retrage, fie pentru a redescoperi istoria, fie pentru a 

reinventa realitatea, fie pentru a experimenta un “joc second” sau chiar pentru “a sta de vorbă” 

cu Dumnezeu. Călătorul în aceste lumi are un singur scop, acela de a le desluşi sensul, de deveni 

parte a lor, ceea ce devine si obiectivul principal al studiului literaturii. Dacă cititorul reuşeşte  

să-şi formeze această conştiinţă a pluralității lumii în care pătrunde şi să-i înţeleagă conexiunile, 

atunci fina “pânză de păianjen” a semnificaţiilor va începe să-şi releve logica. 

Prin urmare, o relevare doar a dimensiunii estetice a operei literare nu este una suficientă 

ci este nevoie de o abordare interdisciplinară, de apelul la metodele şi procedeele diferitelor 

discipline pentru ca lumea din interiorul textului să capete sens. 

Pe de altă parte textul literar de descoperă ca mod de comunicare didactică care face din 

acesta ”protagonistul” educațional ce facilitează relația pedagogică eu (elevul) – realitatea 

(lumea). Un text cu identitate se poate obține doar inventând o modalitate de reimplicare a 

elevului-cititor prin intermediul unei valori adăugate pertinente sau creând un nou mesaj, care să 

scoată o parte a categoriei din statutul de comoditate. (A. Ghicov, 2017) 

În viziunea cercetătorului A. Ghicov ”specificul disciplinei școlare Limba și literatura 

română se definește printr-un corp de cunoștințe compozit, care au fost sintetizate, conform 

noilor orientări constructiviste, în următoarele dimensiuni: viziunea integratoare; învățarea 

sintetică; lectura reflexivă; gândirea narativă; referențialitatea textului.” În acest caz activitatea 

de învățare derivată din acestea are o mare valoare în extinderea reflecției elevului dincolo de 

spațiul materiei de studiu, înspre realitatea pe care limba și literatura o reprezintă. În manieră 
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constructivistă vorbind, avem în vedere instaurarea unei comunități de învățare care face 

opțiunea valorică în favoarea textului. 

Modelul conceptualizării retellizării pe trei dimensiuni conceptuale de bază – a 

retellizării, a textului și a învățării constructiviste – pune în valoare ansamblul teoriilor, 

concepțiilor, ideilor raportate la text, la rețeaua textului, la procesul de învățare. 

O disciplină importantă la care se face apel în studiul operei literare este istoria. Istoria şi 

literatura prezintă în primul rând o serie de similarități: sunt scriituri care transpun cititorul in 

trecut, îi oferă o viziune asupra modului în care a evoluat poporul căruia îi aparţine dar, se 

deosebesc prin faptul ca cea dintâi are ca obiectiv redarea Adevărului pe când cea de-a doua 

reflectă Viaţa şi Omul. Cu toate acestea, începuturile consemnărilor istorice se suprapun cu cele 

ale literaturii înseşi, cronicile fiind un exemplu în acest sens. Primul portret literar, cel al lui 

Ştefan cel Mare, aparţine lui Grigore Ureche autorul “Letopiseţului Ţării Moldovei”, scriere cu 

caracter istoriografic. “În fluxul învăţământului preuniversitar, intercondiţionarea literaturii cu 

istoria se reprezintă pe trei etape esenţiale: 1. Proiectarea sentimentală a istoriei naţionale în 

anumite texte literare-la clasele I-IV; 2. Orientarea tot mai pregnantă a sentimentului național-

istoric înspre fluxul său demonstrativ-documentar pentru clasele VIII-IX; 3. Explicitarea - prin 

“topire” - a fenomenului literar din perspectiva celui istoric şi invers - la clasele X-XII.” 

[Dumitru, 2005: 218]. Raportându-ne în special la învăţământul preuniversitar, liceal observăm 

faptul că o serie de opere literare trebuie abordate din perspectiva contextului istoric redat dar şi 

a modului în care acesta a fost transfigurat în text. De exemplu, nuvela romantică - romantică, 

tocmai prin tema sa - „Alexandru Lăpușneanu” de C. Negruzzi are ca punct de plecare 

însemnările cronicarilor moldoveni pe care însă le transfigurează reflectând astfel o viziune 

subiectivă asupra evenimentelor si a actorilor istorici. Dar istoria nu oferă operei numai tema 

literara sau personajul ci, de cele mai multe ori, oferă contextul, fundalul pe care este proiectată o 

acţiune. Romanul face deseori apel la un anumit context istoric pentru a reda viaţa într-un mod 

stratificat, complex şi pentru a plasa în aceasta vâltoare pe care o reflecta, personaje a căror 

evoluţie este de cele mai multe ori dependentă de „marea istorie”. Opera lui Marin Preda este 

relevantă în acest sens, istoria devenind o supra-temă, o forţă care schimbă destine, destramă 

structuri tradiţionale, impune altele noi etc. Lumea lui Preda este supusă istoriei, omul devenind 

neputincios în faţa forţei sale colosale. 

În acest sens, în clasele de liceu, studiul textului literar se fundamentează pe abordarea lui 

praxiologică, cu multiple posibilități de interpretare funcțională. Prima parte vizează 

interpretarea inițială a textului, având ca sarcină explicarea cuvintelor într-o relație diversă. 

Acum elevul este angajat în operația de identificare a sensurilor și, în sensul interdisciplinarității, 

el se poate raporta nu doar la contextul literar cât și la cel istoric. 

Această probă de ordonare a informației vehiculate face posibilă operația de transferare a 

elementelor informaționale către elevul-cititor, care își conturează deja o primă viziune asupra 

demersului ce urmează. 

Literatura și folclorul sunt alte două discipline care se intersectează şi relaţionează. 

Folclorul cuprinde totalitatea manifestărilor artistice ale unui popor aparținând culturii spirituale 

a acestuia, totalitatea faptelor de cultură populară, transmise prin cuvânt şi practici. S-a 

manifestat în: literatură; muzică; dans; teatru popular; obiceiuri; jocuri de copii; tradiţii; 

ritualuri; torsul şi ţesutul; cioplitul în lemn, etc. Pentru manifestările literare se folosesc o serie 

de termeni, precum: folclor literar, literatură populară, literatură orală, creaţie populară orală. 

Folclorul literar cuprinde totalitatea operelor poetice orale create şi însuşite de popor, cu o largă 

circulaţie în rândul maselor. 

În cultura română, primul care foloseşte termenul „folclor” este Ionescu Gion într-o 

lucrare din 1882, apoi se răspândeşte mai ales prin N. Iorga şi Gr. Tocilescu, care în anul 1900 

publică lucrarea sa în trei volume „Materialuri folkloristice”. 

Folclorul literar a constituit punctul de plecare pentru multe creaţii culte, fie ele 

romantice sau moderne. Autori reprezentativi ai literaturii universale au apelat în scrierile lor la 

arhetipurile mitice si la arhiva reprezentărilor colective, anonime. Aşadar, literatura populară şi-a 
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manifestat puterea ca sursă de inspiraţie în nenumărate opere, temele, motivele, imaginile, 

personajele, simbolurile fiind valorificate în moduri originale, surprinzătoare, chiar şocante fie în 

scrieri literare, fie în artă sau cinematografie. 

Mitul zburătorului, de exemplu, unul dintre cele patru mituri cardinale, aşa cum le 

delimitează G. Călinescu in “Istoria literaturii romana. Compendiu” apare în nenumărate opere 

literare, fiind puternic înrădăcinat în folclor. Cea mai apropiată ipostază de variantă folclorică 

apare în poezia lui Heliade-Rădulescu, în care daimonul bulversează simţurile Floricăi, o tânără 

fată invadată de instinctul erotic. Ca în mentalitatea populara, şi aici activitatea zburătorului este 

oniric-erotică, fata fiind chinuită in timpul nopţii, îmbolnăvită, cu simţurile dereglate. Această 

tulburare a simţurilor nu poate fi vindecată decât de baba satului, preotul, prin descântec, 

cuvântul magic fiind prima măsură de deszburătorit. O altă ipostază a zburătorului apare în 

poezia Sburătorul, scrisă de Vasile Alecsandri, în care un tânăr brunet, atrăgător ademeneşte 

fetele în timpul zilei, imaginea este romanţată si se depărtează de daimonul din opera lui 

Heliade-Rădulescu. De asemenea, Mihai Eminescu în Călin (file din poveste) valorifică mitul 

însa, în manieră romantică. Poetul se află sub influenţa lui Ion Heliade-Rădulescu, cunoscând 

varianta mitului prelucrat de acesta, însă alege să pluseze pe latura romantică: dorinţa si 

chemarea iubitului misterios. Potenţarea erotică a poemului nu exclude semnele fizice ale trecerii 

Zburătorului, însă sugerează epuizarea plăcută la care este supusă, noapte de noapte, fata de 

împărat. Ea își așteaptă vizitatorul nocturn cu o dulce abandonare si, chiar dacă buzele îi sunt 

„vinete si supte”, ea îl cheamă, stârnindu-i simțurile cu ale sale „haruri goale”. In opera aceluiaşi 

poet “mitul erotogonic al Luceafărului, făptura nemuritoare care iubește astral o făptura 

muritoare, printr-o mezalianța neîngăduita ordinii divine, repeta la modul simbolic mitul 

sexogonic al Zburătorului” [R. Vulcănescu, 1985:341]. 

În construirea rețelei ideatice a textului, pot fi operate mai multe interpretări de relație: 

cum se face legătura dintre părțile textului; cum se face legătura dintre idei; câte noduri 

semantice formează textul; cum este asigurată continuitatea ideilor prin fiecare nod semantic; 

care elemente echilibrează textul; cum sunt legăturile dintre idei (lineare, curbe, întrerupte, 

ondulate, simetrice, asimetrice, contaminate etc.); care sunt legăturile de direcționare a ideilor în 

structura nodului semantic; ce fapte, realități evocă autorul și care sunt viziunile lui în raport cu 

acestea; ce impact are mesajul textului asupra conturării unei linii de conduită, de atitudine a 

elevului-cititor. Toate acestea se pot pune în relație cu textele folclorice urmărindu-se realizarea 

conexiunilor între folkloric și literar cult. 

O disciplina importantă, aflată în strânsă legătură cu literatura este şi filozofia. Filozofii 

au fost printre primii care s-au manifestat interesaţi de problematica frumosului, a “materiei 

senibile” deci si de literatură printre celelalte arte: “Banchetul” lui Platon, “Poetica” lui Aristotel, 

“Estetica” lui Hegel. Regăsim implicaţii filozofice într-o multitudine de opere literare, în special 

în cele abordate în ciclul liceal. De la Mihai Eminescu care meditează asupra condiţiei omului de 

geniu, la Lucian Blaga care creează un întreg sistem filozofic în care lumea aflată sub semnul 

misterului este guvernată de Marele Anonim, la Arghezi, psalmistul chinuit care oscilează “între 

credinţă şi tăgadă”, la Nichita Stănescu pentru care existenţa omului înseamnă existenţa 

cuvântului. 

Descoperim studiind literatura că interferează permanent cu filozofia. Chiar dacă 

foloseşte ficţiunea şi frumosul, opera literară se află și ea în căutarea unei forme de adevăr, ne 

împărtăşeşte intuiţia şi viziunea unui gânditor asupra lumii - scriitorul - care prin simboluri, 

imagini, strategii narative sau poetice ne conduce pe aceleaşi drumuri către marile adevăruri ale 

vieţii, ale lumii, ale creației si ale fiinţei precum un filozof. 

Psihologia, de asemenea, are o importanţă crucială în studiul literaturii. Scriitorii au fost 

mereu interesaţi de a reda profunzimile sufletului omenesc şi în multe cazuri au reuşit în mod 

admirabil. Opere reprezentative în această direcţie sunt cele ale lui Slavici, Caragiale care 

urmăresc procesele interioare generate de impactul pe care respectarea sau nerespectarea unor 

valori îl are asupra conştiinţei umane. Dacă “marii clasici” s-au arătat interesaţi de zvâcnirile 

sufleteşti, modernismul în literatură se află sub influenţa covârșitoare a studiilor de psihanaliză. 
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“Influenţa psihanalizei asupra literaturii şi artei moderniste a fost cu totul deosebită, între cele 

două războaie mai ales. Cu ocazia sărbătoririi lui Freud, la împlinirea vârstei de 70 ani, o parte 

însemnată dintre cei care semnează studiile din volumul de omagiu sînt, de altfel, scriitorii, cu 

Thomas Mann în frunte. O egală influenţă au exercitat ideile lui Freud şi asupra lui O’Neill, iar 

în dramaturgia americană care a urmat, psihanaliza devine cel puţin o modă, dacă nu o adevărată 

obsesie. Străin de ea nu a fost nici Sherwood Anderson, precum nu e nici Faulkner. În Anglia, 

amprentele ei sînt vizibile la D. H. Lawrence, iar Aldous Huxley şi James Joyce nu o ignoră nici 

el. Ecourile psihanalizei în mişcarea suprarealistă au fost recunoscute de înşişi promotorii ei, în 

frunte cu Tzara. În ţara noastră, valorificarea ideilor psihanalitice a fost făcută de Blaga şi Mircea 

Eliade. Strauss a introdus complexul Oedip în Salomeea, compusă după cunoscuta dramă a lui 

Wilde. Alţii l-au materializat în pictură şi sculptură. Pe de altă parte, Eschil şi Sofocle, iar în 

epoca modernă Shakespeare, mai tîrziu Goethe şi mai ales Dostoievski, au fost marii precursori”. 

[Mărgineanu, 2001:11] 

Prin urmare mai mult sau mai puțin conștient, literatura s-a dezvoltat sub aripa 

psihologiei deoarece scriitorii mereu au știut ca întoarcerea către sine, căutarea din interior va 

produce o eliberare, va veni ca un ”catharsis” pentru că a te înțelege înseamnă a te putea vindeca. 

În concluzie, putem observa faptul ca literatura interferează cu o serie de discipline (mai 

sus au fost amintite doar câteva) iar studiul acesteia fără să țină cont de aceste legături duce la o 

abordare sterilă care afectează în mod tragic unitatea și încărcătura semnificațiilor textului literar. 

Pluralitatea interpretărilor, încurajarea gândirii critice nu poate fi făcută decât ajutând cititorul-

elevul să traseze punți între aceste discipline, să analizeze opera literară în toată complexitatea ei, 

să-și găsească propriul adevăr. Și acest deziderat nu se poate realiza decât prin abordarea 

studiului cu ajutorul metodei de interpretare a textului în rețea. 
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Abstract. Prin articolul de față ne-am propus să identificăm în ce măsură este posibilă dezvoltarea 

abilităților metacognitive prin predarea conținuturilor informatice/TIC într-o manieră 

integrată. Considerăm că, pentru a evidenţia progresul metacognitiv, este important să prezentăm 

contextul socio-educațional, activitățile desfășurate la clasă cu acest scop, metodele aplicate și rezultatele/ 

schimbările la nivel de clasă, construind astfel o imagine de ansamblu asupra grupului experimental de la 

clasele cu profil informatică şi TIC. 

Through this article we set out to identify the extent to which it is possible to develop metacognitive skills 

by teaching IT / ICT content in an integrated manner. We consider that, in order to highlight the 

metacognitive progress, it is important to present the socio-educational context, the activities carried out 

in the classroom for this purpose, the applied methods and the results / changes at the classroom level, 

thus constructing an overview on the experimental group from the classes with IT and ICT profile. 

Keywords: metacognitiv, conţinuturi, abilităţi, metode, aptitudini, autodeterminare metacognitive, 

contents, abilities, methods, aptitudes, self-determination. 

Rolul aptitudinilor intelectuale în obținerea reușitei școlare, specific secolului XX, este 

înlocuit astăzi de rolul factorilor motivaționali și de personalitate, de responsabilitatea personală 

a individului, care trebuie să își cunoască  foarte bine resursele și mijloacele cele mai eficiente. 

Așa cum remarca și Horst Siebert (2001, p.28), carieră azi face prefixul „auto”: autodeterminare, 

autorealizare, autoorganizare, autonomie, autoreglare, autocontrol, autodirijare (Doina 

Sălăvăstru, 2009, p.182). Pornind de la aceste noțiuni, se vorbește despre învățare autonomă, 

învățare autodirijată și autoreglată, acestea constituind premise ale înțelegerii metacogniției. 

Termenul de „metacogniție” derivă din cogniție, obiect de studiu al științelor cognitive 

care studiază funcționarea sistemului nervos și a raționamentului uman. Prefixul „meta” este 

folosit cu scopul de a indica un nivel superior de referință, cunoștințe care pot fi folosite pentru a 

controla și regla procese cognitive și afective. Cuvântul „meta” mai poate sugera schimbarea, 

intervenția subiectului în vederea transformării condițiilor propriei sale cunoașteri sau învățări 

(Ioan Cerghit, 2008). 

Howard Gardner remarcă, în volumul său, „Munca bine făcută”, necesitatea și avantajele 

dezvoltării unor funcții cognitive superioare, afirmând:„Recent, psihologii au investigat aşa-

zisele funcţii cognitive superioare: rezolvarea problemelor, descoperirea problemelor, 

planificarea, reflectarea, creativitatea, înţelegerea profundă. Şi au atras în egală măsură atenţia 

asupra capacităţii de a gândi despre propria minte – de a reflecta asupra propriei memorii 

(abilităţi metamnemonice), asupra propriei gândiri (abilităţi metacognitive) şi asupra propriilor 

reprezentări (abilităţi metareprezentaţionale).” (Howard Gardner, 2005, p.148). 

Odată însuşite mecanismele metacognitive, acestea reorganizează gândirea prin 

monitorizarea şi direcţionarea căilor de învăţare (apud Mihaela Singer, 2014). 

În ceea ce privește procesul de învățare specific contextului actual al învățământului, 

accentul se deplasează de la conținuturile achiziționate de elevi la strategiile inițiate de aceștia cu 

scopul de a-și îmbunătăți performanțele. Cel care învață este considerat un actor co-responsabil 

de activitate pe care o desfășoară (Doina Sălăvăstru, 2009, p. 185). Astfel, el ia inițiativă în 

propriile experiențe de învățare, se preocupă de găsirea soluțiilor pentru situațiile problemă și își 

reorganizează permanent cunoștințele. Cadrul didactic, devine așadar un mediator al 

cunoștințelor elevului, al cărui parcurs în dezvoltarea metacognitivă este dirijat atent de un  

profesor metacognitiv. 
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Societate în care trăim este dinamică o piață a muncii în continuă transformare, în care 

schimbarea devine accelerată. Eforturile spre reformă care se fac în diverse sisteme educaționale 

încearcă să racordeze învățământul la dinamica socio-economică. În permanenţă ni se cere să ne 

transformăm şi să ne dezvoltăm, să deținem cât mai multe abilități și competențe care să ne ajute 

să ne integrăm activ în viața de zi cu zi. Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii 

autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi 

dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru angajare pe piaţa 

muncii și pentru incluziune socială . 
Din perspectiva învăţământului modern, în educație, accentul trebuie pus pe stăpânirea de 

către elevi a proceselor și înţelegerea conceptelor cu scopul de a le folosi în diverse situaţii. 

Educaţia modernă, înseamnă, mai degrabă, posibilitatea de a descoperi prin experimentare 

(learning by doing), decât de a recepta pasiv informaţii directe (learning by memorizing). Un rol 

important îl au scenariile de învăţare moderne formând abilităţi practice şi de a asigura un 

transfer eficient de competenţe integrate. 
Modernizarea învăţământului se înscrie într-un demers general de reînnoire a întregului 

proces şcolar. Funcţia de a transmite autoritar cunoştinţele trebuie să facă loc unui învăţământ 

care sugerează, propune, sfătuieşte, care încurajează elevul în căutare, care îl ajută să descopere, 

îi dezvoltă creativitatea, un învăţământ ce ţine seama de interesele copilului şi de motivaţie şi-i 

permite acestuia să-şi însuşească cunoştinţele şi printr-o construcţie personală. 
Despre schimbărilor în educaţie s-au conturat o mulțime de idei, însă, acestea s-au 

îndepărtat cel mai adesea de esenţa problemei, respectiv beneficiarul oricărei schimbări din 

şcoală. La începutul secolului al XX-lea, un grup important de pedagogi, psihologi, medici şi 

dascăli acuză cu vehemenţă instituţia şcolară pentru lipsa ei de adecvare la nevoile copiilor şi la 

cerinţele pieţei muncii. Şcoala, considerau ei, deformează copilul în loc să-l formeze, îi închide 

orizontul în loc să i-l deschidă, îl obligă la nemişcare, lipsă de reacţie şi deci, nu-l pregăteşte 

pentru viaţă. 
Cercetări efectuate în ultimii 25 de ani (Cercetările menţionate sunt prezentate sintetic de 

Mel Silberman, Active Learning. 101 Strategies to Teach Any Subject, Allyn &Bacon, 1996, pag. 

6-10), demonstrează că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al predării tradiţionale, în care 

profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl urmăresc) nu produce 

învăţare decât în foarte mică măsură. „Dezvăluirea“ faptelor şi conceptelor gata „pregătite“ şi 

performarea cu măiestrie a procedurilor de către profesor interferează cu învăţarea. Fără îndoială, 

prezentarea poate face o impresie imediată asupra creierului dar, în absenţa unei memorii de 

excepţie, elevii nu pot reţine prea mult pentru perioada următoare. Un profesor, oricât de strălucit 

orator ar fi, nu se poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face activitatea care se 

desfăşoară individual în mintea fiecăruia. Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi 

văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a 

investigaţiei, a acţiunii şi, eventual, a predării, învăţarea nu are loc. 
Consider astfel că în sistemul actual de învățământ este important să educăm și formăm 

elevii într-un mod activ, să le oferim cheia către o învățare care să aibă sens pentru ei. Adevărata 

învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, nu este numai o învățare 

activă, ci și una interactivă și unitară. O astfel de învățare este rezultatul sigur a unei abordări 

integrate a curriculumului. Caracterul complex și integrat al unor probleme cum ar fi 

globalizarea, migrația, interculturalitatea, protecția mediului, explozia informațională, sărăcia, 

conflicteleetc, revendică o abordare educațională interdisciplinară (Ciolan, 2008, p.53). 
Conceptul de învățare a căpătat noi semnificații. Preocupările unor organizații internaționale 

actuale sunt responsabile, prin proiectele și activitățile desfășurate, de acest lucru. Astfel, în 

studiul UNESCO, sunt introduși cei patru așa-numiți piloni ai învățării, care, într-o viziune 
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revizuită și completată ( Schaefer et al., p.6) sunt: a învăța să știi/să cunoști; a învăța să faci; a 

învăța să muncești împreună cu ceilalți; a învăța să fii. 
Cel mai important aspect al primului pilon este considerat A învăța să înveți. Către 

formarea acestui aspect mi-am propus să-mi conduc elevii prin activitățile infornatice organizate 

și desfășurate în manieră integrată.  

Învățarea tinde să devină tipul fundamental de activitate, de care elevii încep să devină 

conștienți odată ce ajung la școală. Stimulați intelectual prin joc, prin socializare, cât și prin 

lucrul independent, copiii realizează progrese în activitatea psihică, dezvoltând strategii de 

învățare și antrenându-și atenția cu scopul de a progresa. 

Am sintetizat situația școlară a elevilor astfel: aplicând teste inițiale la începutul fiecărei 

unități de învățare şi teste finale la sfărşitul unități de învățare, apoi trei chestionare, la rând, în 

trei zile diferite, pentru o analiză detaliată a cunoștințelor și abilităților metacognitive.  

Analiza finală la fel de  detaliată ca și cea inițială, cu scopul de a aduce argumente în 

favoarea ipotezei de la care am plecat. Consider că o comparație exactă a rezultatelor finale cu 

cele inițiale reprezintă cel mai puternic argument care susține dezvoltarea abilităților 

metacognitive ale elevilor mei în urma experiențelor de învățare din activitățile integrate.  

Astfel, analizând comparativ chestionarele aplicate inițial cu cele finale pot fi 

observabile: 
- creșterea numărului de elevi care preferă compunerea de probleme, acest tip de sarcini 

făcând ca informatica să creeze sens în mintea lor; 
- soluții noi identificate de elevii care întâmpină dificultăți, dovadă a dezvoltării din punct 

de vedere metacognitiv; 
- experineța elevilor de a găsi o punte între discipline îi ajută în procesul de învățare; 
- a crescut numărul elevilor care preferă să lucreze în echipă, elevii dând dovadă că sunt 

perfect conștienți de ”cum învață”; 
- o siguranță mai mare în ceea ce privește identificarea aspectelor dificile/interesante din 

cadrul diferitelor lecții; 
- percepția mai obiectivă asupra propriei învățări prin autoevaluare; 
- dezvoltarea abilităților metacognitive în ceea ce privește strategiile de control pe care le 

deține elevul. 
Jurnalul reflexiv mi-a oferit prilejul, atât mie, cât și elevilor de a examina procesul de 

învățare, de a reflecta asupra lui și de a face modificări acolo unde este cazul. Autodescoperirea 

și conștientizarea mai bună a propriilor idei, contribuie la sporirea abilităților metacognitive, fapt 

vizibil în rândul elevilor din grupul experimental, în urma evaluării aplicate prin jurnalul reflexiv 
Astfel, o abordare integrată și interactivă a învățării favorizează dezvoltarea abilităților 

metacognitive ale elevilor, abilitățile de comunicare și socializare și totodată duce la competențe 

sporite și o motivație crescută pentru învățare. Toate acestea determină elevii să își gestioneze 

învățarea mai încrezători și cu o mai mare libertate, astfel rolul școlii în formarea individului 

fiind esențial pentru integrarea cu succes în societate. 
Așadar, este clară legătura dintre vârstă și nivelul metacognitiv. Important pentru 

împlinirea potențialului acestei lucrări este să oferim energie unor strategii prin care elevii să 

depășească anumite limite cognitive sau care țin de experiență, sporindu-le astfel aceste abilități. 
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CONSTRUCTIVISMUL ȘI CUNOAȘTEREA ȘCOLARĂ 

Mariana GHERGHIȘAN, Colegiul Tehnic de Comunicații  

„Nicolae Vasilescu Karpen”, Bacău, Județul Bacău, România 
 

Rezumat. Abordarea constructivistă a educației încearcă să rezolve o parte din problemele acesteia, 

să ducă mai departe cunoașterea umană și să identifice căi de ameliorare a practicii școlare. 

Abstracts. „The constructive approach of education tries to solve some of its problems, to carry on 

human knowledge and to identify ways to improve school practice”. 
 

         Complexitatea contextului actual pune in faţa educaţiei probleme serioase de reconcepere si 

realizare,încât vocile care vorbesc despre o „stare critică a pedagogiei”sau despre „criza 

pedagogiei” (Bîrzea, 1995) par a fi îndreptăţite, iar soluţiile nu întărzie să apară. 

Una dintre acestea ar fi abordarea constructivistă a educaţiei, corelată cu viziunea 

postmodernistă asupra pedagogiei, ca o altă paradigmă ce câştigă teren, nu numai in plan 

pedagogic. (Wilson, 1997). 

          Chiar C. Bîrzea consideră, după inventarierea mai multor opinii asupra acestui aspect, că 

pedagogia „a sărit”peste modernitate, intrând deja în postmodernism.Nu pot fi neglijate dificultăţile 

care alimentează starea critică : dominarea încă în curriculum a practicilor behavioriste, relativa 

susţinere a activizării reale a elevilor, restricţiile în utilizarea tehnologiilor actuale de informare, 

formarea deficitară a educatorilor, relativa corelare formal-nonformal ş.a. Pedagogia este încă 

terenul disputelor între orientări diverse privind educaţia. 

           În comparaţie cu tradiţionalismul şi modernismul, curentul postmodernist, din ce în ce mai 

prezent,s-ar caracteriza (Beck) prin: căutarea şi acceptarea de alternative de predare-învăţare şi 

educaţionale, renunţarea la graniţa între ştiinţe, descentralizare, toleranţă, incertitudine, 

interculturalitate, globalism, individualism, umanizarea tehnologiei, diversificarea comunicării. 

           În plan educaţional, acestea s-ar concretiza în promovarea noilor educaţii, în reforma 

curriculară, în descentralizarea managerială, în abordarea personalizată a strategiilor,utilizarea 

surselor alternative de informare, pluralitatea modelelor de instruire. 

          Acest demers inovativ de primă importanţă în educaţie, aflat sub egida „învăţării centrate pe 

elev”, pleacă de la perspectivele constructiviste majore reprezentate de Jean Piaget si L.S.Vîgotski. 

          Perspectiva constructivistă asupra învăţării are la bază ideea complementarităţii instrucţiei şi 

construcţiei. Profesorii trebuie să fie preocupaţi nu atât de „cât” transmit, ci mai mult de căile şi 

modalităţile pe care le pot oferi elevilor pentru a veni în contact cu diverse informaţii, pentru a 

descoperi, experimenta, căuta şi rezolva probleme. În acest mod, elevii devin participanţi activi la 

construirea propriei cunoaşteri, cunoştinţele nu mai sunt oferite „de-a gata”. Învăţarea devine astfel 

un proces activ, mai mult decât o simplă recepţionare pasivă a informaţiilor. Elevii trebuie însă 

motivaţi să parcurgă experienţele de învăţare propuse de profesori şi, întrucât fiecare are ritmul său 

propriu de învăţare, este necesară diferenţierea şi adaptarea sarcinilor. 

          De aceea, instruirea constructivistă se dovedeşte foarte dificilă în practicarea ei la clasă: 

ghidarea elevilor de către profesor este un proces sofisticat, proiectarea lecţiilor trebuie structurată 

în numeroase variante, pe moduri diferite de afirmare ale elevilor. În condiţiile concrete pe care 

societatea noastră le pune la dispoziţia procesului didactic, profesorii conştientizează pe de o parte 

virtuţile evidente ale noii abordări (paradigme) în educaţia elevilor, iar pe de altă parte dificultăţile 

(limitele) aplicării ei la clasă. Aşa încât, fără o restructurare adecvată a întregului câmp educaţional 

(elaborarea de programe, strategii şi mai ales resurse compatibile cu acest tip de învăţare), nu putem 

asista decât la iniţierea unor practici de activizare a elevilor, pe fondul orientării spre un învăţământ 

formativ. 

         Ideea centrală a teoriei constructiviste este că învăţarea este o construcţie şi nu o însuşire de 

informaţii transmise şi receptate pasiv. Este cerută angajarea activă a elevilor, luarea în considerare 

a individualităţii lor, a contextului real în care se află. Este vorba de reabilitarea rolului elevului în 

învăţare, a proceselor lui cognitive interne, a subiectivităţii în interpretare. Elevii învaţă să-şi 
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construiască propria cunoaştere sub îndrumarea profesorului care este organizator, facilitator, 

coordonator. 

         Cunoaşterea este o organizare a resurselor experienţei proprii, ea nu constă în redarea 

obiectivă a realităţii ci în acomodarea schemelor mentale la realitate. Elevul are rolul central  pentru 

că el se confruntă cu conflictele cognitive, el formulează ipoteze, interpretează, în măsura în care 

comportamentul său vădeşte curiozitate, autonomie, angajare în căutarea de soluţii. Învăţarea este 

tocmai procesul de construire prin care elevul îşi clădeşte o interpretare personală a experienţei, 

care este în continuă transformare, restructurare, conectare la noile date, prin acomodare la cele 

vechi. 

         Dacă în sens tradiţional, cunoaşterea obiectivă se transferă de la profesor ca deţinător-expert, 

care expune, explică, demonstrează idei şi concepte, în sens constructiv cunoaşterea devine 

subiectivă, în baza înţelegerii personale. Deasemenea utilizează metacogniţia pentru autoreglarea 

proceselor mentale. Învăţarea este holistică, implicând pe lângă factorii cognitivi şi afectivitatea, 

colaborarea socială. 

         La nivel teoretic a fost evidenţiată posibila contribuţie a constructivismului în eliminarea unor 

lacune ale instruirii tradiţionale: 

         -oferă soluţii pentru ca elevul să treacă de la învăţarea pasivă la cea activă, chiar dacă este şi 

subiectivă, formulând ipoteze, interpretări, soluţii proprii; 

         -insistă pe cum se cunoaşte şi nu pe conţinutul informaţional în sine; 

         -repune în discuţie rolul şi competenţele profesorului ca îndrumător, antrenor, facilitator. 

Dar instruirea constructivistă este o alternativă complementară la cea clasică. În plus, aplicaţiile sale 

sunt relativ recente (după anii ’90) şi nu au putut fi verificate numeroasele aspecte, de aceea trebuie 

luate în considerare şi criticile formulate la adresa sa: 

         -Punând accent pe proceduri, experienţe, se apropie de metodologia cunoaşterii ştiinţifice 

(învăţarea prin descoperire) dar elevii nu se pot dispensa totuşi de acumularea de informaţii 

transmise de profesor, pentru că încă nu au repertoriul de cunoştinţe format. Profesorul sugerează 

prin modul de predare, prin explicaţie şi demonstraţie, cum se poate ajunge la cunoaşterea autentică, 

el oferă un model de interpretare. Elevul trebuie introdus în procesul cunoaşterii în mod progresiv, 

odată cu maturizarea sa cognitivă. 

         -Profesorul organizează situaţiile de învăţare, de descoperire activă, de aplicaţii practice sau 

acţiuni de reflecţie, crează mediul de oportunităţi de angajare inclusiv emoţională a elevilor. Dar 

pentru numeroase teme nu se poate crea contextul, mijloacele de descoperire (sau experienţa 

anterioară a elevilor nu permite încă înţelegerea) şi rolul profesorului este de a selecta acele teme 

care se pot reface de către elevi. 

         -Dacă atenţia în educaţie trebuie să cadă pe cum se construieşte şi nu pe ce se învaţă, atunci 

este afectată indroducerea în cultură, cu tot ce s-a acumulat în experienţa ştiinţifică, social-culturală. 

Profesorul nu numai facilitează, ci oferă un model de cunoaştere, de interpretare. Prin modul de 

predare el sugerează cum se poate ajunge la cunoaşterea autentică. 

         -Instruirea bazată pe constructivism nu poate fi planificată, fiind foarte dificilă proiectarea 

unui curriculum datorită rezultatelor diferite ale căutărilor elevilor, negocierilor, performanţelor 

individuale obţinute. Se pot proiecta numai condiţiile, etapele mari, variantele de sprijin, 

organizarea colaborării. 

         În ce priveşte structura lecţiei, se pot prevedea sarcini de învăţare (elemente de conţinut, paşii 

de cercetare, variantele de răspuns) dar acestea nu se dau elevilor de la început. Se poate porni de la 

o conversaţie iniţială de provocare, după care se dau materialele-suport. Dar elevii îşi aleg apoi 

singuri obiectivele şi procedeele de lucru, după interesul propriu. Urmează însă negocierea şi 

colaborarea cu profesorul şi colegii ajungându-se astfel la sarcinile de învăţare prevăzute iniţial de 

profesor, pe baza unei bune cunoaşteri a elevilor. În etapa explorării, profesorul nu dirijează şi nu 

apreciază, ci ghidează, monitorizează, intervine doar pentru a sprijini şi a stimula. Abia apoi, cu 

toată clasa, face sinteza generală, cu respectarea opiniilor afirmate, sugerează ce probleme sunt de 

continuat sau de revăzut, de corectat. 
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         Instruirea constructivistă este însă foarte dificilă, în practicarea ei, pentru profesor: ghidarea 

elevilor este un proces sofisticat, el trebuie să ia decizii pentru fiecare elev în parte, să respecte 

libertatea fiecăruia dar să pună accent pe organizare pentru a nu se ajunge la anarhie, să prevadă 

evoluţia elevilor pentru a putea proiecta structurarea lecţiilor în numeroase variante, pe moduri 

diferite de afirmare a elevilor. Aceasta în condiţiile în care mulţi elevi nu posedă capacitatea de a 

negocia, de a se exprima, de a argumenta, de a descrie propriile interpretări. În plus, ei pot  să nu 

ducă până la capăt reflecţia, generalizările iar profesorii nu se pot abţine să nu explice, să nu 

demonstreze, când constată că elevii nu construiesc corect înţelegerea. 

         Profesorul trebuie pregătit special pentru a face trecerea la modele constructiviste, pentru a 

reconcepe rolul lui în clasă. Trebuie elaborate noi programe, strategii şi resurse compatibile cu acest 

tip de învăţare. 

         În teoria şi practica educaţionale din România, paradigma constructivistă nu a găsit încă un 

teren fertil de implementare. Pe fondul orientării spre învăţământul formativ, sunt vehiculate 

teoretic  anumite principii şi modele dar nu cunoaştem un proiect explicit de experimentare internă, 

de formare a profesorilor pentru această nouă abordare a instruirii.  De aici şi reducerea ei la unele 

practici de activizare a elevilor, fără o restructurare adecvată a întregului câmp educaţional.  

         CONSTRUCTIVISMUL COGNITIV 

         Fundamentat pe teoria dezvoltării cognitive a lui Jean Piaget, conform căreia individul trebuie 

să-şi construiască propria cunoaştere prin experienţă, aceasta îi permite să-şi creeze scheme mentale 

care se modifică prin două procese complementare:asimilare şi acomodare.În acest proces rolul care 

îi revine educatorului este limitat la acela de a asigura un context ambiental pentru activitatea 

exploratorie a elevului. 

         În viziunea constructivismului piagetian, cognitivist sau psihologic,învăţarea este un demers 

individual:elevii vin la lecţie cu idei, credinţe şi opinii care trebuie modificate, dezvoltate de 

educator; în acest scop, profesorul formulează sarcini şi probleme-dilemă.Construirea cunoaşterii 

apare ca rezultat al activităţii depuse pentru rezolvarea acestor sarcini.Practicile caracteristice includ 

„învăţarea prin descoperire”, operarea cu obiecte, sarcini care solicită operarea cu conceptele 

existente, precum şi tehnicile de dialogare socratică. 

Implicaţii: Invăţarea este un proces activ; pentru asimilare şi acomodare sunt vitale experienţa 

directă, erorile, căutarea soluţiilor. 

         Instruirea:elevului trebuie să i se ofere oportunităţi de construire a cunoaşterii prin experienţă 

proprie. Cunoaşterea nu poate fi „spusă” de educator. Tehnologiile moderne oferă o gamă largă de 

posibilităţi. De utilizat: bănci de date, simulatoare, microlumi. 

         CONSTRUCTIVISMUL SOCIAL 

         Criticând teza pedagogiei contemporane cu privire la independenţa dezvoltării faţă de 

activitatea de învăţare, Vîgotski promovează teza conform căreia învăţarea raţional 

construită se situează în fruntea dezvoltării şi o trage după sine, lărgindu-i posibilităţile şi 

perspectivele; 

„procesele dezvoltării nu coincid cu procesele învăţării, ...procesele dezvoltării merg în urma 

proceselor învăţării care creează zona proximei dezvoltări”, „este satisfăcătoare numai acea învăţare 

care împinge înainte dezvoltarea”. 

       Pentru Vîgotski dezvoltarea mentală este indisolubil legată de cea motivaţională, în 

terminologia sa afectivă, fapt pentru care în lucrările sale el susţine principiul unităţii „intelectului şi 

afectivului”. 

       Ideile promovate de Vîgotski au fost preluate, susţinute şi dezvoltate de colaboratorii şi 

discipolii săi, precum şi de specialiştii occidentali. 

Implicaţii: rolul tehnologiilor moderne constă în a-i pune în legătură pe elevi pentru 

colaborare.Rolul educatorului nu este acela de a asigura contextul pentru o învăţare individualizată, 

ci de a-l ajuta pe elev să abordeze problema, de a-l încuraja să lucreze în grup pentru a analiza 

soluţiile, precum şi de a-l sprijini cu un sfat când are nevoie. Modul în care se desfăşoară instruirea 

în viziune vîgotskiană variază foarte mult, dar fiecare activitate respectă următoarele principii: 

- învăţarea şi dezvoltarea reprezintă o activitate socială, colaborativă; 
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- zona proximei dezvoltări poate servi drept ghid pentru planificarea curriculară şi a 

lecţiilor; 

- învăţarea şcolară trebuie să se realizeze într-un context semnificativ şi nu trebuie să fie 

separată de învăţarea şi cunoaşterea pe care copiii le realizează în lumea reală; 

- experienţele din afară trebuie relaţionate cu experienţa şcolară a elevului. 

DEZVOLTĂRI RECENTE 

Dacă viziunile piagetiană şi vîgotskiană reprezintă componenta clasică a constructivismului, 

în ultimele două decenii tot mai mulţi cercetători şi-au îndreptat atenţia asupra procesului de 

învăţare ;centrarea pe elev nu reprezintă decât flamura pe care o poartă deschizătorii unui drum la 

care trudesc specialişti formaţi la şcoli de gândire diferite, cu reprezentări teoretice, ipoteze şi 

obiective uneori foarte distanţate. 

Cercetările s-au îndreptat spre răspunsurile la întrebările: 

Ce este învăţarea? Ce reprezintă procesul de învăţare? Care este rolul educatorului în procesul 

de învăţare? Ce poate face profesorul pentru a indeplini acest rol? 

Invăţarea: Cunoaşterea este construită de oameni şi nu există în afara minţii umane. Elevii îşi 

construiesc înţelegerea. Ei caută sensul şi încearcă să descopere regularitatea şi ordinea chiar în 

absenţa unei informaţii complete. Învăţarea este un proces activ. Informaţia poate fi impusă din 

exterior, dar nu şi înţelegerea; aceasta trebuie să vină din interior. Învăţarea este determinată de o 

interacţiune complexă între cunoaşterea existentă a subiecţilor, contextul social şi problema de 

rezolvat. Instruirea se referă la asigurarea subiecţilor cu o situaţie de colaborare în care ei să aibă 

atât mijloacele, cât şi oportunitatea de a construi o nouă înţelegere. 

În acest proces o atenţie deosebită se acordă problemei de rezolvat, elementul căruia i se cere 

să stimuleze explorarea şi reflecţia necesare pentru construirea cunoaşterii. Se consideră că o 

problemă corespunzătoare ar trebui să dispună de următoarele atribute: 

-să solicite construirea şi testarea unor predicţii; 

-să poată fi rezolvată fără echipamente costisitoare; 

-să aibă o complexitate realistă; 

-să fie relevantă şi interesantă pentru subiecţi. 

         A doua caracteristică a procesului de învăţare este interacţiunea dintre subiecţi; lucrul în 

comun pentru rezolvarea problemei îi oferă fiecăruia posibilitatea de a-şi testa şi ameliora 

înţelegerea pe parcursul interacţiunii. 

         Rolul educatorului:  

Constructivismul are nevoie de un profesor care să-i ajute pe elevi să devină participanţi activi 

în învăţare.Educatorul trebuie să stimuleze dezvoltarea subiecţilor oferindu-le sarcini pe care ei să le 

poată îndeplini numai cu ajutor, adică în zona proximei dezvoltări 

         Ce poate face educatorul:  

Într-o sinteză a bogatei literaturi dedicate acestei probleme se menţionează următoarele 

atribute ale educatorului constructivist: 

-  încurajează şi acceptă autonomia şi iniţiativa elevilor; 

- foloseşte o mare varietate de materiale, inclusiv date brute, surse primare, materiale 

interactive şi îi încurajează pe elevi să le utilizeze; 

- se interesează de cunoaşterea de către elevi a conceptelor, înainte de a le împărtăşi 

cunoaşterea proprie; 

-  îi încurajează pe elevi să angajeze dialogul cu educatorul sau cu ceilalţi colegi; 

-  încurajează tentativele elevului de explorare a cunoaşterii şi de a pune întrebări colegilor; 

- îi angajează pe elevi în experienţe care pun în lumină contradicţii cu informaţia iniţială, 

stimulând apoi discuţia; 

-  le asigură elevilor timp pentru construirea relaţiilor şi crearea metaforelor; 

-  apreciază nivelul de cunoaştere prin aplicaţii şi rezultatele la sarcini „deschise”. 

        În esenţă, sarcina educatorului este să creeze şi să menţină un context în care elevii să-şi 

construiască propria lor cunoaştere, avându-l pe acesta drept ghid. 
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        În ultimul deceniu se constată o apropiere tot mai accentuată a cercetării de problemele cheie 

ale procesului educativ, realizându-se o apropiere treptată între cercetarea tradiţională,fundamentală 

şi cea aplicată. Presiunile în favoarea unor astfel de investigaţii sunt determinate de atenţia cu care 

statele dezvoltate urmăresc studiile comparative internaţionale. 

        O parte a cercetătorilor nu consideră constructivismul drept o teorie pedagogică, dar cu 

siguranţă acesta poate reprezenta o referinţă utilă pentru educaţie. 

        Una dintre ideile cele mai promiţătoare în acest moment pentru practica şcolară în viziune 

constructivistă este accea a clasei-workshop, pe care H. Daniels o caracterizează drept întruchipare 

pedagogică a teoriei constructiviste: clasele nu mai reprezintă locul unde informaţia este transmisă, 

ci devin laboratoare sau studiouri unde se generează cunoaşterea, unde elevii şi profesorii 

reinventează împreună domeniul de studiu în care s-au angajat. 

         Este de la sine înţeles că orientarea spre o abordare constructivistă a educaţiei nu poate şi nici 

nu îşi propune să rezolve toate problemele acesteia.Cercetările din acest domeniu încearcă să ducă 

mai departe cunoaşterea umană şi să sugereze căi de a ameliora practica şcolară. 

         Este de interes să menţionăm faptul că multe institute de cercetare şi-au definit poziţia de pe 

care îşi vor desfăşura investigaţiile în prima perioadă a acestui secol.Astfel, cunoscutul Institute for 

Learning Technologies (Columbia University) îşi precizează într-un material programatic –

„Pedagogy for the 21 st Century”- punctele de plecare şi jaloanele orientative ale demersului 

investigativ pe care îl va întreprinde în anii care vin. 

         Specialiştii în domeniu converg spre ideea că pentru secolul XXI o şcoală de dimensiuni mici, 

în care activitatea educativă poate fi structurată în raport cu nevoile şi interesele elevilor, va fi mai 

eficientă şi mai competitivă; activitatea elevilor trebuie să fie orientată de proiecte la definirea 

cărora ei au participat şi să-i implice într-o reală experienţă intelectuală, nu în exerciţii de 

memorare. 

         Constructivismul rămâne o abordare a pedagogiei actuale, insă el nu poate reprezenta un 

panaceu pentru problemele educaţiei; în acelaşi timp, nu lipsesc limitele .Astfel, este dificil de 

realizat activităţi şcolare constructiviste, in condiţiile în care evaluările sunt susţinute de standarde 

„naţionale”. Proiectarea şi realizarea unui astfel de demers pentru un întreg ciclu de instruire ar 

presupune resurse umane cu o pregătire specială.Sunt necesare, de asemenea, resurse materiale şi 

financiare considerabile pentru realizarea mediilor prin explorarea cărora elevul să-şi poată construi 

cunoaşterea. 

         Lipsa acestor condiţii nu-l poate însă opri pe educatorul interesat de modul în care se produce 

învăţarea să utilizeze proceduri constructiviste; unele caracteristici ale constructivismului îl pot 

pune pe gânduri, îi pot trezi curiozitatea şi îl pot determina să facă un prim pas-pasul cel mai greu 

pe drumul dezvoltării profesionale – cel de cercetător. 
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VALORIFICAREA CONȚINUTURILOR RELIGIOASE ALE CURRICULUMULUI 

ȘCOLAR DIN PERSPECTIVA TOLERANȚEI RELIGIOASE 

Veaceslav IORDACHESCU, Drd. USM 

Rezumat: Curricula școlară este un document normativ care vizează formarea elevului conform 

dezideratului educațional – enunțat în idealul educațional din Codul educației. Fiecare disciplină şcolară a 

planului cadru prin conținuturile sale valorifică subiecte ale educaţiei religioase, cum ar fi: muzica – muzica 

religioasă, arta plastică - pictură religioasă, literatura - motive religioase și poezie cu tematică religioasă, 

istoria – evenimente cu substrat religios. În acest sens, curricula școlară formează anumite abilități culturale 

și valorifică subiecte cu tematică religioasă, în mare parte predominant confesionale ceea ce permite 

dezvoltarea toleranței religioase prin cunoașterea propriei identităţi religioase și înţelegerea alterității 

religioase. 

Cuvinte-cheie: toleranța religioasă, curricula, pluriconfesional, identitate religioasă, educație religioasă. 

Abstract: School Curricula is a normative document aimed at training the pupil according to educational 

purpose – set forth in the educational ideal of the Education Code. Each school discipline of the framework 

plan through its contents uses topics of religious education, such as: Music – religious music, Art - religious 

painting, Literature - religious motifs, History – events with a religious substrate. In this sense, the school 

curricula form certain cultural skills and capitalizes on subjects with religious themes, largely predominantly 

confessional, which allow the development of religious tolerance by knowing its own religious identity and 

understanding religious alterity. 

Keywords: religious tolerance, curricula, multiconfessional, religious identity, religious education. 

Planul-cadru al învățământului preuniversitar include mai multe discipline școlare care 

asigură formarea în context valoric național și universal (istoria, educația civică, limba și literatura 

română). Toate acestea asigură formarea „competenţei de exprimare culturală şi de conştientizare a 

valorilor culturale”. Cu toate acestea o componentă importantă a vieții sociale – cultura și viața 

religioasă a individului - este abordată doar tangențial. Studiul „Educația și diversitatea religioasă în 

Mediterana occidentală” publicat în anul 2014 relevă că „nu se poate trata religia în școală prin 

anularea, ignoranța și excluderea ei, deoarece elevii nu își lasă convingerile religioase și 

nereligioase sau spiritualitatea lor la domiciliu”. [4] Religia reprezintă o latură a culturii, căci „nu te 

poți considera persoană cultă dacă nu cunoști propriile referințe religioase sau pe cele ale 

persoanelor cu care coexiști în comunitate, dacă nu știi nimic despre istoria credințelor și religiilor, 

dacă nu înțelegi fenomenologia actului religios. A cunoaște propriile valori religioase, indiferent de 

extinderea lor în spațiul comunitar, reprezintă o modalitate de securizare culturală...  a cunoaște și a 

respecta alteritatea religioasă constituie un semn de civilitate și de culturalitate. Multe producții 

culturale se originează în Biblie sau în Sfânta Tradiție. Sunt foarte multe producții literare, plastice 

muzicale cinematografice etc. în care se tematizeaza motive cu substrat religios. A te apropia de 

acestea înseamnă să actualizezi valori religioase specifice, încorporate cu prilejul unor programe de 

instruire.” [2, p.15] 

Toate acestea relevă faptul că, curricula școlară trebuie să urmărească scopul de a explica și 

exclude multiple fenomene ale intoleranței școlare și sociale, conflictelor interreligioase, ce se 

consolidează, evident, în societatea modernă, afectând calitatea vieții sociale, în perspectiva 

integrării valorilor culturii toleranței, acceptării și înțelegerii în stilul de comunicare socială. Noul 

curriculum școlar din Republica Moldova axat pe competențe a fost revăzut în anul 2019, acesta 

vine să se alinieze conform cerințelor educaționale ale societății. Elevul de azi – cetățeanul de 

mâine trebuie să învețe să trăiască într-o societate deschisă cultural și în permanentă schimbare. 

Evaluarea obiectivă a curriculumului la disciplinele școlare incluse în planul-cadru pentru 

învățământul preuniversitar permite constatarea că acesta abordează conținuturi religioase. În acest 

sens este necesar ca fiecare disciplină școlară să asigure prezentarea subiectelor religioase din 

perspectiva toleranței religioase. Doar asigurând acest cadru propice vom putea promova valorile 

toleranței în mediul educațional în condițiile actuale ale tensiunilor de ordin cultural, socio-

economic și politic. Importanța și necesitatea acestui demers se explică prin faptul că în societatea 

contemporană, marcată de un înalt grad de dinamism social, toleranţa este mai necesară ca oricând, 

deoarece confruntările, care iau amploare, constituie o ameninţare universală, potenţială pentru 

orice persoană sau regiune. Din aceste rațiuni, una dintre preocupările actuale ale conceptorilor de 

curriculum este dezvoltarea competenței de toleranță în contextul multiculturalității. 
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Fiecare disciplină școlară urmărește anumite finalități exprimate în competențe curriculare, 

analizând curriculum la „Limba și literatura română” pentru ciclul gimnazial, observăm, că una 

dintre competențele specifice propuse este: „Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în 

context național, manifestând curiozitate și toleranță”. În societatea tradițională identitatea unei 

persoane era predestinată şi bazată pe nişte criterii: locul nașterii, familia, clasa socială de 

apartenență, religia etc. și, de obicei,  rămânea neschimbată pe tot parcursul vieții. Noțiunea de 

identitate și apartenență în epoca globalizării se îmbogățește cu noi semnificații și reprezentări. [1] 

În acest sens cercetătorii vorbesc de „căutarea propriei identități”. Astăzi identitatea culturală nu 

mai poate fi concepută ca un element moștenit din familie, ci dobândită începând cu primii ani de 

viață, în cadrul procesului de socializare și culturalizare. Identitatea este întâlnirea între subiect și 

cultură iar identitatea religioasă este întâlnirea dintre om și Dumnezeu. 

 Dacă analizăm unitățile de conținut ale disciplinei, constatăm, că pe lângă texte cu mesaj sau 

motiv religios, regăsim și subiecte cu tangență religioasă și interculturală, cum ar fi: în clasa a VII-a 

- „Cultura națională, cultura bunei vecinătăți. Contacte culturale” și subiectul „Personalitățile 

neamului”. O altă unitate de conținut, regăsită în clasele a V-a a VII-a este „Cartea, obiect cultural” 

sau „Din istoria cărții”, iar acest subiect nu poate fi abordat trecând cu vedere faptul că primele 

tipare au apărut în incinta mănăstirilor și prima carte tipărită a fost Biblia. În acest sens profesorii de 

limbă și literatură română vor accentua importanța textelor religioase, în special a Bibliei – cartea 

de căpătâi a creștinismului, pentru formarea și dezvoltarea limbii române culte. 

 Abordarea asigurată de curricula școlară la „Limba și literatura română” este una ce prezintă 

din punct de vedere religios, mai ales religia creștină și se axează pe „valori fundamentale ale 

Humanitas-ului: Adevărul, Binele, Frumosul, Dreptatea, Libertatea și valori specifice creației 

artistice: estetice, morale, religioase, teoretice”. De aceea trebuie remarcată viziunea conform căreia 

– cunoașterea interculturală pornește, în majoritatea cazurilor, de la un etnocentrism și are drept 

scop structurarea unei capacități complexe, foarte importantă pentru eficiența contactelor dintre 

culturi. Această capacitate poartă denumirea de competență interculturală și pornește de la o bună 

competență culturală, pe baza căreia se poate construi un complex de abilități de percepție mult mai 

largă și obiectivă a pluralității, o mai mare deschidere spre ceilalți, o înțelegere multidimensională a 

pluriculturalității în care trăim. [5] 

 Curricula pentru liceu, propune elevilor analiza „Manifestărilor umanismului în literatura 

română: literatura hagiografică, letopisețe” precum și analiza unor texte reprezentative pentru 

religia creștină: „Psaltirea în versuri (secvențe)” a lui Dosoftei. Curriculum la Literatura universală, 

sugerează studierea subiectelor „Psalmii lui David”, „Pildele lui Solomon” și „Eclesiastul”. Ori 

toate aceste texte literare sunt în excelență creștine și au un mesaj și conținut religios. 

 O altă disciplină școlară care valorifică conținuturi religioase este „Istoria”, unul dintre 

scopurile enunțate ale disciplinei fiind formarea la elev a unor „atitudini şi valori de apreciere a 

rolului şi semnificaţiei persoanelor cu care interacţionează direct sau indirect, indiferent de 

apartenenţa lor etnică, religioasă, de gen etc., excluzând astfel ura rasială, xenofobia și 

antisemitismul”. În acest sens disciplina școlară „Istoria” își propune asumarea valorilor toleranței 

în prezentarea subiectelor cu caracter religios. 

 În unitățile de conținut propuse la „Istorie” regăsim subiecte religioase, cum ar fi „Apariţia 

omului pe pământ” (cl.V) – aici elevul va lua cunoștință cu mai multe teorii ale apariției vieții pe 

pământ, una dintre ele fiind cea creaționistă. Tot în clasa a V-a elevul va studia despre „Apariţia 

credinţelor şi artei”, dar și tema „Credinţele şi apariţia creştinismului. Creştinismul în spaţiul Nord-

Dunărean” – astfel elevul va lua cunoștință cu momentul apariției ideilor religioase încă din 

preistorie iar mai târziu va cunoaște activitatea istorică a lui Iisus Hristos, înființarea unei noi religii 

– creștinismul, precum și modul de răspândire a creștinismului până în spațiul Nord-Dunărean de 

către Sf. Ap Andrei. 

Subiectele din Istoria Bisericească Universală se vor regăsi și în clasa a VI-a, când elevii vor 

fi familiarizați cu subiectele: „Marea schismă a Bisericii Creştine”, „Cruciadele”, „Reforma şi 

Contrareforma”. Aceste subiecte sunt evenimente de importanță majoră pentru evoluția și 

înțelegerea creștinismului. Schisma dintre cele două Biserici: de Răsărit (Ortodoxă) și de Apus 

(Romano-catolică) permite elevului să cunoască alteritatea religioasă din Europa și din Republica 

Moldova, iar subiectul „Reforma și Contrareforma” ar trebui să-i familiarizeze pe elevi cu cultele 

creștine existente în lume și în țara noastră, astfel de la cunoaștere se va ajunge la identificare și mai 
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apoi intercunoaștere, astfel se va realiza identificarea religioasă, rolul religiei în viața personală 

precum și formarea toleranței religioase în sala de clasă și în societatea pluri-confesională din 

Republica Moldova. Toate acestea se vor realiza doar dacă profesorul de istorie va aborda cu 

deschidere aceste subiecte și va cunoaște elemente de cultură religioasă. 

Conținuturile despre cultura universală și cea națională, cum ar fi: „Cultura în epoca 

modernă” (cl. VII-a), „Monumente de patrimoniu universal” (cl. IX-a) prezintă realizările din 

domeniul artei, arhitecturii și științei care ilustrează influența factorului religios asupra culturii: 

picturile religioase, stilurile arhitecturale, lăcașuri de cult, muzică religioasă etc. În această ordine 

de idei elevul va conștientiza aportul religiei la viața culturală a strămoșilor și va putea identifica 

importanța religiei în viața personală și socială. 

Un alt domeniu conex al educației religioase este - educația muzicală, căci, spunea Emil 

Cioran, „De n-am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica.” Chiar una dintre competențele cheie ale 

disciplinei prezintă afinitate dintre cele două domenii care se adresează sufletului, urmând ca elevul 

să manifeste „cultură muzicală ca parte componentă a culturii (sale) spirituale”. Muzica este parte a 

culturii umane, iar muzica religioasă este expresia nevoii de Dumnezeu a omului. În curricula 

școlară la educația muzicală, elevii vor audia lucrarea lui C. Porumbescu, „Tatăl nostru” la cl. a VI-

a și vor învăța să interpreteze imnul de bucurie pascală „Hristos a înviat”, muz. după G. Musicescu. 

În clasa a VII-a elevii vor studia din istoria muzicii, și anume „Dezvoltarea imaginii în muzica 

vocală religioasă, academică” realizând un proiect de grup cu tema „Idealurile credinţei în muzică”. 

 Și în cadrul disciplinei „Educația plastică” elevii vor lua cunoștință cu subiecte religioase, 

cum ar fi: „Arta Evului Mediu: arhitectură; pictură monumentală: frescă, mozaic, icoane” (cl. a VI-

a), astfel se vor studia elemente de pictură cu tematică creștină (fresca, mozaic, icoană). Se vor 

prezenta principalele lucrări de artă religioasă – cum ar fi Capela Sixtină, Cina cea de taină etc. 

O componentă importantă a organizării şi desfăşurării procesului de învăţare, axat pe 

formarea/ dezvoltarea de competenţe este abordarea transdisciplinară, care presupune 

interconexiunea dintre: Istorie şi Limba română, Educaţie pentru societate, Educaţie muzicală, 

Educație plastică etc., dezvoltând competenţe necesare în viaţa reală. În acest sens este relevantă 

realizarea de produse/ activităţi comune care presupun caracter integrator şi utilitar ce pot fi 

realizate în baza subiectelor interdisciplinare comune. Drept exemplu de activităţi comune, care ar 

viza și identitatea religioasă pot fi: festivalul confesiunilor, excursii la locașurile de cult, prezentarea 

influenței religiei asupra realizărilor culturale în cadrul unor conferinţe/dezbateri, filmuleţe realizate 

de elevi, prezentări de tradiții religioase sau sărbători specifice (interreligioase), sesiuni multi-

religioase în care elevii de diferite credințe și religii să prezinte caracteristicile specifice ale propriei 

religii, pentru a discuta despre asemănările și diferențele dintre religiile pe care le promovează etc. 

Pornind de la presupunerea că educația religioasă necesită mai multe componente și niveluri 

(cunoștințe, atitudini, conduite), unele dintre aceste achiziții de o complexitate deosebită - care 

necesită mult timp pentru consolidarea lor - este destul de firesc ca această latură a educației să fie 

abordată de mai mulți subiecți și mai mulți profesori. Ori dacă educația intelectuală sau estetică este 

încredințată mai multor subiecți care, simultan și parțial, contribuie la structurarea competențelor 

specifice, atunci educația religioasă ar trebui să fie un obiectiv pentru mai mulți subiecți care 

urmăresc și se concentrează pe un singur obiectiv. Pe de altă parte, excluderea faptelor religioase 

din domeniul problematic al subiectelor școlare (știință, istorie, filosofie, arte etc.) le limitează 

epistemologic, degradându-le într-un discurs parțial, fragmentar, autoreflexiv.[3, p.97] 
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DEZVOLTAREA APTITUDINILOR SOCIAL-EMOȚIONALE PRIN LECTURĂ 

Aurica NICOARĂ, prof. drd. Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Galați 

Abstarct. Children develop emotional intelligence in the first years of life, and emotional intelligence has 

been associated with school achievements. However, nowadays, children seem to have a low level of 

emotional development. This deficiency can affect not only their school development but also their 

personal relationships. Literature has the potential to encourage emotional intelligence by providing 

diverse emotional experiences that model empathy and help the child understand human behavior. Novels 

and stories are full of emotions. The characters experience the ups and downs of the human condition, 

often dramatically, and as we read, feel and learn about the characters and ourselves. For these reasons, 

literature offers a social-emotional learning gateway in the classroom. 

Copiii dezvoltă inteligență emoțională în primii ani de viață, iar inteligența emoțională a fost asociată cu 

realizările școlare. Cu toate acestea, în ziua de astăzi, copiii par să aibă un nivel scăzut de dezvoltare 

emoțională. Această deficiență poate afecta nu numai dezvoltarea lor școlară, ci și relațiile personale. 

Literatura are potențialul de a încuraja inteligența emoțională prin furnizarea de experiențe emoționale 

diverse care modelează empatia și ajută copilul să înțeleagă comportamentul uman. Romanele și poveștile 

sunt pline de emoții. Personajele experimentează ascensiunile și coborâșurile condiției umane, adesea în 

mod dramatic, și pe măsură ce citim, simțim  lucruri despre personaje cât și despre  noi înșine. Din aceste 

motive, literatura oferă o poartă de învățare social-emoțională în sala de clasă. 

Key words: emotion, literature, empathy, classroom.  

 

Lectura este un subiect predominant în studiile de teorie literară și, datorită caracterului 

integrator al didaticii, se circumscrie în orizontul acesteia, specialiștii oferind soluții practice prin 

care elevul să redevină al cărții și al înțelegerii autentice. ”Lectura se poate defini ca o acțiune de 

transpunere, de asumare și de integrare a unui mesaj în identitatea unui cititor. În plan didactic, 

se pledează pentru ca lectura să fie înțeleasă ca o interacțiune cognitivă și emoțională cititorului 

ca un mod de comunicare ce se dezvăluie prin interpretarea mecanismului vizionar, implicând 

dimensiunea ontologică, gnoseologică, axiologică și estetică a cărții și a existenței individului”.
1
 

 Copiii dezvoltă inteligență emoțională în primii ani de viață, iar inteligența emoțională a 

fost asociată cu realizările școlare. Cu toate acestea, în ziua de astăzi, copiii par să aibă un nivel 

scăzut de dezvoltare emoțională. Această deficiență poate afecta nu numai dezvoltarea lor 

școlară, ci și relațiile personale. Literatura are potențialul de a încuraja inteligența emoțională 

prin furnizarea de experiențe emoționale diverse care modelează empatia și ajută copilul să 

înțeleagă comportamentul uman.  

 Romanele și poveștile sunt pline de emoții. Personajele experimentează ascensiunile și 

coborâșurile condiției umane, adesea în mod dramatic, și pe măsură ce citim, simțim lucruri 

despre personaje cât și despre  noi înșine. Din aceste motive, literatura oferă o poartă de învățare 

social-emoțională în sala de clasă. Experiențele din realitatea clasei ar putea fi îndreptate spre 

sensul vieții, spre spiritual și valori, spre o informație care să susucite interesul și spre activități 

care să-l implice total: ”literatura deschide la infinit această posibilitate de interacțiune cu 

ceilalți, îmbogățindu-ne deci, nemăsurabil. ea ne provoacă emoții de neînlocuit, care fac ca 

lumea reală să devină mai încărcată de sens și mai frumoasă, ea îi permite fiecăruia să răspundă 

mai bine vocației sale de ființă umană”.
2
 

 Predarea abilităților sociale și emoționale poate îmbunătăți sănătatea mentală a elevilor, 

reduce anxietatea și depresia, împiedică intimidarea și îmbunătățește performanțele școlare și 

comportamentul în clasă.  

 Când elevii analizează emoțiile personajelor despre care citesc, nu numai că obțin o 

înțelegere mai bună a textului cât  și a propriilor sentimente. Fiecare individ va căpăta o serie de 

                                                           
1
 Rațiu Bogdan- Dinamica lecturii, Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019, p.8 

2
 Tzvetan Todorov, Literatura în pericol-traducere din limba franceză de Luigi Bambulea, Ed. Art, București, 2011, 

p.16 
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aptitudini emoționale pe parcursul vieții, devenind astfel din ce în ce mai competent din punct de 

vedere emoțional.  

 Aptitudinile care constituie competențe emoționale sunt detaliate de Saarni Carolyn 
3
 

după cum urmează, ele nefiind independente: 

1. Conștientizarea stării emoționale a celor din jur; 

2. Capacitatea de a discerne emoțiile celorlalți; 

3. Abilitatea de a descrie emoțiile; 

4. Capacitatea de a empatiza cu experiențele emoționale ale celorlalți; 

5. Capacitatea de a realiza diferența dintre emoțiile interioare și exprimarea lor; 

6. Capacitatea de adaptare în fața emoțiilor adverse prin utilizarea strategiilor de 

autoreglare; 

7. Conștientizarea rolului emoțiilor în structura relațiilor interumane; 

8. Capacitatea de autoeficiență emoțională;  

Etape în abordarea textului pentru a dezvolta latura emoțională a copiilor: 

I. Pre-lectura: 

Selectarea unui roman și citirea primului capitol (sau a unui număr redus de pagini). 

Concentrarea întrebărilor profesorului pe emoții și încurajarea elevilor să răspundă oferind 

dovezi.  

De exemplu:  

1. Analizând coperta, ce emoție credeți că personajele vor simți cel mai puternic în timpul 

poveștii: fericire, tristețe, frică, furie etc.? 

2. Ce ați învățat despre starea emoțională a personajelor în urma lecturării primului capitol ( sau 

paginilor propuse) ? 

II. Lectura propriu-zisă: 

Periodic solicitați elevilor să-și întrerupă lectura și să reflecteze oral sau în scris despre 

emoțiile personajelor: 

De exemplu: 

1. Puteți identifica emoția (emoțiile) pe care le simte personajul principal? 

2. Ce eveniment sau evenimente l-au determinat să se simtă astfel? 

3. Cum își exprimă personajul principal emoțiile? 

4. Emoțiile sunt exprimate într-un mod sănătos și productiv? 

După câteva sesiuni de reflecție axate pe modul în care se simt personajele, elevii sunt 

rugați să reflecteze asupra propriilor emoții. 

 De exemplu: 

1. Ce simți referitor la ce se întâmplă în poveste?  

2. De ce crezi că simți aceste emoții? 

3. Cum te-ai simți dacă ai fi în aceeași situație ca personajul principal? De ce? 

4. Cum s-au schimbat emoțiile pe parcursul poveștii? 

III. Post-lectură 

 Când elevii termină de citit povestea aceștia trebuie încurajați să reflecteze asupra 

dezvoltării emoționale a personajelor, cât și asupra propriei persoane. Iată câteva solicitări 

posibile: 

1. Cum s-a schimbat emoția personajului principal de-a lungul poveștii? Citează  deovezi pentru 

a urmări dezvoltarea. 

2. Ce emoții ai simțit la terminarea poveștii? De ce te simți așa? 

3. Crezi că alți cititori simt emoții diferite în ceea ce privește încheierea poveștii? De ce? 

A pune astfel de întrebări pe parcursul procesului de citire ar trebui să evidențieze 

conexiunea dintre acțiuni și emoții atât în viața reală, cât și în ficțiune. Literatura trebuie să 

devină o sursă pentru învățarea social-emoțională mai profundă în sala de clasă.  

                                                           
3
 Saarni Carolyn -The Development of Emotional Competence, 1st Edn New York, NY: Guilford 

Press,1999, p.5 
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Rezumat. Imaginea de sine dintotdeauna a prezentat un subiect de interes pentru oamenii de știință. Studiile 

asupra manifestării imaginii de sine la diferite vârste, în special, la vârsta adolescentă au constatat că anume 

perioada dată este propice pentru formarea conținutului acesteia, fapt descris și în lucrarea de față. 

Cuvinte-cheie: conceptul de sine, imaginea de sine, vârstă preadolescență, încrederea în sine, stima de sine, 

factorii de dezvoltare a imaginii de sine. 

Summary. Self-esteem has always been an interesting topic for scientists. Studies on the manifestation of 

self-esteem at different ages, in particular in adolescence, showed that it is this period that contributes to the 

formation of its content, and this fact is described in this paper. 

Keywords: self-concept, self-image, preteen age, self-confidence, self-esteem, factors for self-image 

development. 
 

Pentru a deveni ceea ce dorim sau pentru a ne realiza posibilitățile pe care le avem trebuie să 

ne cunoaștem, să ne explorăm propriul eu și să dobândim o imagine de sine cât mai exactă. 

Cercetarea imaginii de sine, a esenței, structurii, calităților și funcțiilor acesteia în contextul 

personalității a preocupat mulți cercetători recunoscuți cum ar fi: W. James, R. Berns, E. Berne, I. 

Kon, A. Stolin, în Republica Moldova – I. Racu, Iu. Racu, M. Zlate, D. Cristea etc. 

La vârsta preadolescentă studierea imaginii de sine dobândește o semnificație deosebită 

datorită faptului că anume în această perioadă este atât de intens procesul formării sale, fapt ce 

determină în mare măsură caracteristicile de personalitate și comportamentale ale preadolescentului. 

Vârsta preadolescentă ocupă un loc deosebit în procesul global de ontogeneză. Trecerea de la 

copilărie la vârsta adultă are loc de obicei anevoios și alteori dinamic, în ea se combină cel mai des 

tendințele contradictorii ale dezvoltării sociale. Pe de o parte, sunt specifice pentru această etapă 

manifestările negative, dezarmonia personalității, transformarea și schimbarea intereselor 

prestabilite ale copilului, caracterul nonconformist al acestuia în raport cu adulții. Pe de altă parte, 

sunt specifici și o serie de factori pozitivi: crește independența preadolescentului, mult mai variate 

și semnificative sunt relațiile cu semenii și adulții, domeniul de activitate se extinde și se schimbă 

semnificativ, se dezvoltară o atitudine responsabilă față de sine și față de ceilalți [11, p.165-173]. 

De la 10-11ani până la 14-15 ani au loc transformări radicale în întreaga personalitate. 

Majoritatea structurilor psihologice se formează ca noi în baza dărâmării conținutului vechi 

fortificând și dezvoltarea unui conținut calitativ nou a conștiinței de sine. Direcția generală în 

formarea conștiinței de sine pentru această vârstă este: de la o cunoaștere destul de naivă, 

superficială a “Eu-lui” spre o autocunoaștere din ce în ce mai profundă care se îmbină cu o 

autoapreciere bine determinată, însă cu fluctuații mari. De la preadolescentul inferior, spre 

adolescentul superior are loc transferarea accentelor în autoapreciere de la laturile exterioare ale 

personalității la lumea interioară proprie. 

În același timp are loc mișcarea de la conștientizarea unor caracteristici izolate la 

autocunoașterea integră a caracterului. Dezvoltarea componentului cognitiv și afectiv decurge 

paralel, așa încât preadolescentul descoperă noi caracteristici psihologice în propria personalitate iar 

atitudinea față de ele se fixează în autoaprecierea specifică.  

Autoaprecierea preadolescentului se izolează treptat de aprecierile oamenilor din anturaj: este 

nu numai conștientizarea “Eu-lui” individual, dar și conștientizarea atitudinii proprii față de acest 

“Eu” [10]. 

În preadolescență conceptul de sine suferă anumite schimbări din varii motive. Este etapa al 

cărui profil depinde în mare măsură de maturizarea funcțiilor sexuale, cu toată suita de consecințe 

psihice și sociale ce derivă din acest fapt. În perioada școlară, în plan intelectual apar sistemele de 

operații concrete, reversibile, bazate pe anticipări și retroacțiuni, gândirea devenind din ce în ce mai 

flexibilă. Prin intrare în școală se extinde câmpul relațional, universul familial fiind dublat de cel 

școlar. Apar interese cognitive și școlare. Persoanele semnificative devin obiecte de identificare 
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pentru corp, premisa pentru configurarea eului ideal. Eul devine mai puternic și mai coerent, găsind 

în ceilalți posibilitatea de autovalorizare prin competiție și comparare interpersonală. Se dezvoltă 

astfel câmpul identității, imaginii de sine și capacitatea extinderii eului [8]. 

C. Rogers (1951) alături de alți psihologi de orientare umanistă, consideră sinele ca putând fi 

înțeles doar din punct de vedere unic al individului, pentru că sinele  este un concept ce descrie 

individul din interior și nu poate fi relevat sau cunoscut din exterior fără a-i modifica aproape tot 

conținutul. Identitatea de sine include mai multe componente, printre care: identitatea fizică, 

psihosexuală, vocațională, moral-spirituală, toate acestea exprimându-se prin caracteristici 

psihologice și comportamente care afirmă și întăresc sinele, personalitatea individului. 

În viziunea lui C. Rogers formarea conceptului de sine nu se formează fără contradicții. 

Persoana se confruntă cu o dilemă: să accepte evaluarea celorlalți sau să rămână cu a sa. Cu alte 

cuvinte se depreciază fie pe sine, fie pe ceilalți. În procesul de socializare, copilul abandonează 

mecanismul individual de evaluare și își supune comportamentul în sistemul de considerații al 

celorlalți pentru a nu-și pierde dragostea și încrederea. 

Ion Al. Dumitriu consideră că ,,sinele este o structură psihică relativ stabilă care se formează 

în ontogeneza individului” în cadrul și prin intermediul proceselor de socializare și educație. În 

viziunea aceluiași autor sinele constă într-o constelație de atitudini ale persoanei față de sine însăși 

și față de alții, a căror stabilitate relativă conferă consistență și coerență de sine. Complexitatea 

sinelui, multitudinea fațetelor sale explică adaptarea flexibilă la mediul său, în consecință, 

funcționalitatea optimă a personalității [5]. 

Prin urmare caracteristica principală a preadolescentului este instabilitatea personală. De 

aceea un punct important în caracteristica unui preadolescent este conștientizarea propriului Eu în 

noua sa poziție socială, care potrivit lui W. James include:  

 Conceptul de sine, adică ideea unei persoane despre propriile sale caracteristici fizice, 

psihologice și sociale. 

 Identificarea personală, adică idei despre schimbările de personalitate care îl diferențiază de 

alte persoane, despre acele caracteristici care îi permit să acționeze independent. Dezvoltarea 

identității personale se bazează pe dezvoltarea unor credințe clare, realiste și idei integrale despre 

sine, care ar trebui să se dezvolte până la sfârșitul preadolescenței. 

În viziunea lui  Cristea D., Eul îndeplinește numeroase funcții în cadrul personalității cum ar 

fi: 

 sintetizează informațiile obținute în urma autopercepției și percepțiilor sociale într-un 

ansamblu de reprezentări, credințe și idei despre sine și despre lume, ceea ce conduce implicit la 

construirea imaginii de sine și a imaginii de altul; 

 realizează distincția esențială eu-ceilalți / eu lume; 

 generează și focalizează conștiința de sine, ca o zonă centrală a câmpului conștiinței 

individuale și sociale; 

 vectorizează câmpul existenței sociale, prin raportare la problematica sinelui (cine sunt, ce 

vreau ce trebuie să fac, ce pot spera, spre ce tind); 

 mediază și reglează sistemul atitudinal și acțional al subiectului, asigurând coerența și 

orientarea comportamentului spre scopuri definite în plan individual, familial și social; 

 îndeplinește o complexă funcție motivațională, prin intermediul eului ideal - care 

configurează sistemul proiectiv al individului [2,  p. 115]. 

Deci în preadolescență se formează conceptul de Eu, un sistem de reprezentări despre sine, 

imaginea de sine.  

Pe lângă factorii fundamentali ai dezvoltării, personalitatea preadolescentului este puternic 

influențată și de intensificarea conștiinței de sine, a capacității de autodeterminare și autoformare.  

La fel, ca și conștiința de sine, imaginea de sine, este un proces complex care implică mai 

multe dimensiuni. Aceasta nu este o structură omogenă, iar în cadrul ei facem distincție între: Eul 

real, Eul viitor și Eul ideal. 
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Eul real, numit și Eu actual, este rezultatul experiențelor proprii, a cadrului social și cultural 

în care trăiește individul. Acesta cuprinde la rândul său Eul: fizic, cognitiv, emoțional, social și 

spiritual.  

Eul viitor reprezintă aspirațiile viitoare ale subiectului, aspirații realiste care pot fi atinse 

datorită resurselor de care acesta dispune.  

Eul ideal este ceea ce ar dori să ajungă subiectul, dar este conștient că nu are resurse necesare 

pentru a ajunge acolo. Eul ideal nu poate fi niciodată atins. Dacă individul se cantonează în 

decalajul dintre eul real și cel ideal, atunci el va trăi o permanentă stare de nemulțumire de sine, 

frustrare și chiar depresie. Dominarea Eului ideal este un fenomen destul de frecvent la 

preadolescenți. Datorită influenței mass-media ei ajung să-și dorească să semene cu anumite vedete, 

ajungând într-un final să fie dezamăgiți de propria viață. Tocmai de aceea, este important ca aceștia 

să învețe să facă diferențe dintre Eul ideal și cel viitor, cel din urmă fiind cel realizabil. Eul ideal are 

un rol pozitiv dacă jalonează traiectoria Eului viitor și nu se impune ca finalitate dorită [1, p.66]. 

M. Golu susține că: ,,cele două componente fundamente ale imaginii de sine (imaginea Eului 

fizic și Eului spiritual, psihic și psihosocial), nu numai că se întregesc reciproc, dar interacționează 

și se intercondiționează în mod dialectic; ele se pot afla în relații de consonanță sau de disonanță, de 

concordare, având același rang valoric în complexul vieții individului sau de subordonare [3, 

p.198]. 

M. Zlate ne prezintă imaginea de sine drept totalitatea reprezentărilor, ideilor, credințelor 

individului despre propria sa personalitate, cu alte cuvinte este modul în care se percepe individul, 

ce crede el despre sine, ce loc își atribuie în raport cu ceilalți [9, p.53]. 

Potrivit lui I.S. Con (И.С. Кон), imaginea de sine este înțeleasă ca un sistem de experiențe, 

atitudinile având trei componente: cognitivă, afectivă (încredere în sine și stima de sine-respect de 

sine) și derivatele a primelor două componente (dorința de a acționa în raport cu subiectul). 

Schimbările sunt caracterizate prin componente individuale sau imaginea de sine în ansamblu: 

stabilitatea (stabilitatea sau variabilitatea ideii individului despre sine), încrederea în sine (senzația 

de a-ți atinge scopurile), stima de sine (acceptarea de sine ca persoană recunoașterea valorilor 

sociale și personale), cristalizarea (ușurință sau dificultate în schimbarea propriei imagini). 

Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă și se confruntă cu situații din ce în ce mai numeroase 

și mai diverse începe să-și dezvolte cunoașterea de sine. 

Acesta este un proces complex, care durează întreaga viață și care duce mai întâi la 

conturarea, iar mai apoi la structurarea și îmbunătățirea imaginii de sine. 

Imaginea de sine nu reflectă întotdeauna realitatea, aceasta este influențată de opoziții, de 

situații certe, de discuții contradictorii. Rezultatele acestor situații constituie situații de creare a 

imaginii de sine. Dată situațiilor de a procrea, fetele se simt adesea rușinate, stânjenite, dezgustate, 

cu trăiri ne sigure și confuze, tind să se identifice cu anumite modele de feminitate, de cele mai 

multe ori idealizate. Spre exemplu, o preadolescentă cu o înfățișare fizică atractivă se poate percepe 

ca fiind urâtă și grasă.   

Băieți care se maturizează mai devreme se adaptează mai bine, sunt mai populari, mai 

încrezători în sine, mai agresivi și cu mult mai mult succes în relațiile heterosexuale. Ei dezvoltă o 

imagine de sine mai pozitivă. Cei a căror dezvoltare este mai lentă au dificultăți de adaptare, sunt 

neliniștiți, sunt mai neîncrezători în forțele proprii și dezvoltă o imagine de sine mai puțin pozitivă.  

Imaginea de sine negativă se poate manifesta prin diferite modalități: 

 Evitarea – un preadolescent cu o imagine de sine negativă poate adopta atitudini de retragere 

și comportamente timide, de evitare a confruntării cu probleme. 

 Agresivitatea compensează atacând sursa frustrării (de exemplu, îl ironizează pe un coleg 

care a luat o notă mai mare). 

 Compensarea –minimalizarea importanței și încercărilor de a atinge succese. 

  Rezistența –rezistență la schimbări, chiar dacă sunt în beneficiul propriu.  

 Motivația scăzută –lipsa încrederii în forțele proprii, fapt ce va scădea atât inițierea, cât și 

implicarea în diverse activități, deoarece nu se simte în stare să le finalizeze cu succes [14]. 

Componenta evaluativ-motivațională a imaginii de sine, care se referă la auto-evaluările 
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pozitive sau negative ale persoanei, este reprezentată de stima de sine. Simpla rostire a termenului 

,,stimă de sine” atrage atenția tuturor, fiind un fenomen discret, impalpabil, complex de care 

individul nu este întotdeauna conștient.  Stima de sine are un rol esențial în realizarea echilibrului 

psihologic al individului.  

În această perioadă, puberul se simte complet nemulțumit de aspectul său, terifiat de 

schimbările prin care trece, stângaci și neîndemânatic, însă extrem de sensibil și dur în autocritica 

sa.  

Se consideră că preadolescenții supraponderali au o probabilitate foarte ridicată de a prezenta 

niveluri scăzute ale stimei de sine. Aspecte precum influențele sociale care mizează pentru o siluetă 

slabă, corelația dintre obezitate și respingere socială și glumele răutăcioase din partea covârstnicilor, 

precum și credințele copiilor supraponderali că nu sunt acceptați de ceilalți pot determina niveluri 

reduse ale stimei de sine la preadolescenților supraponderali (Bell și Morgan, 2000). Integrarea 

socială și obținerea unui echilibru emoțional ar trebui să fie principalele obiective ale specialiștilor 

atunci când lucrează cu preadolescenții [3 ]. 

În vederea diagnosticării nivelului imaginii de sine la vârsta preadolescentină specialiștii ne 

recomandă utilizarea variilor instrumente cum ar fi: cât de puternică este imagine de sine? (Chelcia 

Ahina, Psihoteste 2); proba de evaluare a nivelului stimei de sine (scala Rosenberg, în varianta 

oferită de Cristophe Andre şi Francois Lelord, 2003); metoda de studiere a încrederii în sine (după 

Romek V.G., 1997). 

Respectiv, în continuare prezentăm rezultatele la aceste probe obținute în cadrul unei cercetări 

asupra unui lot experimental alcătuit din 166 de preadolescenți, elevi ai claselor a V-IX, mun. 

Chișinău. Astfel, analiza datelor înregistrate la proba de evaluare a nivelului stimei de sine au 

demonstrat următoarele (după cum putem observa în figura 1): 

 

 

Fig. 1. Rezultate obținute la testarea nivelului stimei de sine (scala Rosenberg) 

- în tot lotul experimental prevalează nivelul mediu al stimei de sine, după care nivelul înalt și 

cele mai modeste date au fost înregistrate la nivelul scăzut; 

- odată cu creșterea în vârstă scade nivelul stimei de sine: dacă la elevii claselor a 5-6-a nivelul 

stimei de sine este mai ridicat (cl.5- 54%, cl.6a – 44%, cl.6b- 25%) începând cu elevii claselor a 7–a 

acest nivel tinde spre descendență: cl.7a-28%; cl.7b- 22%; cl-le a 8-a-câte 16% și doar 6% pentru 

elevii clasei a 9-a; 

- la fel, se observă o dependență între nivelul stimei de sine și grupul din care face parte 

preadolescentul. Observăm, deci, între datele obținute pentru elevii claselor a 6-a o diferență 

semnificativă la datele obținute pentru nivelul ridicat al stimei de sine (44% în cl.6a și 25% în 

cl.6b). Același fapt se atestă și în clasele a 8-a:  doar pentru nivelul scăzut (cl.8a – 28%, cl.8b – 

0%). Putem presupune, că motivul acestui decalaj depinde de climatul psihologic al clasei, de 
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satisfacția de relațiile cu colegii, de statutul social pe care fiecare elev îl ocupă în grupul de clasă, de 

atitudinea profesorilor față de elevi etc.  

Datele obținute la proba Cât de puternică este imagine de sine? (Chelcia Ahina, Psihoteste 2) 

denotă, la fel, date ridicate pentru nivelul mediu, în special, observăm la preadolescentul superior 

(52% -cl.7b, 56%-cl.8a, 58%-8b, 65%-cl.9a) și date ridicate pentru nivelul înalt, dar cu prevalare la 

preadolescentul inferior (71%-cl.5a, 63%-cl.6b, 56%-cl.7a) etc. (Figura 2). 

 
 

Fig. 2. Rezultate obținute proba Cât de puternică este imagine de sine? 

 (Chelcia Ahina, Psihoteste 2) 

Următoarea probă Metoda de studiere a încrederii în sine (după Romek V.G., 1997) a oferit 

rezultate referitor la  trei scale: Încredere în sine, Curajul social, Inițiere contacte sociale și care le 

putem observa în tabelul 1. 

Tabelul 1. Rezultate obținute la chestionarul încrederii în sine (Romek V.G., în%) 

Nr

.  

  Încredere în sine Curajul social Inițiere contacte sociale 

 Clas

a 

Nr.tot

al de 

elevi 

Scăz

ut 

10-20 

Medi

u 

21-26 

Înalt 

27-30 

Scăz

ut 

10-20 

Medi

u 

21-26 

Înalt 

27-30 

Scăzut 

10-17 

Mediu 

18-24 

Înalt 

25-30 

1 5 B 24 8 38 54 21 75 4 54 46 0 

2 6 A 16 6 63 31 43 50 6 56 44 0 

3 6 B 24 33 21 46 54 38 8 54 38 8 

4 7 A 25 8 40 52 28 64 8 52 48 0 

5 7 B  23 17 57 26 44 52 4 65 26 9 

6 8 A 18 6 78 16 67 66 0 67 33 0 

7 8 B 19 32 58 10 58 32 10 58 32 10 

8 9 B 17 29 59 12 82 18 0 65 35 0 

Conform tabelului 1, la scala încredere în sine s-a constatat: 

-datele pentru clasele 5-6 și 7a denotă tendința spre nivel înalt  (cu excepția cl.6a), pentru celelalte clase 

predomină nivelul mediu; 

-totodată, se observă date înregistrate și pentru nivelul scăzut: cele mai înalte la elevii cl.6b, 8b și 9, fapt ce 

vorbește despre scăderea încrederii în sine cu vârsta (și pentru grupele de elevi unde se simte influența și 

altor factori față de cel de vârstă); 

La scala curajul social se constată prevalarea nivelului mediu pentru elevii claselor 5-7-a, a 

nivelului scăzut pentru clasele 8-9-a și cele mai scăzute date pentru nivelul înalt.  
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La scala inițiere contacte sociale datele pentru nivelul scăzut sunt cele mai ridicate, fapt ce denotă că 

această caracteristică este mai slab dezvoltată dintre toate și anume aici preadolescenții întâlnesc cele mai 

multe dificultăți. 

Deci, rezultatele investigației experimentale asupra imaginii de sine la elevii de vârstă 

preadolescentă denotă că imaginea de sine se dezvoltă neuniform. Astfel, preadolescentul inferior 

are o imagine de sine mult mai ridicată, decât preadolescentul superior, unde nemulțumirea față de 

sine crește, unde criticitatea față de propriile neajunsuri este mult mai sporită. Totodată, dezvoltarea 

imaginii de sine, pe lângă factorul de vârstă, este modelată și de grupul social din care face parte. În 

același context, preadolescentului mai puțin îi reușește să manifeste capacitatea de a iniția contacte 

sociale, toate împreuină dovedind o instabilitate a dezvoltării nu doar a imaginii de sine, ci și a 

personalității. 

În concluzie, imaginea de sine este o dimensiune calitativă în dezvoltarea preadolescentului ce 

înaintează întrebări de felul ,,Cine sunt și ce pot să fac?’’. În acest moment de cotitură, supus 

„atacurilor puternice” ale perioadei de tranziție este foarte important de ajutat preadolescentul să 

depășească dificultățile în formarea autoaprecierii, încrederii în sine și să-și formeze o imagine de 

sine adecvată. 
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ABORDAREA CONSTRUCTIVISTĂ ÎN STUDIEREA FIZICII LA NIVEL 

PREUNIVERSITAR 

Postolachi Igor, dr., UST 

Postolachi Valentina, dr., UST 

Rezumat. Articolul  descrie principalele idei ale abordării constructivismului în fizica, nivel gimnazial. Ca 

parte a acestei abordări, profesorul trebuie să acorde mai multă atenție procesului de învățare, decât 

rezultatului său. Învățarea constructivă se bazează pe continuitate. Este necesar să îi învățați pe copii cum să 

învețe. Este important să dezvoltăm gândirea critică în rândul elevilor, să desfășurăm reflecția, să oferim 

feedback, să acordăm atenție dialogului în clasă, să dezvoltăm abilități în tehnologia informației și să aplicăm 

metode de diferențiere. Abordarea constructivistă se referă la modul de dobândire a informației despre 

proces, fenomen, corp, modalitatea de organizarea datelor experimentale și algoritmul rezolvării de 

probleme/situații problemă prin metode specifice fizicii. 

Cuvinte cheie: modelului constructivist, fizica, nivel gimnazial. 

În domeniul educației, se produc în mod constant schimbări majore. Procesele inovatoare sunt 

implementate peste tot. Totul se modifică: curriculum, standarde, planuri, conținut. În conformitate 

cu noile etape ale modernizării, sunt prezentate noi cerințe pentru calitatea pregătirii studenților, 

centrată pe competențe, care se manifestată prin capacitatea lor de a rezolva sarcini non-standard, de 

a acționa independent în diferite situații, de a fi comunicativ și diversificat. Formele tradiționale și 

metodele de predare nu mai pot satisface nevoile educaționale moderne. Problema principală este 

natura individuală a asimilării cunoștințelor. 

Teoria învățării în cazul modelului constructivist afirmă că oamenii își construiesc propria 

cunoaștere pe baza experienței și a reflecției asupra acestei experiențe. Cunoștințele noi sunt 

reinterpretate prin prisma experiențelor și ideilor anterioare, determinând modificarea convingerilor 

pe care le avem sau ignorarea informației noi, în cazul în care o considerăm irelevantă. 

În școală, abordarea constructivistă a învățării înseamnă utilizarea unor tehnici active 

(experimente, rezolvarea de probleme întâlnite în viața de zi cu zi) care să conducă la crearea de 

noi cunoștințe. Profesorul află concepțiile preexistente pe care le au elevii referitoare la tema 

studiată și ghidează activitățile de învățare ale elevilor, pe baza cărora se construiesc noile 

cunoștințe. Rolul profesorului este de a furniza instrumente ale cunoașterii cum ar fi: activități de 

rezolvare de probleme, activități  de investigare și efectuare de  experimente pe baza cărora elevii 

pot formula și testa idei proprii, pot realiza conexiuni și trage concluzii din datele observate, pot 

să-și dezvolte cunoașterea într-un mediu de învățare bazat pe colaborare. Astfel, rolul profesorului în 

instruirea constructivistă este de a-i ajuta pe elevii să își construiască cunoașterea, nu doar să 

reproducă o serie de fapte. Prin intermediul unui mediu de învățare bine planificat, elevii învață 

„cum să învețe". 

Principiile învățării fizicii, în baza teoriei constructiviste și a psihologiei cognitive, sunt: 

 Învățarea este rezultatul interacțiunii dintre cunoștințele anterioare și cele noi – elevii 

abordează situațiile de învățare prin intermediul unor cunoștințe și idei deja formate. Aceste 

cunoștințe anterioare reprezintă materialul brut pentru noile cunoștințe create 

 Învățarea vizează toată gama cunoștințelor(atitudinale, procedurale și declarative) – 

care, combinate conduc la formularea și atingerea unor obiective centrate pe însușirea acestor 

cunoștințe. 

 Învățarea presupune un cadru adecvat – conform teoriei constructiviste școala trebuie să 

devină un mediu care să stimuleze și să favorizeze procesele de autoconstrucție a cunoștințelor; 

profesorul are  un rol important în reconstrucția didactică a conținutului științific selectat, ținând 

cont de logica științei și principiile didacticii. 
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  Învățarea este un proces activ și constructiv – ghidați de către profesori, elevii își 

construiesc activ cunoștințele și nu acumulează mecanic cunoștințele transmise de profesor sau 

extrase din manuale. 

În conformitate cu curriculum național, aria curriculară ”Matematică și Științe. Fizică” clasele 

VI-IX , proiectarea diferitor tipuri de strategii didactice în procesul de predare – învățare a fizicii va 

fi determinată în primul rând de [1]: abordarea constructivistă în educație; tipologia finalităților 

cursului de fizică; formele de organizare a instruirii specifice fizicii: lecții, lucrări de laborator, 

lucrări practice etc; viziunea didactică a profesorului.  

Ideea-cheie a metodologiei propuse în actualul curriculum constă în promovarea învățării 

centrate pe elev, dar și învățării centrate pe valorile promovate de către societate. În cadrul primei 

abordări elevul la lecțiile de fizică, fiind subiect activ, se informează, identifică, descrie, observă, 

experimentează, descoperă, analizează, interpretează, apreciază, concluzionează, gestionează etc., cu 

alte cuvinte, realizează demersuri constructiviste, iar profesorul asigură procesul de predare – 

învățare – evaluare, fără a se limita la furnizarea de informații, ci îndrumând/orientând elevii să 

învețe gândind activ, logic, analitic și critic. 

Competențe specifice disciplinei FIZICĂ, nivel gimnazial [1]:  

1. Identificarea și descrierea fenomenelor fizice și a manifestărilor acestora prin observații directe 

și analize ale surselor de informații, manifestând curiozitate și atenție.  

2. Investigarea fenomenele fizice simple prin observare și experimentare, manifestând 

perseverență și precizie.  

3. Analiza și interpretarea datelor și a informațiilor cu referire la fenomenele fizice simple și la 

aplicațiile tehnice ale acestora, manifestând gândire critică.  

4. Gestionarea cunoștințelor și a capacităților din domeniul fizicii prin rezolvarea de probleme și 

situații-problemă cotidiene, manifestând atenție și creativitate. 

În modelul constructivism formarea și dezvoltarea competențelor specific enumerate pot fi 

realizate după cum urmează 

Procesul de învățare-predare la fizică, nivel gimnazial, se va organiza încât elevii organizați în 

grupuri vor extrage date și informații relevante despre fenomen, proces, corp et. științifice din 

observații proprii identificând date relevante care descriu un fenomen sau proces, tot odată are loc 

identificarea întrebării investigative pentru analiza unei situații reale (ex.: interacțiunea magneților 

sau a corpurilor încărcate electric, fenomene de topire, fierbere, condensare, mișcarea relativă a 

diferitor unități de transport, propagarea luminii, formarea eclipselor de soare, etc.). la necesitate 

elevii  utilizarea instrumente de măsură pentru obținerea datelor experimentale (balanță, termometru, 

barometru, riglă etc.) 

La următorul pas se va urmări organizarea datelor experimentale dobândite singuri de elevi [2]: 

- deprinderea unui mod sistematic și riguros de urmărire a etapelor unui experiment fizic, de 

măsurare și înregistrare a datelor;  

- utilizarea simbolurilor/convențiilor matematice adecvate pentru înregistrarea unor seturi de 

măsurători asupra unor mărimi fizice, arii, volume, temperaturi etc.  

- construirea reprezentărilor grafice a datelor tabelare pentru evidențierea relațiilor între mărimile 

fizice măsurate  

- elaborarea unor prezentări ale fenomenelor investigate, în diverse forme: planșe, prezentări,  

referate experimentale;  

- prezentarea structurată sub forma unor referate a aprecierilor privind condițiile de realizare a 

unui experiment și a rezultatelor acestuia  

- utilizarea unor mijloace auxiliare în realizarea referatelor de laborator (hârtie milimetrică, 

calculatorul etc.)  

În cadrul rezolvării de probleme/situații problemă prin metode specifice fizicii se va respecta 

următorul algoritm: 
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 - identificarea întrebării care a provocat conflictul cognitiv; 

- utilizarea datelor înregistrate (tabele, grafice, descrieri) pentru formularea de soluții (preluarea 

datelor din graficul mișcării pentru calculul vitezei, identificarea poziției unui mobil la un anumit 

moment, identificarea temperaturii la o anumită oră etc.)  

- calcularea valorilor unor mărimi fizice utilizând date cunoscute învățate anterior (densitate, 

volum, viteză etc.)  

- recunoașterea condițiilor de modificare a evoluției unui fenomen (evoluția temperaturii la altă 

latitudine sau altitudine etc.)  

- compararea valorilor determinate experimental cu valorile teoretice/oficiale (densitatea unui 

corp omogen confecționat dintr-o substanță cunoscută, obținute pe cale experimentală, cu densitatea 

substanței respective extrasă dintr-un tabel de valori) și analizarea cauzelor diferențelor dintre 

acestea. 

Pentru rezolvarea de probleme/situații problemă prin metode specifice fizicii se vor utiliza unor 

modele simple în rezolvarea de probleme/situații problemă pentru descrierea fenomenelor fizice 

studiate  

- identificarea mărimilor fizice care descriu fenomene fizice identificate în viața de zi cu zi, de 

exemplu în mișcare corpurilor, încălzire, dilatarea/contracția corpurilor etc.  

- rezolvarea de probleme simple prin care poate fi prezisă derularea unor fenomene fizice, 

evoluția unor sisteme etc., de exemplu, desenarea traiectoriei unui mobil, calcularea distanței 

parcase de un corp etc.  

- reformularea unor enunțuri folosind propriile cuvinte, efectuarea de transformări de unități de 

măsură în SI, pe baza relațiilor dintre multipli și submultipli. Utilizarea simbolurilor mărimilor 

fizice studiate și a formulelor aferente;  

- extragerea informațiilor dintr-un grafic și/sau tabel (ex.: lege de mișcare, dependența 

temperaturii de timp, dependența alungirii unui resort de masa unui corp suspendat de acesta etc.);  

- la analiza și verificarea rezultatelor obținute se va urmări explicarea relațiilor de tip cauză - 

efect între mărimile fizice studiate, ca urmare a rezolvării unor probleme  

În ultimul timp de un mare succes se bucură crearea mediilor virtuale, create cu ajutorul 

tehnologiilor moderne. Teoria învățării cognitive a lui Ausubel [3] oferă o bază puternică pentru 

îmbunătățirea procesului de predare și învățare. Demersul didactic aplicat acestui studiu, se bazează 

pe îmbinarea dintre epistemologia constructivistă, utilizarea Internetului și CmapTools [4], un set de 

instrumente software pentru construirea de hârți conceptuale pentru aprofundarea noțiunilor de 

fizică pentru Prin procesul de învățare are loc asimilarea, iar când se construiește o noua schemă 

cognitivă, se realizează o acomodare la mediu. Elevii au dovedit interes în crearea hârților 

conceptuale cu ajutorul softului CmapTools, folosind calculatorul, dar succesul metodei este 

sesizabil prin însușirea mai eficientă de către elevi a vocabularului pentru a se exprima mai ușor și 

pentru a forma corect și potrivit propoziții. Astfel se poate ajunge la cel mai bun nivel de înțelegere 

și asimilare a conținutului științific de către elevi, evitându-se oboseala, plictisul, dizarmonia. 

Metoda, unică în felul său, duce la succese remarcabile în însușirea disciplinei. Ea vizează memoria 

involuntară, deci o stocare a informației pe timp nelimitat. 
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TEHNOLOGII DE FORMSARE/DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE A ÎNVĂȚA 

SĂ ÎNVEȚI ÎN CADRUL ORELOR DE CHIMIE  

Elena PRUNICI, asistent universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
 

Rezumat: Pornind de la idea că chimia a devenit în zilele noastre un instrument esenţial de lucru pentru 

totalitatea ştiinţelor şi domeniilor tehnice, este firesc ca în centru preocupărilor actuale ale şcolii moderne să 

se situeze cultivarea accentuată a gândirii logice a elevilor, prin evidenţierea relaţiilor chimice, prin 

fundamentarea ştiinţifică a conceptelor, prin utilizarea progresivă a limbajului chimic etc. prin intermediul 

căreia este posibilă formarea/dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi. Învăţarea pe tot parcursul vieţii 

include activitățile de învățare realizate de o persoană pe parcursul vieții, în scopul formării sau dezvoltării 

competențelor din perspectivă personală, civică, socială şi profesională.   

Cuvinte – cheie: Competenţa de a învăţa să înveţi; Motivația pentru învățare; Instruire în lanţuri logice; 

Paralele asociative; Lanțuri logice . 

Abstract: Starting from the idea that nowadays chemistry became an essencial working tool for whole 

sciences and technical fields, it’s naturally that in the middle of current modern school concerns is situated 

accentuated cultivation student’s logical thinking, by highlighting chemical relationships, by scientifically 

substantiating the concepts, by the progressive use of chemical language etc. through which it is possible to 

train / develop the competence of learning how to learn. Lifelong learning includes learning activities 

performed by a person throughout life, for the purpose of training or developing skills from a personal 

perspective, civic, social and professional. 

Keywords: Competence of learning how to learn; Motivation for learning; Training in logical chains; 

Associative parallel; Logical chains.  

MOTTO: 

"Nivelul real al unei civilizaţii nu se determină prin datele recensămîntului populaţiei,  nici prin 

dimensiunile oraşelor, nici prin roada colectată,  

 ci prin valoarea personalităţilor pe care le produce această ţară”. 

                    (Emerson, Ralph Waldo)  

O problemă esenţială a profesorului este: cum îi poate determina pe elevi să înveţe chimia, 

cum îi poate atrage, cum îi poate convinge că a învăţa acest obiect este unul dintre cele mai utile, 

mai plăcute şi mai minunate lucruri din viaţa noastră. Studierea chimiei favorizează formarea la 

elevi a viziunii ştiinţifice despre lume, dezvoltarea lor intelectuală, educarea moralităţii, 

conştientizarea şi soluţionarea problemelor contemporanităţii. 

 A învăţa nu este pur şi simplu un proces psihologic sau biologic, şi nu face diferenţierea 

dintre persoanele din diferite pături sociale. Învăţarea este un proces continuu, care este determinat 

de relaţiile sociale, de producţie. În prezent aptitudinile şi capacităţile unei persoane au o mai mare 

importanţă de cât asimilarea unei cantităţi mari de cunoştinţe. 

 Acest fapt este determinat de necesitatea: 

- Rezolvării problemelor vieţii de zi cu zi; 

- Participării individului la propria dezvoltare, utilizând toate valorile din mediul înconjurător; 

- Utilizării în practica cotidiană a cunoştinţelor din diverse domenii; 

- Învăţării prin observare, oferind modele caracteristice de atitudine şi comportament; 

- Satisfacerii intereselor personale prin realizarea unor strategii adecvate de formare. 

Dezvoltarea tehnologică în ultimele decenii, precum şi fenomenul globalizării au determinat 

instituţii şi specialişti din întreaga lume să stabilească competenţele de care are nevoie orice 

cetăţean pentru a se integra cu succes în viaţa socială. 

Una din competenţele stipulate în Cadrul european de referinţă este competenţa de a învăţa 

să înveţi, ceea ce vizează disponibilitatea elevului de a organiza şi a reglementa propria învăţare, 

atât individual, cât şi în grup; abilitatea de a organiza eficient timpul; de a achiziţiona, a procesa, a 

evalua şi a asimila noile cunoştinţe şi deprinderi într-o varietate de contexte-acasă, la şcoală, în 
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educaţie şi instruire. În termeni mai generali, „a învăţa să înveţi” contribuie în mod eficient la 

managementul traseului personal şi profesional. [3, p. 16]  

A învăţa să înveţi îi face pe cei care învaţă să pornească de la cunoştinţe şi experienţe de viaţă 

anterioare, astfel încât să poată utiliza şi aplica atitudinile, cunoştinţele şi abilităţile într-o varietate 

de contexte: acasă, la muncă, în educaţie şi formare. Motivaţia şi încrederea sunt fundamentale 

pentru această competenţă, care contribuie la managementul autodevenirii personale şi profesionale. 

Procesul de formare a competenţei de a învăţa să înveţi presupune o trecere succesivă, 

continuă a schimbărilor cantitative şi calitative, cu reinterpretarea inevitabilă a experienţei 

acumulate anterior. Schimbările cantitative la fiecare etapă asigură tranziţia spre etapa următoare, 

care declanşează schimbările calitative. 

Fiecărei trepte îi este proprie „o măsură” ce ar caracteriza gradul de formare a competenţei de 

a învăţa să înveţi, asigurând, astfel, trecerea fără impedimente la etapa următoare de învăţa, la un 

nivel calitativ nou, prin elaborarea sau selectarea strategiilor potrivite, prin respectarea 

particularităţilor de vârstă ale elevilor etc. 

O altă competenţă specifică este cea de  planificare. Planificare nu este altceva decât o 

imagine clară a acţiunilor desfăşurate în vederea atingerii scopului. Competenţa de a planifica 

determină executarea conştientă şi succesivă de către elev a activităţii, obţinând astfel, realizarea 

obiectivelor. Elevii pot însuşi planificarea doar în cadrul unor însuşiri speciale la ore sau în afara 

lor. 

Formarea competenţei respective impulsionează utilizarea metodelor, schemelor, tabelelor pe 

care sunt reprezentate etapele şi succesiunea acţiunilor. Prezintă valoare planul verbal, care include 

etapele lucrului ce urmează să fie realizat. Atunci activitatea este compusă din mai multe acţiuni 

(toate noi), elevul, de cele mai multe ori, omite sarcina instructivă, în centrul atenţiei fiind 

operaţiile, procesul. 

Conştientizarea sarcinilor de învăţare şi a condiţiilor de realizare constituie un prim pas spre 

rezolvarea lor. Posibilităţile de realizare cu succes a activităţii de învăţare vor fi minime, dacă 

elevul se va orienta slab în identificarea necesităţilor proprii. Cunoaşterea nevoilor de învăţare îl 

determină pe elev să vrea să le satisfacă, îl motivează să identifice, să formuleze şi să rezolve. [2] 

Dezvoltarea rapidă a ştiinţei, tehnicii necesită schimbări şi în sistemul de instruire, pentru ca 

individul să se poată integra în spaţiul informaţional şi tehnologic fără efecte negative asupra 

sănătăţii şi echilibrului fizic, emoţional şi moral. Deci, toţi subiecţii implicaţi în procesul 

educaţional trebuie să conştientizeze faptul, că importante sunt nu numai cunoştinţele, abilităţile şi 

atitudinile cu care îi înzestrăm pe elevi, cât şi competenţele, inclusiv, competenţa de a învăţa să 

înveţi. 

Pentru a ajunge la rezultatele solicitate de elevi, părinţi şi societate, procesul trebuie organizat 

şi orientat spre formarea şi dezvoltarea competenţei de învăţare, adică a unui sistem de cunoştinţe 

necesare pentru viaţă. Însă dezvoltarea acestei competenţe nu este posibilă fără a trasa obiective. 

Obiectivele stabilite pentru fiecare etapă urmează să formeze/dezvolte competenţa de a învăţa să 

înveţi. Instruirea bazată pe competenţa de învăţare face ca elevul să conştientizeze cât trebuie să 

cunoască, cum trebuie să înveţe, unde poate aplica aceste cunoştinţe, care sunt consecinţele, cum 

pot fi preîntâmpinate sau evitate insuccesele. 

Instruirea axată pe competenţa de a învăţa să înveţi solicită organizarea corectă a activităţilor 

cognitive, de cercetare pentru a le face productive nu numai şi nu atât în sensul de a realiza ceva 

corect, dar şi de a obţine performanţe în urma studierii materiei noi; de a acumula noi cunoştinţe, 

eseuri, proiecte; de a realiza clasificări, analize; de a rezolva probleme din viaţa reală etc. 

Educaţia este unul dintre elementele esenţiale în asigurarea durabilităţii, care presupune 

orientarea tinerilor într-o lume în continuă schimbare, plină de provocări şi incertitudini. Astfel, se 

renunţă la educaţia ca simplă transmitere de cunoştinţe şi se accentuează sarcina ei de a pregăti 

omul ca element activ al vieţii sociale. 

În acest context, profesorul de chimie, are menirea nu numai de a forma la elevi competenţa 

de a învăţa să înveţi, dar şi competenţa profesională, care constă în aplicarea, transferul şi integrarea 
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cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor în situaţii şi medii de muncă diferite, pentru a realiza 

activităţile solicitate la nivelul calitativ specificat în standard. 

Deci, organizarea corectă a activităţii de învăţare la orele de chimie se bazează pe nevoile 

interne ale elevilor de realizare a transformărilor creative ale noţiunilor chimice studiate cu scopul 

de a poseda noi cunoştinţe şi abilităţi. Stimularea acestei activităţi depinde, în mare parte, de felul 

cum este formulată sarcina didactică (de învăţare) de către profesor. Profesorul are grijă să 

formuleze la elevi competenţe de utilizare a cunoştinţelor şi capacităţilor în alte contexte, în situaţii 

reale, adică să realizeze un transfer, o exportare a cunoştinţelor şi capacităţilor în alt domeniu, „fără 

să se impună o nouă învăţare transdisciplinară” [1, p.11]. Iată de ce este important să-l învăţăm pe 

elev să înveţe. 

Prima verigă a activităţii de a învăţa să înveţi este motivaţia pentru învăţare, tehnicile de 

învăţare şi orientare către schimbare. Profesorul poate fi comparat cu un negustor: el trebuie să 

vândă elevilor săi un pic de chimie. Dacă el are probleme cu desfacerea mărfurilor şi potenţialii săi 

clienţi refuză să cumpere, nu trebuie să dea toată vina pe aceştia.  Poate nu şi-a prezentat destul de 

bine marfa, iar clienţii nu au fost convinşi de utilitatea acesteia. Acelaşi lucru se poate întâmpla şi 

cu elevii. Rezultatele modeste ale unui elev pot proveni din lipsa de motivaţie pentru ceea ce învaţă. 

În loc de condamnare trebuie găsite cauzele comportamentului elevului. 

Motivaţia este ceea ce îl determină pe elev să facă anumite lucruri. Motivaţia pentru învăţare 

se referă la ceea ce îl determină să înveţe. De menţionat că elevul este în stare să îşi controleze 

motivaţia, aceasta fiind generată de interesul lui pentru o anumită tematică sau activitate. De aceea, 

o mare atenţie urmează a fi acordată alegerii, formulării şi prezentării sarcinilor didactice care se 

propun spre realizare. Pentru a deveni interesantă, o problemă trebuie să fie relevantă din punctul de 

vedere al elevului, să fie legată de activitatea cotidiană, să pornească de la un fapt cunoscut sau să 

aibă utilitate practică. Din această categorie de probleme fac parte şi cele care implică, de exemplu: 

 Compararea preţurilor reale ale unor produse agricole în diferiţi ani, ca pretext pentru a 

discuta despre probabilitate; 

 Compararea produselor alimentare ambalate diferit, pentru a discuta despre pericolele aduse 

de aceste alimente pentru sănătatea elevilor şi a tuturor celor ce utilizează în alimentaţie a acestor 

produse. 

 Studierea materialelor de construcţii utilizate,care duce la formarea cancerului în organismul 

persoanelor ce locuiesc in casele unde sa utilizat aceste materiale (resturile de cărbuni după arderea 

lui, lenoleum, lamelatul, tapetele, penoplastul, etc.) 

Astfel, dacă dorim să-l motivăm pe elev, să-l impulsionăm să depună un efort, trebuie să-l 

convingem că merită exploreze tema în cauză. 

Există un număr semnificativ de factori, pe care profesorii îi pot utiliza pentru a creşte 

motivaţia elevilor. 

1) Începerea lecţiei prin a da elevilor un motiv; 

2) Aprecierea orală şi scrisă. În multe cazuri o întărire tangibilă nu este atât de eficace 

ca şi aprecierea orală de către profesor. Lauda este cea mai naturală şi cel mai facil de administrat 

dintre tehnicile motivaţionale de care dispune un profesor. Subliniem faptul că, mai important decât 

cantitatea acestei laude pe care o poate utiliza profesorul este calitatea ei, adică modul în care este 

ea oferită. 

3) Utilizarea unor caractere  familiare pentru exemple. De exemplu: la lecţiile de chimie 

în clasa a IX-a la subiectul: Legea periodicităţii şi Sistemul Periodic elevilor le creez probleme, 

situaţii – probleme utilizând elementele din sistemul periodic, pentru a deduce dacă se confirmă 

legile periodicităţii sau sunt abateri de la aceste legi.   

Curriculumul modernizat la chimie orientează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 

demersului educaţional în contextul unei pedagogii axate pe competenţe. 

Pornind de la definiţia de competenţă care enunţă că: Competenţa școlară reprezintă un 

ansamblu integrat de cunoştinţe, capacități, deprinderi și aptitudini, dobândite de elevi prin învățare 
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și mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vârstei elevului și nivelului cognitiv al 

acestuia, în vederea unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viața reală. 

În procesul de învăţământ, pentru formarea competenţei de a învăţa să înveţi profesorul 

trebuie să adaptezi o gamă de tehnici interactive care să asigure o educaţie dinamică, formativă, 

motivantă, reflexivă, continuă. 

Competenţa „savoir” are scopul de  a interioriza informaţia comunicată. În acest caz sunt 

implicate anumite procese psihice (percepţia, memoria şi unele operaţii elementare de gândire). 

Pentru asimilarea/interiorizarea conştientă a informaţiei se utilizează metode de informare şi 

documentare ca de exemplu: Tehnica SINELG, Interviul pe trei trepte, Lectura ghidată, Rezumate 

în perechi, Metoda Ciorchinelui, Metoda “Paralele asociative”, Problematizarea, Instruire în 

lanţuri logice  (motivaționale), Sarcinile  contextuale, Jocul didactic, etc. 

Un interes deosebit îl prezintă şi metodele ce contribuie la dezvoltarea memoriei: semne de 

reper, litera în ambalaj, conspecte de reper, metoda mnemonică etc.  

Metoda Ciorchinelui 

Subiectul: „Acizii” clasa a VIII-a.  

- învăţarea e eficientă, de durată, elevul participând activ la procesul de învăţare 

interiorizând, sintetizând, însuşind noul activ; 

- Copiii gândesc, răspund la întrebări, cooperează, comunică, fac asocieri, fac 

conexiuni, argumentează, completează; 

- Sunt   solicitate   şi   dezvoltate   operaţiile   gândirii,   capacităţile   creatoare, 

realizându-se astfel educaţia intelectuală a elevilor; 

Obişnuieşte elevii cu modalităţi specifice instruirii diferenţiate: utilizarea fişelor de activitate, 

realizarea de scheme ş.a. 

  - Elevii manipulează mai uşor informaţiile, capătă încredere în capacitatea de integrare a 

cunoştinţelor noi între cele vechi 
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Metoda “Paralele asociative” cu caracter conceptual   

Paradigma  

gramaticală 

Paradigm

a chimică 

Definiţie Concept Concept Definiţie 

Totul ce pot depista 

cu ajutorul organelor 

de auz sau a 

aparatelor     

auditive. 

Vorbire Materie Totul ce pot depista cu 

ajutorul organelor de 

simţ sau a aparatelor 

O parte din vorbire 

cu un anumit sens ( 

număr, ? *) 

Cuvînt Substanţă O parte din materie cu 

anumite proprietăţi 

(peste 14mln, ?*) 

Partea cea mai mica 

a unui 

cuvînt =>   un anumit 

fel de 

sunet => vocale şi 

consoane 

Sunet => 

feluri de 

sunete 

Atom => 

element 

chimic 

Partea cea mai mică, 

chimic indivizibilă a 

substanţei => un anumit 

fel de atomi => Me, 

Nem 

Notarea 

convenţionala a unui 

sunet prin semne 

convenţionale => 31 

litere 

Literă Simbol Notarea convenţională a 

unui  element chimic 

printr-un semn 

convenţional => 114       

simboluri 

Notarea 

convenţionala a 

cuvîntului prin litere 

Cuvînt 

scris 

Formulă 

chimică 

Notarea convenţională a 

compoziţiei substanţei 

prin simboluri şi indici. 

Notarea 

convenţionalaa unei 

idei, propuneri, 

afirmaţii 

Propoziţie Ecuaţie 

chimică 

Notarea convenţională a 

unei reacţii chimice prin 

formule şi coeficienţi. 

Problematizarea 

Sarcina 1: Ce sare se va obţine la interacţiunea acidului clorhidric şi hidroxidului de calciu? 

Argumentaţi prin scrierea ecuaţiei reacţiei chimice . Deduceţi trei concluzii. Alcătuiţi o sarcină 

similară. 

Sarcina 2. Permanganatul de potasiu (KMnO4) este un dezinfectant foarte bun. Pentru 

gargarizare se foloseşte o soluţie cu partea de masă KMnO4 de 0,1%, pentru irigarea plăgilor – 

0,5%, pentru arsuri -5%. Calculează masa permanganatului de potasiu, care este necesar pentru 

pregătirea acestor soluţii cu masa de 250g fiecare. 

Sarcina 3. Un agricultor are două feluri de îngrăşăminte chimice de azot: cu concentraţia 

15% şi 21%. Aflaţi ce cantitate de îngrăşăminte de fiecare fel trebuie să amestece pentru a obţine o 

tonă de îngrăşământ de azot cu concentraţia de 18%. 

Avantaje: 

- elevul urmăreşte înţelegerea fenomenelor, a proceselor, stabilirea de relaţii cauzale, 

îmbogăţirea cunoştinţelor, formarea şi exersarea abilităţilor etc; gândeşte şi acţionează independent, 

pe baza unor raţiuni şi interese proprii. 

  Instruire în lanţuri logice (motivaționale) 
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• Învăţ => am nevoie => ca să mă descurc => să reuşesc => carieră 

bună => efort cu rost. 

• Chimia => substanţe => proprietăţi =>cunosc proprietăţile => 

înţeleg =>explic uşor ce se întîmplă  => aplic corect => „nu dau în 

bară” => sînt deştept => primesc plăcere să învăţ. 

Exemplul:  (lanţuri logice) 

1. Sarcină: A. F. Oxidul elementului cu sarcina nucleului +3 la interacţiune 

cu apa formează un produs ce colorează soluţia de turnesol  în albastru.  

2.   +3 => Z=3  => Li  => Li2O =>  
    

   ă
  => albastru  

     Turnesolul albastru => Bază => MeOH => El. Me => {
     
   
  

 

 Proteine => viaţă => rol primar => existenţă =>produse/alimente 

=> lapte, carne,  ouă. 

   Fermenţi => substanţe proteice => catalizator => participă la 

reacţii => transformări în organism => prelucrarea alimentelor. 

  Vitamine => sănătate => viaţă => creşterea organismului => 

dezvoltare => regenerarea ţesuturilor =>mineraliyarea oaselor 

„Sarcini contextuale” 

Exemplul 1:   În caz de angină, în calitate de antiseptic se recomandă clătituri cu 

hidrocarbonat de sodiu.  

• Câte proceduri pot fi făcute utilizând un pachet de sodă cu masa de 500 g, dacă pentru o 

clătire este necesară o linguriţă ce conţine 0,05 mol de substanţă? 

• Ce substanţă mai poate fi utilizată în acest scop?  

• Pentru ce mai poţi utiliza hidrocarbonatul de sodiu?  

Exemplul 2:  să posede caracter nedeterminat,  deschis, propunînd mai multe variante de 

rezolvare; 

Va trece oare asistentul medical examenul de calificare, dacă el a pregătit o soluţie 

fiziologică  dizolvând în 300 ml de apă clorură de sodiu cu masa de 3,34 g? 

Exemplul 3: să fie nestandardă, originală, chiar paradoxală prin conţinut, ca să asigure un 

efect de noutate, interes, intrigă, fiind atractivă pentru elevi. 

• Conform versiunilor oficiale, Napoleon a decedat din cauza cancerului la stomac. 

După 140 ani, cercetătorii au ajuns la concluzia că este destul de probabil, ca moartea lui să 

survină în rezultatul otrăvirii cu un compus toxic al elementului „X”. Acest compus are compoziţia 

X2O3 şi  timp îndelungat    i-a fost adăugat în mîncare în cantităţi mici.  

• Determină elementul „X”, dacă partea de masă a elementului în oxid este de 75,7 %.  

• Caracterizează acest element după poziţia în Sistemul Periodic.  

• Găseşte informaţia despre etimologia denumirii acestui element  

Jocul ,, Fotografia de familie,, 

Materiale necesare:  Imaginea mare a unui arbore pentru poza de famile, jetoane cu 

formulele compușilor unui element chimic ( metal sau nemetal )  

Modul de realizare: La  tablă se afișează imaginea copacului cu poze lacunare. Profesorul 

formulează sarcina: din jetoanele de pe masă selectați acele jetoane ce pot alcătui fotografia de 

familie a sodiului, denumiți compușii selectați, argumentați alegerea. 
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Deci, am conştientizat rolul pe care îl am în sprijinirea elevilor, în planificarea şi organizarea 

propriei învăţări, în manifestarea stilurilor de învăţare individuale, în dezvoltarea încrederii elevilor, 

în succesul propriei activităţi de învăţare. În opinia mea eficienţa sprijinului apare ca fiind 

condiţionată de: strategiile didactice puse în acţiune (învăţarea prin descoperire, învăţarea bazată pe 

rezolvarea de probleme/aplicaţii practice, proiectul, studiul de caz, jocuri şi alte activităţi creative, 

dezbatere, investigaţie, strategii care integrează TIC, activitatea individuală în cadrul unui proiect 

comun al unui grup de elevi, cu scopul de a asigura „progresul fiecărui elev şi dezvoltarea unui stil 

specific de activitate independentă”), stilul de predare şi personalitatea profesorului, gradul de 

dificultate a sarcinilor de lucru („alocarea sarcinilor de învăţare în conformitate cu nivelul de 

competenţă al grupului de elevi, şi nu al unui elev individual”), acceptarea de către profesor a 

ritmurilor individuale de învăţare. Pentru a dezvolta autonomia elevului în învăţare, este necesar ca 

ansamblul de acţiuni specifice predării propriei discipline să fie completat cu acţiuni de predare 

explicită a unor metode şi tehnici de studiu precum: tehnici de luare a notiţelor; formularea 

întrebărilor; realizarea de sinteze; rezumarea şi reprezentarea grafică a ideilor. 

Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, 

antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor. Utilizarea metodelor 

interactive în activitatea didactică are ca rezultat creşterea motivaţiei elevilor pentru a învăţare şi a 

încrederii în sine, contribuie la formarea atitudinii pozitive faţă de obiectele de studiu în şcoală şi 

asigură condiţiile formării capacităţilor elevilor de a interacţiona, pregătindu-i mai bine pentru 

activitatea socială. 

Elementele metodologice experimentate şi-au dovedit eficienţa atât în ceea ce priveşte munca 

elevilor în clasă, cât şi a profesorului. În ceea ce priveşte elevii, aceştia au înregistrat un real progres 

în instruire, relevant prin: creşterea gradului de realizare a obiectivelor instruirii; varietatea 

modalităţilor de predare – învăţare - evaluare au generat plăcerea elevilor de a lucra la chimie; prin 

formele de verificare a cunoştinţelor şi a capacităţilor folosite, de evaluare şi autoevaluare, utilizate 

periodic, s-a realizat o foarte eficientă conexiune inversă; activităţile curente de învăţare în clasă, de 

rezolvare independentă de probleme, situaţii-probleme pe baza sarcinilor din fişele de lucru comune 

şi diferenţiate, i-au obişnuit pe elevi studiul individual concentrat şi cu rezolvarea unor sarcini prin 

cooperare. 

    În dezvoltarea competenței a învăța să înveți la elevi strategiile de predare-învăţare-

evaluare adecvate sunt vitale. Acestea trebuie să includă cu obligativitate predarea explicită a unor 

tehnici și metode de învățare, precum realizarea hărților conceptuale, rezumarea, luarea notițelor, 

întrucât modul în care profesorii concep şi utilizează aceste instrumente de generare şi activare a 

cunoaşterii elevilor influenţează decisiv nu numai performanţele şcolare ale elevilor, ci şi modul în 

care aceştia abordează şi soluţionează probleme reale din viaţa cotidiană, sarcinile de la locul de 

Na2O NaOH 

NaCl 

Na2SO4 

NaHCO3 

Na2CO3 

Na+ 

Na 
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muncă. Din acest motiv, indiscutabil, competenţa a învăța să înveți trebuie privită în relaţie cu 

programele de formare a cadrelor didactice şi a formatorilor. Mai mult decât atât, dezvoltarea 

competenţei a învăța să înveți ar trebui să beneficieze de o abordare unitară şi coerentă la nivelul 

curriculumului de formarea nu doar a elevilor, ci şi a cadrelor didactice, a formatorilor şi a adulţilor, 

în general. 

În rezultatul investigaţiilor realizate constatăm că, aplicarea eficientă a metodelor şi a 

tehnologiilor la lecţiile de chimie au contribuit la: 

 Punerea elevilor în situaţii diferite constituie un mijloc de a descoperi ce anume îi 

mobilizează mai mult pe elevi pentru a învăţa chimia. 

 Utilizarea metodelor active vizează disponibilitatea elevului de a organiza şi a reglamenta 

propria învăţare, atât individual, cât şi în grup. 

 Metodele active confirmă abilitatea elevului de a achiziţiona, a procesa, a evalua şi a asimila 

noi cunoştinţe, de a-şi organiza eficient timpul. 

 Foarte importantă rămâne activitatea creativă a profesorului, care prin experienţa sa şi prin 

corelarea permanentă cu fiecare subiect al clasei va perfecţiona continuu actul didactic al predării - 

învăţării-evaluării chimiei. 

 Utilizarea metodelor de colaborare a determinat la elevi mai multă spontanietate, au avut 

mai mult curaj să se exprime si să pună diverse întrebări. 

În contextul celor expuse recomandăm: 

- Manualele să conţină mai multe situaţii problematice, să deschidă noi perspective de 

cunoaştere, să ofere diferite alternative de lucru, exerciţii de instruire a unor tehnici de rezolvare să 

fie intercalate cu situaţiile–probleme care să contribuie la dezvoltarea flexibilităţii gândirii. 

- Diversificarea tehnologiilor de formare/dezvoltare a competenţei de a învăţa să înveţi. 
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Rezumat: Sănătatea reprezintă o valoare moral-etică şi psihofizică importantă. Din perspectivă psihosocială 

sănătatea constituie unul dintre elementele cele mai frecvent abordate în politicile educaționale din întreaga 

lume. Anume în şcoală are loc formarea culturii sănătăţii şi educarea necesităţii de a respecta cerinţele 

privind modul de viaţă sănătos, asigurându-se procesul de formare a cunoştinţelor necesare şi a deprinderilor 

respective. Promovarea modului sănătos de viaţă în rândul elevilor necesită abordări multidisciplinare, 

scopurile fiind prelungirea vieţii de bună calitate, iar educaţia pentru sănătate fiind cea mai eficientă cale de 

formare a modului sănătos de viaţă şi dezvoltare a responsabilităţii personale şi colective privind fortificarea 

propriei sănătăţi. 

Cuvinte-cheie: management educaţional, mod sănătos de viață, promovarea sănătăţii, sănătate mintală, 

factori de risc pentru sănătate, adolescenţi. 

Summary: Health is an important moral-ethical and psychophysical value. From a psychosocial perspective, 

health is one of the most commonly addressed elements in educational policies worldwide. It is in school 

where the formation of culture of health and the education of the necessity to respect the requirements of a 

healthy way of life takes place, ensuring the process of forming the necessary knowledge and the respective 

habits. Promoting a healthy lifestyle among students requires multidisciplinary approaches, with the goals 

being the prolongation of good quality life, and health education being the most effective way of forming the 

healthy way of life and developing personal and collective responsibility for strengthening one's own health. 

Keywords: educational management, healthy way of life, health promotion, mental health, health risk 

factors, adolescents. 

 

Sănătatea reprezintă o stare completă, integrală de bine din punct de vedere fizic, psihic, 

social şi spiritual (definiție dată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii – OMS, 1946).  

Pornind de la înţelegerea profundă a sănătății și a comportamentelor pro-sănătate, a 

factorilor ce influenţează sănătatea, a sănătăţii ca stil şi mod de viaţă, delimităm dezideratul noilor 

educaţii – educaţia pentru formarea culturii sănătății, care se axează pe prevenţie şi anticipare a 

situaţiilor de risc, a îmbolnăvirii şi a promovării modului sănătos de viaţă. 

Problema promovării unui mod de viaţă sănătos rezultă, în primul rând, din starea critică a 

dezvoltării fizice şi spirituale a elevilor. Iar dereglarea sănătăţii este cauzată atât de factorii externi 

(factori ecologici, sociali), cât şi de factorii cu caracter de risc, aceştia având la bază 

comportamentul elevilor (fumatul, consumul de alcool, de substanţe psihotrope, nerespectarea 

regulilor de igienă personală, lipsa interesului pentru practicarea sistematică a exerciţiilor fizice 

etc.)  

Obiectivul şcolii contemporane constă în crearea unui mediu educaţional activ, care prevede 

pregătirea elevului pentru viaţa de sine stătătoare. Anume în şcoală are loc formarea culturii 

sănătăţii şi educarea necesităţii de a respecta cerinţele privind modul de viaţă sănătos, asigurându-

se procesul de formare a cunoştinţelor necesare şi a deprinderilor respective. 

Promovarea modului sănătos de viaţă în rândul elevilor necesită abordări multidisciplinare, 

scopurile fiind prelungirea vieţii de bună calitate, iar educaţia pentru sănătate fiind cea mai eficientă 

cale de formare a modului sănătos de viaţă şi dezvoltare a responsabilităţii personale şi colective 

privind fortificarea propriei sănătăţi. 

Modul de viaţă al elevilor are accente haotice, caracterizându-se prin indolenţă, abuzuri 

nespecifice vârstei, tendinţa de a se afilia nediscriminativ şi necritic reţelelor de socializare şi 

comunităţilor online. Intervenția adultului în controlul și orientarea stilului de viaţă al elevului este 

redusă și uneori inadecvată prin excesul de toleranță față de derapajele comportamentale manifeste. 

Ca şi adulţii, elevii pot avea probleme de sănătate care să le afecteze modul cum gândesc, 

simt şi acţionează. Aceste probleme sunt reale şi dureroase. Pot duce la abandonarea şcolii, la 
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conflicte familiale, consum de droguri, violenţă şi suicid. Problemele de sănătate limitează adesea 

abilităţile curente sau viitoare ale elevilor de a fi „productivi”. De asemenea, aceste probleme pot fi 

foarte costisitoare pentru familie, școală, comunitate, sistemul de îngrijire de sănătate și pentru 

sistemul educațional în general 

Promovarea culturii sănătății şi formarea unui mod sănătos de viaţă la elevi necesită a fi 

studiat din trei perspective importante:  

 ca problemă specifică a educaţiei contemporane cu deschidere în noile educaţii; 

 ca valoare umană şi pedagogică, ce stă la baza curriculumului şcolar, realizată prin 

intermediul educaţiei şi a formării modului sănătos de viaţă; 

 ca strategie şi conţinut particular al educaţiei elevilor prin prisma parteneriatului 

educaţional în contextul abordării sistemico-holistice.  

În aceste context, idei valoroase privind cultura sănătăţii şi formarea unui mod sănătos de 

viaţă la elevi sunt reflectate în lucrările cercetătorilor L. Apostol-Stănică [1], B. Bursuc [2], G. 

Maistrenco [3], R. Râşcanu [4], S. Ştefăneţ, G. Leşco [5], V. Zepca [7; 8;] etc. 

În multe ţări, educaţia pentru sănătate este o disciplină de studiu obligatorie în şcoli, 

începând din clasa întâi până la finele studiilor, folosindu-se pentru fiecare treaptă de învăţământ 

programe şi materiale didactice adecvate vârstei. 

Formarea culturii sănătății și promovarea modului sănătos de viață presupune formarea şi 

dezvoltarea începând de la cea mai fragedă vârstă, a unei concepţii şi a unor comportamente 

pozitive, echilibrate în scopul consolidării sănătăţii, dezvoltării armonioase şi fortificării 

organismului; adaptării lui la condiţiile mediului natural şi social. Formarea culturii sănătății și 

promovărea modului sănătos de viaţă la elevi include proiectarea unor strategii, conducerea, 

coordonarea acţiunilor şi activităţilor individuale şi de grup în vederea optimizării sănătăţii. [5, p. 

45], 

Deşi majoritatea elevilor prezintă aceleaşi trebuinţe fundamentale, de alimentaţie, de 

securizare, contact cu alţi semeni/de apartenenţă la acelaşi grup, sentimentul satisfacţiei efortului 

moral şi volitiv pentru a fi sănătos, este, de fapt, unul dorit la orice vârstă. Neglijarea satisfacerii 

trebuinţelor de bază este un fapt ce plasează elevul în dificultatea de a se bucura de o bună sănătate 

şi de o viaţă de calitate. În acelaşi timp, neglijarea dorinţelor specifice vârstei, poate genera devieri 

de comportament şi alte consecinţe serioase. 

Primul pas în educaţia pentru sănătate la elevi ar fi stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte 

menţinerea şi fortificarea sănătăţii, apoi urmează elaborarea obiectivelor conduitei pro-sănătate. 

În acest context, elevii trebuie să fie familiarizați cu conţinutul trebuinţelor / nevoilor omului, 

care sunt delimitate de specialişti în: nevoi biogenice: foamea, setea, confortul elementar la nivel 

biologicşi securizareafizică de schimbările climatului etice; nevoi psihogenice: nevoia de 

comunicare, relaţionare, apreciere, de stimă etc. 

Concomitent cu documentarea elevilor şi familiarizarea lor cu necesităţile omului, este 

necesar de propus literatură specială pentru lectură sau un portofoliu, ce conţine texte selectate, date 

concrete despre starea sănătăţii şi dezvoltării copilului; strategii şi tehnici de formare a conduitelor 

pro-sănătate. Relevante în contextul promovării modului sănătos de viață sunt modelele care se 

bazează pe teoria cognitiv-comportamentală a personalităţii [6]. 

Modelul formării convingerilor despre sănătate (Health Belief Model – HBM). Modelul dat 

a fost dezvoltat pentru a explica modul de formare a comportamentelor axate pe menţinerea 

sănătăţii. Conform acestui model, un comportament pro-sănătate se cultivă prin evaluarea de către 

individ a două componente: 

1. Percepţia ameninţării bolii sau comportamentului de risc, determinată de informaţiile pe 

care un copil/elev le are despre acel comportament sau boală.  

2. Costurile şi beneficiile comportamentului. Evaluarea acestora reprezintă un factor 

important în formarea atitudinii faţă de comportamentele protectoare şi evitarea celor de risc, în 

luarea deciziei adecvate pentru adoptarea şi urmarea unui stil de viaţă sănătos. Aceste costuri sau 

consecinţe pot fi materiale (am nevoie de bani ca să frecventez o sală de sport) sau psihologice 

(dacă practică sportul, trebuie să evit fumatul sau folosirea băuturilor alcoolice, carbogazoase). 
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Aplicând modelul, delimităm încă două condiţii: organizarea cunoaşterii/iniţierea 

copilului/elevului în dobândirea informaţiei cu privire la sănătatea omului şi menţinerea ei, 

inclusiv cultivarea interesului, satisfacţiei şi responsabilităţii pentru propria sănătate. [6, p. 89], 

Următorul pas în formarea modului sănătos de viaţă la elevi este orientat spre iniţierea, apoi 

consolidarea atitudinilor şi comportamentului sănătos, deci rezidă în organizarea/menţinerea 

acţiunilor, susţinerea efortului volitiv depus din partea elevului, care reprezintă o altă condiţie 

necesară în realizarea cu succes a educaţiei pentru sănătate. 

Este cunoscut faptul că atitudinile îi ghidează pe elevi spre un comportament pozitiv faţă de 

sănătate sau, dimpotrivă, spre unul negativ. Comportamentele faţă de propria sănătate se pot rezuma 

la 5 tipuri de credințe/atitudini: 

 valorile generale despre sănătate, incluzând un anumit interes şi o anumită grijă pentru 

sănătate (mă îngrijorează sănătatea mea); 

 percepţia conform căreia ameninţarea sănătăţii de către cineva sau boală este un fenomen 

grav (dacă mă îmbolnăvesc de cancer – mor); 

 credinţa în propria vulnerabilitate faţă de o anumită boală (fumând, mă pot îmbolnăvi de 

cancer pulmonar); 

 credinţa că anumite măsuri pot fi eficiente pentru a îndepărta cauzele (dacă renunţ la 

fumat, nu mă îmbolnăvesc de cancer pulmonar); 

 credinţa că propriul organism poate reacţiona (pot să mă las de fumat). [2, p. 66], 

Cercetările cu privire la atitudinile faţă de sănătate demonstrează tot mai mult relaţia dintre 

convingeri / atitudini şi comportament. Acest lucru permite pronosticarea comportamentului în 

funcţie de convingerile elevului, precum şi posibilitatea stabilirii modalităţilor prin care poate fi 

schimbat. Teoretic, mesajele persuasive care sporesc sentimentul de vulnerabilitate, concomitent cu 

creşterea celui de eficientă şi reactivitate, îi pot convinge pe elevi să-şi modifice comportamentul în 

direcţia necesară. 

În formarea culturii sănătății și a modului sănătos de viaţă, influenţă decisivă o are familia cu 

modelele sale şi instituţia de învăţământ. 

Esenţa modului sănătos de viață (MSV) la elevi o formează câteva componente [8, p. 55],: 

- stilul de lucru / studii - prin care elevul produce, creează şi studiază; unii elevi sunt 

perfecţionişti, axându-se pe faptul că fiecare aspect al muncii lor să fie perfect, alţii sunt mai 

preocupaţi de volumul muncii produse decât de calitate. Elevul trebuie să fie învăţat cum să-şi 

organizeze şi autocontroleze pregătirea lecţiilor, activităţile opţionale, cum să folosească variate 

metode şi tehnici de muncă intelectuală şi muncă fizică. 

- stilul recreaţional reprezintă modalitate în care elevul îşi alocă şi îşi consumă timpul liber. 

Elevul trebuie să ştie a-şi alterna activitatea şi odihna, trebuie să înveţe a consuma interesant şi 

eficient timpul liber. 

- stilul de depăşire a stresului. Felul, în care elevii depăşesc evenimentele stresante ale vieţii, 

le poate afecta sănătatea. 

- stilul de cunoaştere / cognitiv. Acest stil se referă la modalităţile în care elevii gândesc, 

caută, învaţă, îşi planifică şi realizează cunoaşterea, iau decizii. 

- stilul de comunicare. Modalităţile, prin care elevii le permit altora să afle ceea ce îşi doresc, 

ce simt, ce gândesc, cât şi felurile, prin care ei răspund la ideile şi sentimentele altora, sunt aspecte 

ale stilului lor de comunicare. Unii elevi folosesc anumite expresii, gesturi pentru a-şi exprima 

sentimentele, în timp ce alţii se simt inconfortabil atunci când îşi descriu emoţiile.  

- stilul de alimentaţie. Atitudinea elevului faţă de utilizarea alimentelor, constituie stilul 

nutriţional. Pentru unii, hrana reprezintă o sursă majoră de satisfacţie, de plăcere, pentru alţii, este 

doar substanţa vitală necesară organismului pentru a supravieţui. Elevul trebuie să fie familiarizat 

cu regimul şi raţionul alimentar, îmbinarea produselor alimentare, normele igienice de preparare şi 

folosire a bucatelor etc.  

Pentru a avea un mod sănătos de viață, elevii trebuie să satisfacă un șir de condiții: 

 Asigurarea alimentaţiei corecte; 

 Evitarea surplusului sau deficitului ponderal;  
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 Antrenarea permanentă a creierului; 

 Evitarea factorilor de risc - mestecarea gumelor, fumatul, folosirea cipsurilor, a băuturilor 

carbogazoase de diferită natură, a drogurilor, a alcoolului etc.; 

 Respectarea igienei fizice personale şi a celei spirituale.  

Pornind de la perspectiva pedagogică ce orientează spre evidenţierea şi respectarea unor 

postulate, caracteristica pedagogiei ca fiind domeniu ştiinţific axat pe elementul aplicativ, 

prospectiv şi permanent, la general, şi supoziţiile particulare, au fost stabilite principiile 

psihopedagogice ale educaţiei pentru formarea culturii sănătății:  

 Realizarea educaţiei pentru sănătate a elevilor prin prisma influenţelor paralele ale 

actorilor educaţionali. Experienţa proprie şi practicile avansate arată că elevul nu este în stare 

singur să-şi reechilibreze viaţa, deoarece el se află în familie, şcoală. Acest principiu ne orientează 

spre iniţierea/formarea şi activitatea optimă de acţiuni paralele şi sistematice pentru implicarea şi 

valorificarea tuturor actorilor în educația pentru modul sănătos de viață. 

 Axarea pe valorile modului sănătos de viaţă, în îmbinare organică cu valorile 

universale şi cele naţionale indică acţiunea de promovare activă şi continuă a valorilor în scopul 

convingerii elevilor că în afara sănătăţii, individul nu se poate bucura pe deplin şi de celelalte valori,  

 Promovarea conduitelor sănătoase prin exemplul propriu al adulţilor se bazează pe 

eficienţa modelului comportamental, mai cu seamă a adulţilor din mediul apropiat al elevului: 

pedagogi, părinţi, fraţi etc. 

 Abordarea şi valorificarea educaţiei pro-sănătate în cadrul formal–nonformal–informal 

vizează corelarea acţiunilor şi colaborarea tuturor actorilor educaţionali prin desfăşurarea 

programelor, proiectelor respective într-un mod sistemic, continuu şi prin valorificarea 

posibilităţilor formale, nonformale şi informale. 

 Abordarea educaţiei pro-sănătate în contextul conţinuturilor generale ale educaţiei şi 

noilor educaţii. Acest principiu orientează spre aplicarea strategiilor de ajustare, asociere, 

completare a educaţiei morale, intelectuale, tehnologice, estetice, psihofizice şi dezideratelor noilor 

educaţii cu elemente ale educaţiei pentru sănătate. 

 Orientarea perspectivă şi axarea pe autoeducaţie şi formarea continuă presupune o 

activitate conştientă, îndreptată spre viitor şi implicarea dirijată a elevului în autoformare şi procesul 

de autoeducaţie. 

 Organizarea şi desfăşurarea comportamentelor pro-sănătate în baza stimulării cogniţiei 

şi îmbinării variatelor strategii şi tehnologii educaţionale, presupune organizarea procesului 

cognitiv şi stimularea metacunoaşterii, informării elevului în care se pot aplica variate forme, 

metode şi mijloace, care ar consolida comportamentele sănătoase. 

Pentru a promova cât mai eficient o cultură a sănătăţii, trebuie să se implice întreaga societate: 

părinţii, şcoala, pedagogii, mass-media, medicii, savanţii, autorităţile legale şi asociaţiile 

comunitare nonguvernamentale. Aceşti actori trebuie să conlucreze armonios pentru a promova 

mesaje şi modele valoroase, accesibile şi convingătoare pentru generaţia în creştere. În contextul 

dat, familia şi şcoala joacă un rol important şi decisiv în activitatea educativă de cultivare a 

comportamentelor sănătoase 
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Rezumat. Unul dintre romanele scriitorului nostru basarabean, Victor Dumbrăveanu, este Păunița sau 

pasărea din noi. Un roman scris în manieră poetică, ce pune în lumină o problemă universal-valabilă: 

înstrăinarea casei părintești. Soarta Păuniței reprezintă soarta multor copii rămași orfani, a multor case care 

ajung să fie o pricopseală pentru unii membri ai familiilor cu o atare situație. 

Abstract. One of the novels of our Bessarabian writer, Victor Dumbrăveanu, is Păunița sau pasărea din noi. 

A novel written in a poetic manner, which brings to light a universally valid problem: the alienation of the 

parental home. The fate of Păunița is the fate of many orphaned children, of many homes that become a 

pretext for some family members with such a situation. 

Scriitorul basarabean Victor Dumbrăveanu este mai puțin cunoscut publicului cititor. De 

curând am avut fericita ocazie și chiar a fost o revelație pentru mine să-i descopăr romanul Păunița 

sau pasărea din noi, apărut în 1995, reeditat în 2009. Pe tot parcursul lecturii am trăit cu adevărat 

starea de catharsis. Pe alocuri, îmi părea că citesc un roman de-al lui Ion Druță sau Dumitru 

Matcovschi, ori poeziile lui Grigore Vieru.  

Astăzi, puțini condeieri mai scriu în acest spirit, puțini ne mai cântă în operele lor casa 

părintească sau satul autohton cu tot ce au mai frumos. Însă Victor Dumbrăveanu a făcut-o cu o 

iscusință aparte, romanul său fiind impregnat de artistism și poeticitate. „Cinstirea înaintașilor, 

dragostea de baștină și dorul de casa părintească, viața tinerilor și idealurile lor, vârsta adolescenței 

marcată de nehotărâre, neliniște, primele sentimente de dragoste – sunt doar câteva din motivele 

abordate de scriitor în scrierile sale” [1, p. 207]. 

Autorul își deschide romanul cu un moto, versuri din poezia lui Anatol Ciocanu: 

„Cum ne risipim prin lume,                                              C-am plecat de-acasă, 

Cum ne-nghite ea pe noi,                                                  Dorule, de ce-ai tăcut? 

Dar spre casa părintească                                                  Inima din piept fierbinte 

Cheamă drumul înapoi.                                                     Pasăre s-a prefăcut...” 

Casa părintească este locul de unde pornim în lumea mare și spre care revenim cu drag din 

depărtările care ne fură. De aici pornesc frământările și zbaterile pentru căutarea frumosului și a 

„păsării din noi.” 

Acțiunea romanului începe într-un sat pitoresc din zona Bălțiului, Ponoare. Un sat ca toate 

altele, cu grijile și nevoile lui, un sat de oameni gospodari, setoși de vorbă și de întâlniri, „vecin cu 

vecin, neam cu neam, tovarăș cu tovarăș” [2, p. 3]. Acești oameni știu să se bucure de micimile 

vieții, de trezirea naturii, de înmugurirea și ciripitul păsărilor care încălzesc sufletul omului. Căci 

„dacă omul nu știe să se bucure e ca și cum grâul n-ar cunoaște împlinirea spicului” [2, p. 3]. 

În această notă, autorul introduce în context casa Păuniței Olărașu, protagonista romanului. 

Casa era pentru Păunița centrul lumii, axa pe care se fixa viața ei. De la începutul și până la sfârșitul 

romanului, acest univers capătă conotații simbolice și metaforice. 

Casa Păuniței se afla în centrul satului, „la întretăierea șoselei ce despărțea satul în două, și a 

drumului cel mare, care îl împărțea în patru” [2, p. 4]. O casă simplă, „fără zăvoare”, construită din 

lampaci, înconjurată de ogradă, dar fără poartă la intrare. În schimb, spre această casă din inima 

satului duceau o mulțime de cărări. 

Casa este „un simbol feminin, cu sensul de refugiu, de mamă, de protecție, de sân matern. 

Primul nostru colț de lume, primul univers, casa semnifică permanența unei spiritualități, este un 

punct de plecare, dar și un punct de convergență a tuturor drumurilor-întoarceri.” În literatură, „casa 

nu e doar pereți de piatră, ci catedrală a sufletului. Ea este o axă între cer și pământ, e lăcașul 

familiei și al dragostei” [3, p. 25]. 
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Ca și în drama Păsările tinereții noastre de Ion Druță, în secvența în care autoritățile satului 

vin la mătușa Ruța să o convingă să-și renoveze acoperișul casei, pentru că denaturează imaginea 

satului, și în romanul lui Victor Dumbrăveanu oficialitățile au tot bătut drumul pe la mătușa 

Frăsâna, mama Păuniței, să o convingă să se mute în Planul-Nou, în centrul satului, unde urma să 

fie construite cârmuirea, Primăria, chiar și un magazin. Dar aceasta rămânea de neclintit în 

hotărârea ei. 

Au fost înălțate și casă de cultură, și cârmuire, și Primărie, și magazine, „iar casa din centru, 

învelită cu șindrilă, a rămas neatinsă de lopata buldozerului, care de multe ori se arătase în prag” [2, 

p. 5]. Nu a fost demolată sau mutați stăpânii și locatarii ei, căci casa familiei Olărașu a fost ridicată 

cu sudoare, cu dragoste, cu sfințenie și un pui de om mai avea să-și depene firul zilelor în ea. Ca și 

la Grigore Vieru, casa este pentru Păunița o sărbătoare a sufletului care devine eternă și nemuritoare 

prin aura pe care o poartă. Din această casă a fost petrecut pe ultimul drum Pavel Olărașu, din ea și-

au luat zborul Grigore și Domnica; mătușa Frăsâna, rămânând singură, și-a crescut cu dragoste 

mezina în pereții ei, iar când a fost răpusă de boală, Păunița a rămas doar cu casa. Astfel, autorul îi 

conferă acestui spațiu o aură de sacralitate, devenind un simbol al existenței și al perpetuării umane. 

Nu mult i-a fost dat Păuniței să se bucure de tihna casei părintești „de la răscrucea 

drumurilor, împrejmuită de dealuri îndrăgite de-o viață.” După moartea mătușii Frăsâna, Iuliu, 

bărbatul surorii sale, a venit cu temele de acasă pregătite: să vândă casa, iar Păunița să treacă cu 

traiul la ei. A fost o lovitură dureroasă pentru biata copilă. Cum să lase cuibul părintesc? Cum să se 

despartă de trandafirii zugrăviți pe horn? Căci o casă nu se face atât de ușor! Poetic descrie autorul 

arta de a construi o casă: „Ce n-ați zice, dar e o mare nedreptate pe lumea asta. Atât de greu e să 

ridici o casă. Mai întâi trebuie să scoți piatră, să sapi lut, să-l cari și să-l calci cu paie, să faci clacă la 

lampaci, să aștepți ca lampacii să se usuce... Apoi să găsești meșteri să înalțe pereții, iar să mai faci 

o clacă – să-i ungi cu lut, să-i îndrepți cu lopățica. Urmează acoperișul, văruitil – cât de mult te-ai 

strădui și cât ajutor ai avea de la neamuri, casa n-o termini într-un an. Pe când de vândut, o poți 

vinde într-o singură zi” [2, p. 15]. 

Zile grele trăia Păunița, totul i se părea străin în propria casă, „reci erau pereții goi, străină 

ograda și poarta spălată de ploi” [2, p. 18]. Dar chiar și în acest chip, Păunița nu vroia să renunțe la 

acest colț de lume. De aceea, când veneau negustori la poartă, fata invoca anumite motive, care i-ar 

fi oprit să o cumpere. Totuși, afacerea avu loc și noua locuință a Păuniței devenise odaia mică din 

apartamentul Domnicăi, anterior cabinetul de lucru al lui Iuliu. Se simțea singură, străină și se 

trezea, pe neprins de veste, că lacrimile îi curg în voie. 

Simbolul casei din romanul lui Victor Dumbrăveanu dialoghează cu același simbol din 

scriiturile druțiene. Onache Cărăbuș din Povara bunătății noastre și-a zidit casă pe vârful unui deal, 

o casă numai a lui și a Tincuței; casa mătușii Ruța din Păsările tinereții noastre este păstrătoare de 

tradiții și de specificul nostru național, iar casa mare a Vasiluței, mereu în așteptarea musafirilor, 

reprezintă caracterul autohton al neamului nostru. Casa din Ponoarele lui Victor Dumbrăveanu are 

câte ceva din specificul „caselor” eroilor druțieni: „Este o mare și de neclintit rânduială pe lume: 

într-o casă trebuie să răsune o voce – fie răgușită, fie dogită, dar de tată să fie și o alta – subțire și 

iute – de mamă. Și dacă cea subțire meliță uneori cuvinte ușoare ca pana de hulub – unele de rău, 

altele de bine, celelalte – nici de rău, nici de bine, ci așa, ca să nu stea gura și să prindă la rugină, 

apoi cea răgușită trebuie să aibă greutate și, dacă a spus un cuvânt, spus să fie. Și tot ce a fost până 

atunci – mârâieli sub nas, scâncete, să se facă piftie, una cu pământul, sub vocea cea de tată” [2, p. 

90-91].  

Casa Păuniței este lăcașul în care și-au trăit zilele fericite și pline de griji părinții săi, este 

spațiul în care au apărut pe lume ea și frații ei. Aici tatăl său, Pavel Olărașu, i-a dat numele Păunița, 

nume de pasăre care avea să-i poarte noroc. Și cum putea ea să părăsească această mică planetă? 

Aici mai avea de petrecut zile frumoase, chiar dacă rămăsese singură, fără tată și fără mamă. Cel 

mai mult o dureau amintirile care aveau să-i fie răvășite odată cu înstrăinarea sa. 

Casa Olărașilor nu a auzit nciodată certuri iscate de stăpânii săi. Pavel Olărașu a fost un bun 

gospodar, liniștit și omenos. Mătușa Frăsâna era și ea o femeie ca toate celelalte. Ambii și-au 
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crescut copiii în dragoste și credință. Mai apăreau în viața lor și zile negre, ca la fiecare. Iar mezina, 

când își vedea mama abătută, „o cuprindea de gât, zicând cu limbă dulce de floare: 

– Mămuță, hai să nu ne sfădim niciodată. 

– Hai, păsărica mamei. 

Mătușa Frăsâna își cuprindea strâns puiul de mezină, îi umplea fața de sărutări și mai uita de 

amarurile ei” [2, p. 89]. 

Pentru Păunița, casa era mama care o aștepta după lecții și spre care alerga cu sufletul la 

gură, era spațiul lor ocrotitor și neprihănit. Atunci când mama căzuse la pat, Iuliu și Domnica o cam 

îndesise pe acasă. Ba chiar mai mult, Iuliu devenise un adevărat gospodar: cineva l-a ajutat cu niște 

cărămidă roșie și „până în seară, la locul gavanosului acela fără de fund, în vârful casei crescu o 

mândrețe de hogeag. Da hogeagul la casă înseamnă ce înseamnă. Nu-i numai pentru fum, da-i și de 

frumusețe” [2, p. 191]. 

Lovitura cea mai mare a fost pentru Păunița atunci când Iuliu și-a întrebat nevasta:  

„– Cum crezi, Domnică-hăi, cam cât ar putea să coste o casă din centrul satului, de la 

șosea?” 

Păunița parcă fusese lovită cu ceva drept în moalele capului, acesta fiind un semn al 

ultimilor zile trăite în casa părintească. 

Cearta între frați s-a iscat atunci când, după ce au petrecut-o pe ultimul drum pe mătușa 

Frăsâna, cele trei „vițișoare de Olărași” s-au așezat la masă ca s-o pomenească. Discuția a început-o, 

ca de obicei, Iuliu, pe el îl ardea cumplit această întrebare: „Ce facem cu casa?” Grigore, cam amețit 

de băutură, a spus că rămâne pe locul ei. 

„– Ba o vindem și împărțim banii, făcu Iuliu, uitându-se într-un punct în pod. 

             – Asta nu-i treabă nicidecum – casa îi a Păuniței. Și partea mea tot Păuniței o las, a spus 

Grigore.” 

Astfel, casa gospodarilor Olărașu urma să fie vândută, iar Iuliu, în urma acestei tranzacții, 

să-și cumpere mașină. De altfel, este o situație caracteristică multor „case părintești” de la noi din 

țară. Iar Păunița urma să treacă cu traiul la sora sa, ceea ce nu-l încântă pe Grigore, declanșându-se 

un adevărat haos în familia lor: bărbații s-au luat la ceartă, amenințându-se prin vorbe. Cea care 

avea de suferit era Păunița, căci după moartea mamei sale rămăsese orfană cu totul, „în seama ei 

rămăseseră toate treburile gospodăriei – din casă și de pe lângă casă” [2, p. 194]. Dar nu mult se 

bucură de această tihnă, căci Iuliu se răfui îndată cu „cocioaba din Ponoare”, cumpărându-și mașină 

„Jiguli”, ceea ce o dezamăgi pe Păunița. „Dintr-o casă făcută cu mâinile părinților, cu acoperiș de 

șindrilă, cu horn pe care licăreau – și vara, și iarna – doi trandafiri ca o minune, dintr-o ogradă cu 

butuci de vie și cu o grădină plină de flori mirositoare, dintr-o cărărușă pe care veneau suflete după 

un sfat, după o povață ori la schimb de vorbe bune – iată au luat hârbul ăsta de mașină, care mâine-

poimâine ruginește sau se ciocnește Iuliu cu un stâlp de telegraf... Mare bucurie?!” [2, p. 197-198]. 

De când venise în casa lui Iuliu, pierduse legătura cu baștina, cu satul din dealul Ponoarelor, 

cu casa părintească. Relațiile dintre ei se răciseră și pentru a evita certurile și neplăcerile, care mai 

apăreau uneori, Păunița se afla tot mai mult la grădinița unde o angajaseră rudele, de vreme ce Iuliu 

devenise persoană publică. Acolo i se oferise odăiță la etajul al doilea, acolo trăia în liniștea serilor 

și a nopților, iar diminețile, sfintele dimineți, îi zâmbeau liniștite. Mai rar se întâlnea cu cei ai casei, 

considerând că e mai bine. Iar când Iuliu venise la școală să spună directorului că lucruri stranii s-ar 

întâmpla cu Păunița și ar putea fi repartizată la un orfelinat, ea cu lacrimi în ochi șopti că „n-a mai 

rămas nimic de pasăre în noi” [2, p. 286]. 

Suferința sufletească și dorul de casă nu-i dădeau liniște și „strașnic i se mai făcuse dor de 

casă” [2, p. 221]. Într-o seară visase hornul și se făcea că cei doi trandafiri de pe horn se scuturaseră 

și rămăseseră din ei două crenguțe goale. Trezindu-se din vis, o cuprinse jalea și hotărî să-și vadă 

casa părintească. Drumul i se păru o veșnicie. În autobuz, o mătușă o recunoscu că e a Frăsânei a lui 

Pavel Olărașu și i se destănui precum că auzise că vând casa. Ba chiar o sfătui să fie foarte atentă 

„să nu te amăgească omul acela al Domnicăi – să-ți ia bănișorii, iar după aceea să te alunge”, 

prevestind, într-un fel, destinul dureros al Păuniței. 
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De cum intră pe poartă, cocoșul se repezi înaintea stăpânei, bătând bucuros din aripi și 

asurzind-o cu cântecul său. Casa o aștepta, după reparația făcută de Iuliu ca să o poată vinde: era ca 

și nouă, mirosea a var și a vopsea. Era o casă tradițională, cu covor pe perete și horboțele pe la 

unghere și, mai ales, cu trandafiri zugrăviți pe horn. Sosirea Păuniței a fost primită cu bucurie de 

prietenele ei, care au venit să o vadă și să-i dea o mână de ajutor prin gospodărie. Harnicele fete, au 

pus toate la locul lor, iar cântecul venit din casa cea mare le înduioșă nespus: 

„Colo-n sat, lângă livadă,                              Eu mă uit, ochii mă dor, 

Toți feciorii stau grămadă,                            Plâng de dragul cui mi-i dor.” 

Casa cea mare a găzduit oaspeții veniți din partea lui Iuliu pentru a tocmi înțelegerea cu 

privire la nunta tinerilor; este cea care a auzit bocetele când au fost petrecuți în eternitate Pavel și 

Frăsâna Olărașu, iar acum în ea răsuna tânguirea de dragoste a fetelor. Câte a văzut și a auzit casa 

cea mare?! Ca și la Ion Druță, „casa mare nu e decât un spațiu în care sufletul păstrează o ordine 

etică și se raportează intim la lumea dinafară” [4, p. 177]. 

A rămas fără casă Păunița, nu au ținut cont rudele sale de sfatul din vechime: „casa 

părintească nu se vinde/nu se vinde pragul părintesc.” Se simțea străină și izolată. A fost o ruptură 

dureroasă de tot ce-i mai rămăsese din amintirea zilelor de copilărie, de cărărușile care duceau spre 

pădure, de nemurirea părinților, de frumoșii trandafiri de pe horn, de tot ce a fost satul Ponoare. 

Își dorea să fie pasăre Păunița, să cânte în larguri de cer senin și să zboare până la istovire, să 

vadă pământul de sus și să-i cânte triluri vesele, doar vesele, căci păsările nu cântă niciodată de jale. 

Și cânta Păunița dulce și melodios cu vocea sa vorbe gingașe atunci când era împreună cu mama, 

petrecându-și zilele liniștite în spațiul lor. I-a fost dat să zboare din cuib, să-și părăsească casa 

părintească, dar bunătatea și mărinimia nu i-au întunecat sufletul, lăsându-i neprihănirea și puritatea 

interioară. „Mai aș fi tentată să cred că oamenii provin din păsări. În lunga lui evoluție, omul trebuie 

să fi fost cândva demult și pasăre! A zburat peste ape și codri, a lăsat cântece pe pământ și a crescut 

pui. și a trebuit să treacă milioane de ani, poate miliarde chiar, până iată că am ajuns oameni... 

Ciripitul ni s-a prefăcut în vorbă, trilul – în cântec, dar ce-am făcut oare cu zborul? Nu cumva l-am 

pierdut fără de urmă?” [2, p. 253]. 

În acest context, zborul l-am putea asocia cu omenescul din noi. Dacă ar fi rămas ceva 

omenesc în sufletul lui Iuliu, probabil că viața Păuniței ar fi luat o altă întorsătură, nu ar fi lăsat-o 

fără casă, fără seva care o leagă de rădăcină, fără acel spațiu ocrotitor lăsat de părinți.  

Astfel, Victor Dumbrăveanu pune în lumină o problemă universal-valabilă. Soarta Păuniței 

reprezintă soarta multor copii rămași orfani, a multor case care ajung să fie o pricopseală pentru unii 

membri ai familiilor cu o atare situație. Așadar, „magma actualității se revarsă, fierbinte, peste 

secvențele descriptive. Sigur că importanță deosebită într-o astfel de proză o are secțiunea 

transversală care învederează miezul de foc al realului și aspectul problematic social” [4, p. 214]. 
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Rezumat: Lucrarea se referă la avantajele utilizării metodologiei de instruire prin modelul constructivist în 

procesul de predare – învăţare la orele de fizică şi chimie, dezvoltând elevilor abilităţi transferabile, cum ar fi, 

soluţionarea problemelor, gândirea critică şi gândirea reflexivă. Profesorul adaptează unităţile de conţinut 

curriculare,  strategii didactice de predare – învăţare după particularităţile intelectuale ale elevului, îi implică 

pe elevi în situaţii reale, încurajează elevii şi acceptă autonomia şi iniţiativa lor. Modelul constructivist 

încurajează abordarea creativă, elevului i se oferă oportunităţi de construire a cunoaşterii prin experienţă 

proprie. 

Abstract: The study relates to the advantages of using training methodology through the constructivist model 

in the teaching process-learning in physics and chemistry classes, developing transferable skills to the pupils, 

like solving problems, critical thinking and reflective thinking. The teacher adapts curricular content units, 

teaching strategies-learning according to the intellectual particularities of the pupil, it involves pupils in real 

situations, it encourages pupils and accepts their autonomy and initiative. The constructivist model 

encourages the creative approach, the pupil is offered opportunities of knowledge building through their own 

experience. 

Cuvinte-cheie: constructivism, problemă, situaţie-problemă, eficienţă, proces educaţional. 

Keywords: constructivism, problem, problem-situation, eficiency, educational-process.  

Motto: „A fi profesor constructivist este un act de curaj.” 

(M.Brooks) 

Perspectiva constructivistă asupra învăţării are la bază ideea complementarităţii instrucţiei şi 

construcţiei. Profesorii trebuie să fie preocupaţi nu atât de „cât” transmit, ci mai mult de căile şi 

modalităţile pe care le pot oferi elevilor pentru a veni în contact cu diverse informaţii, pentru a 

descoperi, experimenta, căuta şi rezolva probleme / situaţii semnificative din viaţă. În acest mod, 

elevii devin participanţi activi la construirea propriei cunoaşteri, cunoştinţele nu mai sunt oferite 

„de-a gata”. Învăţarea devine astfel un proces activ, mai mult decât o simplă recepţionare pasivă a 

informaţiilor. Elevii trebuie motivaţi să parcurgă experienţele de învăţare propuse de profesori şi, 

întrucât fiecare are ritmul său propriu de învăţare, este necesară diferenţierea şi adaptarea  sarcinilor. 

  De aceea, instruirea constructivistă se dovedeşte foarte dificilă în practicarea ei la clasă: 

ghidarea elevilor de către profesor este un proces sofisticat, proiectarea lecţiilor trebuie structurată în 

numeroase variante, pe moduri diferite de afirmare ale elevilor. În condiţiile concrete pe care 

societatea noastră le pune la dispoziţia procesului didactic, profesorul conştientizează pe de o parte 

virtuţile evidente ale noii abordări (paradigme) în educaţia elevilor, iar pe de altă parte dificultăţile 

(limitele) aplicării ei la clasă [1,2,3].   

Ideea centrală a teoriei constructiviste este că învăţarea este o construcţie şi nu o însuşire de 

informaţii transmise şi receptate pasiv. Este cerută angajarea activă a elevilor, luarea în considerare 

a individualităţii lor, a contextului real în care se află. Este vorba de reabilitarea rolului elevului în 

învăţare, a proceselor lui cognitive interne, a subiectivităţii în interpretare. Elevii învaţă să-şi 

construiască propria cunoaştere sub îndrumarea profesorului care este organizator, facilitator, 

coordonator.  
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Cunoaşterea este o organizare a resurselor experienţei proprii, ea nu constă în redarea 

obiectivă a realităţii, ci în acomodarea schemelor mentale la realitate. Elevul are rolul central  pentru 

că el se confruntă cu conflictele cognitive, el formulează ipoteze, interpretează, în măsura în care 

comportamentul său vădeşte curiozitate, autonomie, angajare în căutarea de soluţii. Învăţarea este 

tocmai procesul de construire prin care elevul îşi clădeşte o interpretare personală a experienţei, care 

este în continuă transformare, restructurare, conectare la noile date, prin acomodare la cele vechi [4]. 

Constructivismul pune în evidență  importanța  relațiilor interpersonale, negocierilor, 

confruntărilor, dezbaterilor, rezolvărilor problemelor în grup  în ceea ce privește  construcția 

cunoașterii individuale.  

Dacă în sens tradiţional, cunoaşterea obiectivă se transferă de la profesor ca deţinător-expert, 

care expune, explică, demonstrează idei şi concepte, în sens constructiv cunoaşterea devine 

subiectivă, în baza înţelegerii personale. Deasemenea utilizează metacogniţia pentru autoreglarea 

proceselor mentale. Învăţarea este holistică, implicând pe lângă factorii cognitivi şi afectivitatea, 

colaborarea socială. 

Procesul de învățare în cadrul orelor de fizică şi chimie  din aspect constructivist, ca demers 

proiectat, organizat, desfășurat , evaluat și reglat   presupune efort  și consum substanțial de energie, 

implicare activă, motivație susținută, un tonus psihic pozitiv. În activitățile de învățare, realizate 

după modele constructiviste, fiind  un demers  centrat pe elev, cei implicați pot să întâmpine 

dificultăți, blocaje cognitive care trebuie înlăturate în proces pe baza măiestriei profesorului. Pentru 

numeroase teme nu se poate crea contextul,  mijloacele de descoperire sau experiența anterioară a 

elevilor nu permite încă înțelegerea,  ceea  ce condiționează   rolul profesorului  de a selecta acele 

teme care se pot reface de către elevi. Învățarea bazată pe constructivism nu poate fi totalmente 

planificată, fiind foarte dificilă proiectarea unui curriculum, datorită rezultatelor diferite ale 

căutărilor elevilor, negocierilor, performanțelor individuale obținute. Se pot proiecta numai 

condițiile, etapele mari, variantele de sprijin, organizarea colaborării [1]. 

Proiectarea lecției de fizică şi chimie în aspect constructivist trebuie să asigure un caracter 

dinamic și eficient activității didactice organizate  în vederea realizării obiectivelor lecției, se pot 

prevedea sarcini de învăţare (elemente de conţinut, paşii de cercetare, variantele de răspuns), dar 

acestea nu se dau elevilor de la început, iniţial se poate porni de la o problemă (termenul „problemă” 

semnifică dificultate, impas, greutate), care trebuie rezolvată pentru a obţine un anumit rezultat 

printr-o conversaţie iniţială de provocare, după care se dau materialele-suport. Elevii îşi aleg apoi 

singuri obiectivele şi procedeele de lucru, după interesul propriu. Urmează însă negocierea şi 

colaborarea cu profesorul şi colegii ajungându-se astfel la sarcinile de învăţare prevăzute iniţial de 

profesor, pe baza unei bune cunoaşteri a elevilor [2]. Metodele alese de profesor trebuie să posede 

un caracter activ și interactiv , astfel să devină căi de învățare eficientă pentru elev. Combinând cu 

dibăcie metodele de comunicare cu metodele de explorare a realității  se va pune accentul pe 

corelarea metodelor care oferă adaptarea imediată a profesorului la situațiile didactice aflate în 

continuă schimbare. La elaborarea metodologiei didactice profesorul trebuie să țină cont de influența 

factorilor psihici de personalitate, de gradul de stăpânire a disciplinei pe care o predă, de  experiența 

psiho-pedagogică, de atitudinile, de pasiunea și perseverența de care dă dovadă în pregătirea 

lecțiilor, de stilul său de muncă. În determinarea  metodelor  de predare-învățare dominanta le revine 

obiectivelor și conținuturilor, dar  trebuie să se țină cont și de condițiile reale, în primul rând de 

mijloacele folosite în acțiune: manuale, materiale didactice, tehnici audiovizuale, aparate și 

instrumente de laborator.  Este important ca profesorul să fie capabil să obțină rezultatul dorit în 

orice condiții utilizând în procesul de predare diverse metode acceptate,  practicate și chiar îndrăgite 

de elevi dându-le un caracter problematizat [7]. 

La orele de fizică şi chimie, în etapa explorării, profesorul nu dirijează şi nu apreciază, ci 

ghidează, monitorizează, intervine doar pentru a sprijini şi a stimula. Abia apoi, cu toată clasa, face 
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sinteza generală, cu respectarea opiniilor afirmate, sugerează ce probleme sunt de continuat sau de 

revăzut, de corectat. 

Instruirea constructivistă este însă foarte dificilă, în practicarea ei, pentru profesor: ghidarea 

elevilor este un proces sofisticat, el trebuie să ia decizii pentru fiecare elev în parte, să respecte 

libertatea fiecăruia dar să pună accent pe organizare pentru a nu se ajunge la anarhie, să prevadă 

evoluţia elevilor pentru a putea proiecta structurarea lecţiilor în numeroase variante, pe moduri 

diferite de afirmare a elevilor. Aceasta în condiţiile în care mulţi elevi nu posedă capacitatea de a 

negocia, de a se exprima, de a argumenta, de a descrie propriile interpretări. În plus, ei pot  să nu 

ducă până la capăt reflecţia, generalizările, iar profesorul nu se poate abţine să nu explice, să nu 

demonstreze, când constată că elevii nu construiesc corect înţelegerea [5,6]. 

Combinarea corectă a metodelor didactice într-o metodologe cu  caracter constructivist 

favorizează ca procesul de învățare să fie un act de trecere a cunoștințelor prin ,,filtrul” gândirii , să 

fie un proces de construire a noilor cunoștințe [7]. 

Profesorul trebuie pregătit special pentru a face trecerea la modele constructiviste, pentru a 

reconcepe rolul lui în clasă.  

 În cadrul orelor de fizică şi chimie, pentru a orienta în mod efectiv elevul spre soluţii de 

rezolvare a situaţiilor de problemă, profesorul apelează la combinarea metodelor într-o metodologie 

logică, analizată împreună cu elevii, deci fiind accesibilă lor şi are următoarele etape: 

- crearea / identificarea problemei; 

- dobândirea de noi informaţii şi structurarea ei într-un ansamblu cu noţiunile cunoscute; 

- determinarea soluţiilor posibile şi identificarea variantei potrivite; 

- analiza şi verificarea soluţiei obţinute. 

  Rezolvarea situaţiilor-problemă / situaţiilor semnificative din viaţă prin descoperire, dezvoltă 

atât competenţe-cheie/transversale, transdisciplinare, cât şi competenţe specifice disciplinelor fizică 

şi chimie. 

Procesul de predare a disciplinelor fizica şi chimia are la bază experimentul atât ca metodă 

de învăţare, cât şi ca metodă de investigaţie ştiinţifică. Metodă de explorare a realităţii –

 experimentul -  direct sau indirect, folosită în predare şi învăţare, are o valoare formativă deosebită, 

întrucât dezvoltă elevilor spiritul de observare, investigare, le sporeşte capacitatea de a înţelege 

esenţa obiectelor şi fenomenelor, modul de prelucrare şi interpretare a datelor experimentale, 

motivează interesul de cunoaştere etc. Rolul profesorului constructivist, în acest context, este de a 

dirija executarea unor acţiuni experimentale de către elevi, în scopul asigurării unui suport concret-

senzorial, care facilitează cunoaşterea unor aspecte ale realităţii. Cu ajutorul acestei metode 

profesorul reuşeşte să aducă elevii în faţa realităţii – studierea pe viu, contactând cu realitatea sau cu 

substituţele acesteia. Deci îi determină să înveţe prin descoperire, după modelul constructivist. 

Esenţa învăţării prin experiment o constituie provocarea fenomenelor, urmărirea efectelor, 

verificarea ipotezelor. Obiectivele generale ale experimentului de laborator fie că este folosit pentru 

stimularea interesului faţă de noile informaţii, fie pentru învăţarea noilor noţiuni şi consolidare a 

acestora sau de aplicare a lor. Deci este şi o formă de activitate independentă a elevilor şi în același 

timp o cale de dezvoltare a interesului pentru fizică şi chimie ca ştiinţe. Metoda dată vizează 

formarea/dezvoltarea spiritului de investigaţie experimentală al elevului, după modelul 

constructivist. Prin intermediul metodei avem posibilitatea de a aplica activităţi complementare care 

eminamente contribuie/facilitează la: formularea şi verificarea ipotezelor ştiinţifice; elaborarea 

definiţiilor operaţionale; aplicarea organizată a cunoștințelor ştiinţifice în contexte didactice de tip 

frontal, individual şi de grup. Rolul nostru, de cadru didactic, ca profesor constructivist, e să 

realizăm un climat propice raţionamentelor critice şi creative prin activităţi în cadrul cărora motivăm 

utilizarea unui vocabular specific gândirii critice; implicarea elevilor în simulări de situaţii şi jocuri 

de roluri, în dezbateri pro şi contra, pentru a-şi susţine şi  argumenta ideile etc. 
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 Experimentul, conceput în baza principiilor didactice constructiviste parcurge toate treptele 

ierarhice ale cunoașterii/învățării, conducând elevul de la observarea unor fenomene, procese din 

natură prin activitate proprie la sistematizarea și generalizarea în anumite legi. La general, 

experimentul de laborator în procesul de predare-învățare se desfășoară în cinci etape succesive: 

 1. Formularea problemei care trebuie verificată experimental; 

 2. Proiectarea experimentului; 

 3. Realizarea experimentului; 

 4. Analiza datelor obținute și formularea concluziilor; 

 5. Întocmirea raportului scris sau oral.  

Ca metodă de învățământ experimentul presupune activități didactice de provocare, 

producere, reconstruire și modificare a unor fenomene, procese în scopul studierii lor [8]. Conceput 

în corelație cu principiile didactice moderne, experimentul de laborator, prin activitatea proprie a 

elevului trece treptat de la faza inferioară la faza superioară a dezvoltării structurilor sale cognitive. 

 Cercetarea experimentală  favorizează dezvoltarea capacității de anticipare, de a lua decizii 

valabile, de a acționa rapid și corespunzător în situații excepționale; cultivă capacitatea de apreciere 

a valabilității practice a soluțiilor. Dezbaterile în jurul unei situații  analizată experimental 

intensifică relațiile elev-elev și elev-profesor , amplifică străduința pentru apărarea ideilor afirmate, 

cultivă spiritul de responsabilitate și accelerează maturizarea socio-morală , făcându-i pe elevi să-și 

sporească eforturile de autoinstruire teoretică și practică. Din acest punct de vedere realizarea  

conversației euristice în cadrul  cercetării experimentale devine  o modalitate de învățare prin 

descoperire, prin acțiune  de examinare/soluționare a unei probleme sub toate aspectele ei. Acest tip 

de conversație se bazează pe o succesiune de întrebări  formulate cu măiestrie de către profesorul de 

fizică  şi chimie în dependență  de răspunsurile elevilor și care conduc  spre soluție. Întrebările 

enunțate  sunt supuse atenției și analizei  întregii clase și au menirea de a genera curiozitate, 

trebuință în cunoaștere, să provoace o căutare a relațiilor cauză - efect, la însușirea  de noi 

generalizări, la formarea unor noi concluzii. Prin aceste întrebări  elevii sunt ajutați  să prelucreze 

propriile cunoștințe pe care le posedă, să ajungă la soluții originale la rezolvarea diferitelor probleme 

teoretice și practice incluse în cuprinsul materiei.  Întrebările deschise, creative formulate de 

profesor în cadrul realizării experimentelor fac apel la procese intelectuale mai complicate decât 

memorarea și amintirea lăsând libertate inițiativei elevilor în descoperirea căilor prin care se ajunge 

la noi cunoștințe,  îndeamnă la anumite acțiuni, să sugereze anumite operații, condiționează o 

evaluare a scopurilor, suscită interesul și participarea activă în timpul desfășurării lecțiilor, dezvoltă 

capacitatea de a examina cu atenție realitatea, de a observa.  Observarea în cadrul experimentului 

constituie drept  o sursă importantă  de informație directă, dar și o metodă de cunoaștere, de gândire 

analitică, de formare a unor deprinderi de investigație, abilități  de gândire cauzală realizată  

independent, de suscitare a interesului pentru oricare activitate. Rezultatele observării în cadrul 

experimentului se interpretează verbal, în scris sub diferită formă; datele finale se supun prelucrării 

și analizei, construcției de concluzii; concluziile să fie verificate din punct de vedere științific; să se 

identifice valoarea rezultatelor obținute [7]. 

Exemplul I:  
O situație de conflict  dintre cunoscut și necunoscut poate fi creată  în cazul experimentului 

la studierea temei ,,Presiunea  atmosferica” (cl. VII). ,,Cunoscutul'' pentru elev este faptul că toate 

corpurile sunt atrase de Pământ , fiind lăsate liber vor cădea, iar  ,,necunoscutul'' constă în 

descoperirea cauzei echilibrului sistemului apă-foaie în experimentul care se realizează cu un 

pahar plin cu apă acoperit cu o foaie de hârtie care se întoarce brusc cu fundul în sus. Această 

situație ,, conflictuală”  se înlătură numai datorită efortului personal al elevului în  gândire și 

acțiune depus în procesul  cercetării experimentale, care îl conduce  la formularea concluziilor în 

baza analizei observațiilor: - aerul din atmosferă exercită o presiune asupra foii de hârtie , ceea ce 

condiționează starea de echilibru [7]. 

228



Exemplul II: 

În cadrul orelor de fizică în clasa a XII-a, o situație de conflict dintre cunoscut și necunoscut 

poate fi creată  în cazul experimentului la studierea temei „Inducţia electromagnetică”, etapa lecţei 

„Realizarea sensului”, elevilor li se propune să realizeze experimentul în grup.  

„Cunoscutul” pentru elev este faptul că toate corpurile sunt atrase de Pământ, fiind lăsate 

liber vor cădea, polii magneţilor de acelaşi nume se resping, iar polii de nume diferite se atrag, în 

jurul conductorului prin care circulă curent electric există câmp magnetic, substanţele (aluminiu şi 

cupru) nu sunt caracterizate de proprietăţi magnetice. 

Experimentul № 1: ,,necunoscutul'' constă în descoperirea cauzei mişcării încetinite a 

magnetului permanent (niodim), care se realizează cu un cilindru metalic (aluminiu) fixat în poziţie 

verticală; 

Mod de lucru: 

1. Prin cilindrul metalic (aluminiu) fixat în poziţie verticală, lăsăm să cadă liber bila        

      metalică apoi magnetul niodim. 

2.   Descrieţi comportarea magnetului şi a bilei metalice . 

3.   Explicaţi sensul fizic. 

4.   Formulaţi concluziile respective. 

Concluzie: la mişcarea magnetului permanent (niodim) prin cilindru metalic (aluminiu )fixat 

în poziţie verticală, se induce un curent de inducţie care generează un camp magnetic indus, care se 

opune câmpului magnetic inductor, ceea ce încetineşte mişcarea magnetului permanent (niodim) 

prin cilindru metalic. 

Experimentul № 2: ,,necunoscutul'' constă în descoperirea cauzei mişcării dozei de 

aluminiu în apropierea căreia mişcăm magnetul permanent (niodim); 

Mod de lucru: 

1. În apropierea unei doze de aluminiu, cu ajutorul unui magnet permanent niodim 

efectuăm mişcări repetate în timp. 

2.   Descrieţi comportarea dozei de aluminiu. 

3.   Explicaţi sensul fizic. 

4.   Formulaţi concluziile respective. 

Concluzie: la mişcarea magnetului permanent (niodim) în apropierea unei doze de aluminiu, 

în doză se induce un curent indus care generează un câmp magnetic indus, opus ca sens câmpului 

magnetic inductor, ceea ce şi contribuie la mişcarea dozei. 

Experimentul № 3: ,,necunoscutul''   constă în descoperirea cauzei mişcării unui conductor 

în jurul unei baterii electrice 1,5 V la borna căreia este fixat un magnet permanent (niodim); 

Mod de lucru: 

1. De borna unei baterii de 1,5 V apropiaţi un magnet permanent (niodim), apoi cu un 

conductor  scurtcircuitaţi bateria fixată în poziţie verticală. 

2.   Descrieţi comportarea conductorului. 

3.   Explicaţi sensul fizic. 

4.   Formulaţi concluziile respective. 

Concluzie: la scurtcircuitarea bateriei prin conductor circulă curent electric în jurul căreea 

se generează un câmp magnetic, care se opune ca sens câmpului magnetic magnetului permanent 

(niodim), ceea ce şi contribuie la mişcarea conductorului în jurul bateriei electrice. 

Exemplul III: 

În cadrul orelor de chimie în clasa a VIII-a, o situație de conflict dintre cunoscut și 

necunoscut poate fi creată în cadrul experimentului la studierea temei „Disociaţia electrolitică. 

Conductibilitatea electrică a substanţelor”, etapa lecţei „Realizarea sensului”, elevilor li se propune 

să realizeze experimentul în grup.  

229



„Cunoscutul” pentru elev este faptul că ei cunosc conceptul de moleculă, atom, particolă, 

neelectrolit, electrolit, curent electric de la orele de fizică şi unele noţiuni de la chimie. 

„Necunoscutul” constă în deducerea din ce cauză la introducerea electrozilor în topitură 

sau soluţie de NaOH becul se aprinde, iar la introducerea electrozilor în paharul cu cristale de 

NaOH, becul nu se aprinde. 

Mod de lucru: 

1. a. Se introduc electrozii într-un pahar cu cristale de NaOH;  

b. se prepară o soluţie de NaOH, în care se introduc electrozii; 

c. se încălzeşte într-o caplsulă de porţelan NaOH până la topire şi se introduc electrozii în 

topitură. 

2. Observaţii şi concluzii. 

  Concluzie: La introducerea electrozilor într-o soluţie sau topitură de NaOH apare curent 

electric (aprinderea becului confirmă existenţa curentului electric în circuit), deoarece au apărut 

particule mobile, numite ioni formaţi în urma disociaţiei electrolitice, iar NaOH solid nu conduce 

curentul electric (becul nu se aprinde), deoarece nu formează ioni. 

 

Învăţarea prin modelul constructivist înseamnă motivarea elevului de a aplica cunoştinţele 

teoretice acumulate în practică, obţine răspuns (explicaţii) la întrebările apărute şi depune efort 

pentru a cunoaşte şi parcurge drumul descoperirii iniţiale a adevărului. Constructivismul îl face pe 

profesor mai liber și nu trebuie să stea legat de tablă; profesorul și elevul se pot schimba cu rolurile. 

Elevii sunt încurajaţi / motivaţi să înveţe, mai activi, liberi şi ingenioşi; cooperează mult în echipă, 

din care cauză nu se simt stânjeniți; pot experimenta sau încerca lucruri noi; sunt puşi în situații-

problemă / situaţii reale să caute cât mai multe răspunsuri, idei; învaţă mai multe lucruri dintr-o dată, 

ceea ce-i ajută în rezolvarea problemelor și la alte discipline curriculare, în viaţa cotidiană; elevii 

valorifică și luarea deciziilor, ceea ce-i face mai siguri pe ei însuși.  

Învăţarea constructivistă este paradigma care se integrează în învăţământul contemporan cu 

scopul de a aprofunda performanţele elevilor. 
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NECCESITATEA DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI EMOȚIONALE LA LICEENI. 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ: DE CE ÎNSEAMNĂ MAI MULT DECÂT IQ 

Ana TINTIUC, doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol 
 

Rezumat. Articolul abordează esența inteligenței emoționale și trăsăturile personale ale liceenilor. Relevanța 

sa constă în dezvoltarea insuficientă a teoriei inteligenței emoționale, care este însă confirmată în mod repetat 

în practică, importanța acestui fenomen pentru reușita practicii eficiente a unei profesii, construirea unei relații 

interpersonale de succes, autoactualizarea și realizarea de sine etc. Articolul ilustrează ce este inteligența 

emoțională, elementele inteligenței emoționale, de asemenea, sunt tratate unele caracteristici individuale ale 

sferei motivațional-valorice. 

Cuvinte cheie: competențe emoționale, inteligență academică, inteligență emoțională. 

Abstract. The article deals with the essence of emotional intelligence and personal characteristics of the 

high school students. Its relevance lies in the inadequate development of the theory of emotional 

intelligence, repeatedly confirmed in practice, the importance of this phenomenon for the success of 

effective practice of a profession, building a successful interpersonal relationships, self-actualization and 

self-realization etc. The article discusses what is emotional intelligence, the elements of emotional 

intelligence, also are considered some of the characteristics of value-semantic sphere of the individual.  

 Keywords: psychosocial competence, academic intelligence, emotional intelligence. 
 

În ultimul deceniu, conceptul de inteligență emoțională (IE), ca o alternativă la inteligența 

tradițională, a devenit larg cunoscut în științele educaționale și psihologice. Mulți adepți ai acestui 

concept susțin că inteligența emoțională joacă un rol semnificativ în activitatea educațională, în 

realizarea tinerilor, în adaptarea socială, în orientarea profesională, precum și în managementul de 

succes. De exemplu, unii autori (D. Goleman, R. Cooper, A. Sawaf) consideră că coeficientul de 

inteligență emoțională (EQ) are o pondere mai mare decât valoarea IQ. 

În condițiile societății în plină schimbare devin tot mai valoroase capacitatea tinerilor de a 

relaționa, de a coopera și de a se ajuta reciproc, sunt absolut necesare echilibrul emoțional și 

gestionarea corectă a propriilor emoții, cât și înțelegera celorlalți, empatia. [3, p.156]. 

Pentru a corespunde exigențelor impuse de societatea contemporană e nevoie de 

cunoaștere a profilului de competență a liceenilor. „Profilul de competență cuprinde: cunoștințe, 

capacități, abilități și trăsături de personalitate detaliate pe nivelurile strict necesare” [1, p. 25]. 

Reușita socială este asigurată de prezența a două niveluri de competențe: intelectuale și 

emoționale. „Competențele de ordin intelectual formează inteligența academică sau generală 

(IQ), iar competențele de ordin emoțional alcătuiesc inteligența emoțională (IE)” [ 3, p. 156]. 

Conceptul de inteligență emoțională reflectă ideea unității proceselor afective și 

intelectuale. În sens larg, IE i se atribuie capacitatea de a recunoaște, înțelege și gestiona emoțiile; 

subînțelegem atât propriile emoții, cât și emoțiile celorlalți oameni. 

Liceenii care dețin un nivel înalt de inteligență emoțională au mai multe posibilități de 

adaptare socială cu succes, bazându-se pe competențele emoționale, sunt capabili să-și identifice 

propriile emoții, cât și pe a celorlalți, sunt mai pregătiți de întrajutorare și cooperare, sunt mai 

motivați și optimiști, și pot soluționa conflictele ce apar.  

Însușirile emoționale ale tinerilor au deseori un impact mai mare în performanțele sociale 

decât abilitățile cognitive. „S-a constatat că persoanele care au un coefcient intelectual (IQ) înalt 

sau o inteligență academică foarte bine dezvoltată se descurcă mai greu în viață, în timp ce altă 

categorie de subiecți, deși posedă un IQ mai redus în comparație cu primii, au rezultate deosebite 

în practică, reușesc să obțină succes în situații critic, să facă față oricăror împrejurări de viață. 

Cercetătorii (Carusso D.R., Goleman D., Roco M., Stein S.J., Book H.E.) în lucrările lor au 

determinat că aceste persoane dispun de o altă abilitate – această abilitate a fost raportată la 

inteligența emoțională. Chiar dacă o persoană are suficiente cunoștințe și idei inteligente, dacă nu 

își cunoaște și nu reușește să-și gestioneze emoțiile și sentimentele, poate întâmpina dificultăți în 

încercarea de a-și construi relațiile cu ceilalți sau o carieră profesională de succes. ” [3, p. 156]. 
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La mijlocul anilor '90, lumea occidentală a aflat despre importanța inteligenței emoționale 

din bestseller-ul psihologic al jurnalistului Daniel Goleman − „Inteligența emoțională: de ce 

înseamnă mai mult decât IQ”. Prin argumente despre creierul uman, istoria emoțiilor și 

antropologie, Goleman a încercat să dea propria versiune a unui om de succes, bazându-se pe 

cercetările savanților americani. Atunci ei căutau activ ingredientul succesului, analizând 

realizările diferitor persoane în copilărie și la vârstă adultă, abilitățile lor cognitive și sociale. 

Desigur, proviniența, ereditatea și forțele investite în educație influențează bunăstarea unei 

persoane adulte, dar succesul în viață – mai ales dacă avem în vedere oameni fără anumite 

privilegii – este îndeosebi influențat de o combinație unică de abilități intelectuale și sensibilitate 

emoțională, atunci când o persoană își folosește propriile sentimente și dorințe nu în mod 

distructiv, dar pentru atingerea scopurilor și obiectivelor pe termen lung. - anume capacitatea 

persoanei de a-și gestiona sentimentele și de a observa sentimentele celorlalți vor influența 

capacitatea sa de a stabili relații pe termen lung în viața personală și de afaceri, de a obține putere 

și influență, de a atrage atenția, de a conduce o echipă, de a-și face prieteni și concepe o familie. 

Inteligența emoțională, în sensul cel mai larg, este o recunoaștere în sine, și la ceilalți a 

sentimentelor pozitive cât și negative, capacitatea de a separa propriile sentimente de faptele 

goale, precum și abilitatea de a simți dispoziția, temperamentul, intonația și intenția în 

comunicarea cu alți oameni, indiferent dacă vă sunt cunoscuți sau îi vedeți pentru prima dată. O 

parte importantă a inteligenței emoționale este capacitatea de a recunoaște și descrie cu sinceritate 

propriile emoții, abilitatea de a rezista panicii și de a respinge „emoțiile rele” (furie, gelozie, 

iritare, invidie, răutate) și împărtășirea limbajului colorat emoțional cu mesaje despre ce simt eu. 

Oamenii care sunt capabili să-și articuleze sentimentele, cu referire la ceea ce simt ei în loc să 

învinuiască pe alții, să conștientizeze sursa emoțiilor lor și să discute calm despre acțiunile 

ulterioare așteptate, fără a ataca și acuza cealaltă persoană, e un fenomen întâlnit destul de rar.  

Elementele inteligenței emoționale (după D. Goleman), ce au pondere în asigurarea 

succesului personal și social sunt: cunoașterea propriilor emoții, gestionarea emoțiilor, 

direcționarea emoțiilor către un scop, prezența empatiei, capacitatea de a construi relații pozitive.  

Psihologii clasifică inteligența emoțională în patru categorii de abilități. Prima – este 

abilitatea de a comunica eficient cu ceilalți, de a explica așteptările, de a asculta activ, de a 

influența și inspira, de a lucra în echipă sau de a o conduce și de a rezolva conflictele ce apar. A 

doua categorie − este empatia și sentimentul de a te simți confortabil într-un grup mare de oameni: 

indiferent dacă sunteți extrovertit sau introvertit, sunteți capabil să simțiți semnalele emoționale 

ale altora și rareori întâlniți neînțelegeri. A treia categorie – include cunoașterea propriilor puncte 

forte și a punctelor slabe și conviețuirea armonioasă cu ele, precum și o bună cunoaștere a 

emoțiilor personale și a impactului lor asupra vieții. Iar ultima – este capacitatea de a-ți gestiona 

emoțiile, de a limita influența lor distructivă asupra ta, capacitatea de a-ți îndeplini obligațiile 

asumate, de a menține relații pe termen lung și de a te schimba în conformitate cu mediul 

înconjurător.  

„Persoana la care inteligența emoțională este bine dezvoltată, va fi în stare să creeze un 

mediu de încredere și onestitate, în care să domine rațiunea și competitivitatea, care poate să 

realizeze și stăpâni propriile emoții. Prezența inteligenței emoționale prezice succesul personal, o 

carieră satisfăcătoare și un leadership eficient” [3, p. 158]. 

Inteligența emoțională este capabilă să aducă cele mai bune rezultate în carieră, fiind 

combinată cu cunoștințe profunde și o motivație puternică. Într-adevăr, un coeficient ridicat de 

inteligență contribuie ca un tânăr să fie admis la universitate sau să obțină un loc de muncă mult 

așteptat, dar anume inteligența emoțională dezvoltată influențează predispoziția la situațiile de 

stres, contribuie la stabilirea relațiilor la un nou loc sau adaptarea la situațiile de lucru 

imprevizibile. Autoreglarea, abilitatea de a auzi și de a te pune în locul altuia, capacitatea de a-ți 

controla starea de spirit completează abilitățile practice în toate domeniile în care este necesară 

comunicarea.  

„Cei care reușesc să-și administreze viața emoțională cu mai mult calm și conștiință de sine 

par să aibă astfel un avantaj clar și cuantificabil în ce privește menținerea sănătății” [2, p. 13]. 
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În acest context, relevantă devine ideea – noi suntem ceea ce simțim, ceea ce gândim și 

ceea ce facem. „Sănătatea emoțională este vitală pentru o minte creativă. Pentru a atinge o stare de 

echilibru emoțional, în plan emoțional este important să înțelegem de unde vin sentimentele, care 

este relația lor cu mintea și corpul nostru. Emoțiile sunt importante pentru că modul în care 

simțim, relativ la ceea ce suntem și ceea ce facem, determină obținerea succesului sau a eșecului” 

[4, p. 184]. 
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Abstract: In articol este abordat aspectul fundamental teoretic şi metodologic al Curriculumului Naţional 
Modernizat Limba Străină I, care are un caracter sistemic şi este determinat de o serie de factori de ordin 
social, politic, economic, cultural, pedagogic şi psihologic. Curriculumul de limbi străine pentru ciclul 
gimnazial vine să completeze şi să asigure o continuitate logică atît a principiilor teoretico- funcţionale 
adoptate pentru realizarea procesului de predare-învăţare-evaluare a limbilor străine, cît şi a conţinuturilor şi 
domeniilor curriculare multiple ale procesului în cauză. Anume la această etapă se formează gradul de 
intelectualitate şi cultură a personalităţii elevului care presupune abilitatea de a recepta, înţelege, depozita şi 
păstra nu numai valorile culturii autohtone, ci şi cele ale culturilor universale cu sprijinul gratuit al limbilor 
străine studiate. Totodată, anume ciclul gimnazial asigură conexiunea permanentă şi deschiderea spre 
interdisciplinaritate şi cunoaşterea mai multor limbi. 
Cuvinte cheie: curriculum, competențe, elevi. 
Résumé: L'article a abordé la question théoriques et méthodologiques fondamentale du National Curriculum 
Modernisé des Langues Étrangères I, qui a un caractère systémique et est déterminée par un certain nombre 
de facteurs sociaux, politiques, économiques, culturels, pédagogiques et psychologiques. Curriculum de 
langues étrangère pour les écoles secondaires vient pour compléter et d'assurer une suite logique des deux 
principes théoriques et fonctionnels adoptées pour satisfaire l'enseignement- apprentissage-évaluation de la 
langue ainsi que le contenu et de processus multiples domaines d'études concernés. Plus précisément, à cette 
période est formée le degré d'intellectualité et de la culture de la personnalité de l'élève qui nécessite la 
capacité de recevoir, de comprendre, de stocker et préserver les valeurs culturelles non seulement 
domestiques, mais aussi la culture de soutien gratuit et universel des langues étrangères étudiées. Cependant, 
certaines écoles secondaires offrent une connexion permanente et l’ouverture aux compétences 
interdisciplinaires et linguistiques. 

 

Analiza multidimensională a conceptului privind educaţia cetăţeanului din perspectiva 

politicilor democratice şi participative reclamă regîndirea, reconceptualizarea educaţiei 

interculturale a elevilor din gimnaziu în contextul predării-învăţării limbii franceze. Această 

componentă se referă la deprinderea de a trăi impreună cu ceilalţi, prin dezvoltarea cunoaşterii 

celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor şi a spiritualităţii sale”, obiectiv realizabil printr-o educaţie 

interculturală. 

Din perspectiva cultivării şi promovării acestor valori, rolul şcolii este deosebit de important în 

transformarea diferenţelor într-o şansă a dezvoltării personale şi a comunităţii şi, respectiv, 

diminuarea lor ca sursă de prejudecăţi, tensiuni. Gimnaziul este chemat să ofere prin intermediul 

educaţiei interculturale un model de convieţuire constructivă într-o societate în care locuiesc 

împreună membrii mai multor grupuri etnice. 

Or, Educaţia interculturală presupune o nouă metodologie axată pe integrarea în spaţiul 

educaţional a unor principii precum: toleranţa, egalitatea, complementaritatea valorilor, 

valorizarea specificului spiritual al valorilor locale ataşîndu-le la valorile generale ale umanităţii, 

valorificarea cadrului educaţional în spiritul diversităţii drepturilor omului, egalităţii de şanse, 

dialogului inter cultural, promovării identităţii şi cetăţeniei. [8, p. 43] 

Curriculumul de Educaţie interculturală este justificat din perspectiva următoarelor aspecte: 

a) mediul educaţionalpolietnic din Republica Moldova; 

b) necesitatea pregătirii tinerilor pentru deschidere spre dimensiunea interculturală; 

c) dezvoltarea capacităţii elevilor de a recunoaşte constructiv diversitatea în variatele ei forme; 

d) formarea tinerilor ca persoane capabile să aprecieze diferite culturi, care trăiesc împreună 

într-o societate interculturală, să respecte şi să valorifice pozitiv diferenţele culturale; 

e) formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor de a comunica, de a coopera şi de a 

interacţiona adecvat cu persoane, care aparţin diferitor culturi; 

f) dezvoltarea competenţelor de participare a tinerilor la îmbogăţirea vieţii comunităţii, prin 
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schimbul de elemente identitare, dialog şi implicare socială; 

g) promovarea activă a valorilor sociale şi individuale: respect, solidaritate, cooperare, 

echitate, toleranţă, onestitate, demnitate, responsabilitate, spirit civic etc., pentru evitarea formării 

unor reprezentări eronate a diferenţelor dintre etnii, rase, culturi, confesiuni etc.; 

h) Dezvoltarea competenţei de a trăi împreună în bună convieţuire interculturală. 

Studierea disciplinei Limba Străină I în Republica Moldova are la bază Curricuîum-ul Naţional 

Modernizat Limba Străină I, care vizează atît cadrele didactice care predau limba străină, cît şi 

cadrele didactice din aria curriculară "Limbă şi comunicare". Curriculum-ul Naţional Modernizat 

Limba Străină I stă la baza elaborării manualelor şcolare, probelor de evaluare, planificărilor 

calendaristice etc. Prin implementarea Curriculum-ului Naţional la Limba străină I, s-a trecut treptat 

de la învăţarea centrată pe conţinut la învăţarea centrată pe cel ce învaţă, adică pe elev [5, p. 15]. 

Curriculum este justificat din perspectiva următoarelor aspecte: 

■ pregătirea tinerilor pentru deschidere spre dimensiunea interculturală a existenţei lor; 

■ formarea tinerilor ca persoane capabile să aprecieze diferite culturi care convieţuiesc într-o 

societate interculturală, să respecte şi să valorizeze pozitiv diferenţele culturale; 

■ dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica, de a cooperară şi de a interacţiona cu persoane 

care aparţin diferitelor culturi, de a recunoaşte diversitatea în diferitele ei forme; 

■ dezvoltarea deprinderilor de participare a tinerilor la îmbogăţirea vieţii comunitare, prin 

schimbul de elemente identitare, prin dialog şi implicare socială; 

■ promovarea activă a valorilor sociale şi individuale (respect, solidaritate, cooperare, echitate, 

toleranţă, onestitate, onoare, responsabilitate, spirit civic etc.), pentru evitarea formării unor 

reprezentări eronate a diferenţelor dintre etnii, rase, culturi, genuri, confesiuni, categorii sociale, 

grupuri profesionale etc. 

Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-

cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi [2, p. 12]. conturează, pentru absolvenţii 

învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de 

competenţe -cheie: Comunicare în limba maternă, Comunicare în limbi străine, Competenţe 

matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii, Competenţă digitală, A învăţa să înveţi, 

Competenţe sociale şi civice, Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, Sensibilizare şi exprimare 

culturală. Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care 

urmează să fie formate până la finele şcolarităţii obligatorii şi de care are nevoie fiecare tânăr pentru 

împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru 

angajare pe piaţa muncii. Structurarea acestor competenţe-cbeie se realizează la intersecţia mai 

multor paradigme educaţionale şi vizează atât unele domenii „academice”, cât şi aspecte inter- şi 

transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul conjugat al mai multor arii auriculare. 

Competenţa interculturală se demonstrează prin soluţionarea eficientă a problemelor, apărute în 

context intercultural. Competenţa interculturală include următoarele componente: cognitivă, 

afectivă şi comportamentală. Componenta cognitivă presupune existenţa conştiinţei culturale şi 

interculturale adecvate. La acest nivel este implicată recunoaşterea faptului că oamenii interpretează 

unul şi acelaşi comportament în mod diferit. Componenta afectivă cuprinde tot ansamblu de 

atitudini de stimă, de recunoaştere, deschidere, valorificare, curiozitate faţă de celălalt. Componenta 

comportamentală implică capaciatea de a empatiza, de a tolera prezenţa celuilalt în permanenţă 

cotidiană, de a găsi şi utiliza eficient modalităţi de adaptare şi convieţuire armonioasă într-un mediu 

intercultural. Competenţa interculturală se formează prin intermediul activităţilor, realizate în 

mediul educaţional formal, nonformal şi informai. [9,p. 22] 
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Competențe specifice Conținuturi 

1 1 Utilizarea corectă a termenilor spécifia 

educaţiei inter culturale 

2.1. Compararea relaţiilor dintre persoane, 

specifice societăţii mulţi cui tuiale şi societăţii 

interculturale 

3.1. Cooperarea cu ceilalţi pentru exemplificarea 

unor tradiţii, obiceiuri ale diferitelor minorităţi 

culturale 

4.1. Respectarea, din perspectiva 

intercultuialităţii, a diferenţelor dintre 

persoanele care aparţin unor culturi diferite 

Societatea îmil tir ui rurală şa so cieta tea intere uit 

uială 

■ Trăsături ale societăţii contemporane Diversitatea 

culturală 

■ Raportul „eu” - „ceilalţi”, „noi” - „ceilalţi” în sori 

etatea mulţi culturală şi în societatea interculturală 

■ Stiluri de viaţă, tradiţii, obiceiuri ale diferitelor 

minorităţi culturale 

1.2. Identificarea principiilor şi valorilor 

specifice sori etăţi inter cultural e 

2.2. Explicarea unor forme de abatere de la 

valorile societăţii interculturale 

3.2. Analizarea în echipă a unor modalităţi de 

combatere, din perspectiva interculturalităţii, a 

atitudinilor şi acţiunilor intolerante din şcoală, 

femilie şi din grupul de prieteni 

4.2. Mani testarea unei atitudini tolerante faţă de 

opiniile persoanelor care aparţin unor culturi 

diferite 

Principii şi valori ale societăţii intercul turale 

■ Principiile unei societăţi interculturale 

(dezvoltarea identităţii culturale proprii, acceptarea 

şi respectarea diversităţii, dialogul | intercultural, 

valorizarea poâtivă a diferenţelor, tratamentul egal 

al persoanelor, promovarea incluziunii s o dale) 

■ Valorile societăţii inter culturale (toleranţă, 

solidaritate, respect faţă de diversitate) 

■ Abateri de la valorile societăţii interculturale: 

- forme de intol eranţă ( di scriminarev 

segregare, rasism, xenofobie etc.) 

- manifestări şi efecte ale lipsei de solidaritate 

(margjnalizare, excludere, izolare) 

1.3. Identificarea trăsăturilor specifice persoanei 

în sori etatea interculturală 

2.3. Explicarea specificului comunicării 

interculturale 

3.3. Aralizarea în echipă a unor bariere care se 

pot manifestam comunicarea interculturală 

4.3. Manifestarea mei atitudini pozitive faţă de 

rine şi faţă de ceilalţi, faţa de i dentitatea 

culturală proprie şi feţă de i dentitatea cel or 

care aparţin mor culturi di ferite 

5.1. Demonstrarea disponibilităţii de a depăşi 

obstacole posibile în cadrul comunicării 

interculturale 

Persoana şi societatea intereiiltumlă 

- Identitatea culturală proprie, identitatea culturală a 

celorlalţi; respecţi! feţă de sine şi feţă de ceilalţi 
- 
Trăsături al e p ersoand în so d etatea interculturală 

(spirit deschis, flexibilitate, cooperare, abilităţi 

comuni câţi onale şi relaţionale) 

- Comunicarea interculturală: 

- sperificul comunicării interculturale; 

bariere ale comunicării intercultural e (stereotipuri şi 

prejudecăţi) 

- reguli şi principii etice pentru ferilitarea 

comunicării interculturale 

1.4. Recunoaşterea necesităţii dialogului dintre 

culturi în cadrul mei societăţi internulturale 

2.4. Explicarea relaţiei dintre educaţia 

interculturală şi educaţia privind drepturile 

omului 

3.4. Rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru 

referitoare la viaţa într-o societate interculturală 

4.4. Proiectarea unui comportament care 

încurajează interculturalitatea şi integrarea 

socială 

5.2. Participarea la rezolvarea problemelor 

comunităţii, prin utilizarea capacităţii de 

empatie culturală în relaţiile cu persoane 

aparţinând unor culturi diferite 

Educaţia interculturală ca dialog al culturilor 

 Dialogul între culturi - dement fundamental 

al convieţuirii sociale 

 Educaţia interculturală - educaţia privind 

drepturile omului 

 Educaţie interculturală, induzime socială şi 

coeziune socială 
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Proiectarea didactică de perspectivă la limbile străine este actul normativ locale realizate de 

cadrai didactic care ghidează procesul anului şcolar în actul predării. La elaborarea planificării 

profesoral se bazează pe Cuniculum-ul Limba Străină I, pe conţinuturile ce urmează a fi studiate, pe 

manualele aprobate de Ministerul Educaţiei, mai puţin manualele de alternativă. Numărul de ore 

acordate la disciplină este fixat în Planul- Cadru. 

Actualul Curriculum la disciplina Limbi Străine I pentru ciclul gimnazial este revăzut şi modernizat 

din nevoia tranziţiei de la modelul de proiectare curriculară axat pe obiective la modelul centrat pe 

competenţe, adică pe rezultat sau pe produsul final al relaţiei pedagogice proiectare-predare-

învăţare-evaluare. E de menţionat faptul că precedentele cuniculumuri de limbi străine stipulau în 

special cadrul obiectivelor generale ale disciplinei şi formarea variatelor tipuri de competenţe 

(lingvistice, discursive, culturale, metodologice, atitudinale etc.). 

La modernizarea Curriculumului la Limbile Străine I pentru nivelul gimnazial au fost luate în 

considerare următoarele argumente: specificul structuri sistemului de învaţamînt gimnazial din 

Republica Moldova; experienţa acumulată în domeniul curricular de comunitatea profesorală din 

republică;integritatea concepţiei curriculare la nivelul ciclului gimnazial şi asigurarea continuităţii 

în raport cu ciclul primar în predarea axată pe context şi nevoile de comunicare ale elevului; 

recomandările documentelor europene privind achiziţionarea competenţelor - cheie în cadrul 

învăţămîntului obligatoriu; racordarea competenţelor elevilor la nivelurile de performanţă prevăzute 

de CECRL; coordonarea conţinuturilor educaţionale cu disciplinele limitrofe ale ciclului gimnazial; 

ajustarea conţinuturilor educaţionale la particularităţile psihofiziologice ale elevilor din ciclul 

gimnazial; necesitatea de a oferi un răspuns mult mai adecvat cerinţelor sociale exprimat în termeni 

de achiziţii finale uşor evaluabile la încheierea învăţămîntului gimnazial. [1, p. 52] 

Curriculumul de limbi străine pentru ciclul gimnazial vine să completeze şi să asigure o 

continuitate logică atît a principiilor teoretico-funcţionale adoptate pentru realizarea procesului de 

predare -învăţare -evaluare a limbilor străine, cît şi a conţinuturilor şi domeniilor curriculare 

multiple ale procesului în cauză. Constituind ciclul central (de bază) pentru acumularea 

cunoştinţelor şi competenţelor în limbi străine, Curriculumul prevede eşalonarea corectă şi dozarea 

adecvată a materialului de program cu specificarea finalităţilor concrete pentru fiecare clasă aparte. 

Anume la această etapă se formează gradul de intelectualitate şi cultură a personalităţii elevului care 

presupune abilitatea de a recepta, înţelege, depozita şi păstra nu numai valorile culturii autohtone, ci 

şi cele ale culturilor universale cu sprijinul gratuit al limbilor străine studiate. Totodată, anume 

ciclul gimnazial asigură conexiunea permanentă şi deschiderea spre interdisciplinaritate şi 

cunoaşterea mai multor limbi. 

Curriculum se bazează pe patru axe majore în formarea tipurilor de competenţe - buna 

cunoaştere a limbii străine, familiarizarea cu noile culturi, conectarea la alte discipline şi 

achiziţionarea metodelor de învăţare a limbilor străine. Prin aceasta se asigură progresul în 

ansamblu în raport cu ciclul primar şi continuitatea ascendentă în raport cu ciclul liceal, fapt ce 

presupune evitarea la trecerea dintr-o clasă în alta a repetărilor inutile şi a anticipărilor inadecvate. 

Dar, deoarece predarea-învăţarea-evaluarea limbilor străine nu insistă asupra unei stricteţe de ordin 

logic sau cronologic în expunerea materialului de program, profesoral de limbi străine, precum şi 

autorul de manuale, îşi vor păstra libertatea de a concepe progresul pedagogic reieşind din reperele 

curriculare de structură şi conţinut. [8, p. 66] 

Scopul comunicativ şi abordarea acţională al acestui proces subordonează toate celelalte 

activităţi lingvistice şi de metalimbaj. O serie întreagă de principii vor contribui în egală măsură la 

realizarea actului educativ axat pe competenţe pentru a motiva funcţia primordială a limbii intr-o 

societate - cea dea comunica şi pentru a justifica scopul major al predării-învăţării limbii străine la 

nivel de gimnaziu - de a-i învăţa pe elevi să participe la o conversaţie pe teme fauni iar e pentru a 

realiza un schimb simplu şi direct de informaţii, folosind o serie de fraze şi expresii. Altfel spus, la 

finele învăţămîntului obligator elevii pot să posede o bmbă străină la nivelul A2+ la toate tipurile de 

competenţe conform descriptorilor CECRL. [2, p. 63] 
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In cadrul Educaţiei interculturale se va încuraja utilizarea strategiilor didactice care contribuie la 

dezvoltarea gîndirii critice, la formarea spiritului civic, a capacităţilor şi atitudinilor 

elevilor şi la formarea competenţelor vizate. Un rol important în acest context va reveni 

promovării principiilor învăţării autonome (stimularea şi formarea spiritului activ şi de iniţiativă; 

axarea pe selectarea materialului aplicativ în învăţarea autonomă; exersarea continuă; axarea pe 

motivarea individului; depăşirea sau evitarea situaţiilor de conflict şi stabibrea căilor de soluţionare 

a lor; cultivarea toleranţei şi stimei faţă de alţii; acceptarea şi descinderea pentru recepţionarea 

valorilor culturilor etniilor conlocuitoare, a tradiţiilor, obiceiurilor, culturii materiale şi spirituale). 

[10, p. 42] 

Ora de limbă franceză îi va permite elevului să lucreze pe cont propriu în achiziţia de cunoştinţe 

şi aplicarea lor în practică, In aceste circumstanţe profesoral va utiliza, prin corelare chibzuită, acele 

strategii didactice pe care pedagogia postmodemă le pune cu generozitate la dispoziţie şi care vor fi 

selectate în dependenţă de mai mulţi factori, printre care: obiectivele preconizate, vîrsta vizată, 

preferinţele de învăţare ale elevilor, arsenalul propriu al profesorului etc. 

Rigorile respective vor contribui la schimbarea calitativă a accentelor demersului didactic, iar 

profesorul din gestionar al procesului educaţional va deveni un partener de încredere al elevului în 

dobîndirea şi acumularea cunoştinţelor şi în formarea lui ca cetăţean democratic, capabil să 

convieţuiască intr-un mediu polietnic. 

Scopul major al Educaţie interculturală: formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor 

interculturale, civice, morale, de autocunoaştere şi autorealizare în vederea asigurării şanselor egale 

în evoluţia fiecărei personalităţi, indiferent de apartenenţa etnică; de mtegrare în societate prin 

intermediul reflecţiei critice asupra semnificaţiei interculturalităţii. 

Pe lingă alegerea judicioasă a competenţelor şi finalităţilor învăţării limbilor străine în ciclul 

gimnazial, Curriculumul prevede şi folosirea metodologiei adecvate care respectă caracteristicile 

unei comunicări autentice şi favorizează utibzarea maximală a limbii studiate. 

Fundamentul teoretic şi metodologic al Curriculumului are un caracter sistemic şi este 

determinat de o serie de factori de ordin social, politic, economic, cultural, pedagogic şi psihologic, 

pe care au fost axate subcomponentele de bază din structura curriculumului. 

Trecerea la sistemul axat pe competenţe necesită din partea prezentului document o definire a 

competenţei care este concepută ca un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi 

şi atitudini, dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate 

vîrstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta 

se poate confrunta în viaţa reală. 

Comunicarea în limba străină este una din cele opt competenţe-cheie elaborate de Grupul de 

lucru B al Comisiei Europene din noiembrie 2004 şi care sînt necesare educaţiei pe tot parcursul 

vieţii. Noua viziune a învăţămîntului prevede un mediu motivant pentru elevi în procesul de 

predare-învăţare-evaluare a limbilor străine. Curriculumul de limbi străine Iîşi propune o integrare 

armonioasă a competenţelor specifice şi a subcompetenţelor cu mediul stimulant care reflectă 

necesităţile şi dorinţa elevului de a învăţa. în cadrul învăţămîntului limbilor străine accentul se va 

pune pe responsabilităţile elevului şi pe nevoia creării unui cbmat adecvat, astfel încît pe parcursul 

celor cinci ani de studii se va lua în consideraţie ponderea formativă specifică fiecărei clase sau 

subetape în parte: clasa a V-a -de ajustare şi de adaptare a competenţelor; clasele a Vl-a şi a Vil-a -

de acumulare şi de extindere; clasa a VUI-a -de aprofundare; clasa a IX-a -de orientare şi finahzare. 

[7, p. 62] 

Concepţia disciplinei asigură o continuitate logică a concepţiei de limbi străine proprii ciclului 

primai- şi se axează cu preponderenţă pe aspectul comunicativ şi acţionai al limbii care va 

determina finalitatea predării -învăţării-evaluării bmbilor străine în ciclul gimnazial. Anii de 

gimnaziu vor servi drept perioadă decisivă în acumularea şi extinderea cunoştinţelor şi 

competenţelor de comunicare în limba străină, în formarea aptitudinilor interdisciplinare şi a celor 

de învăţare autonomă, în cultivarea atitudinilor şi valorilor respective la formarea viitoarei 
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personalităţi. 

Expunerea noii interpretări curriculare presupune necesitatea abordării mai multor aspecte 

teoretico-funcţionale ale concepţiei date cunoscute ca: 1) repere epistemologice şi 2) principii de 

proiectare-realizare a procesului didactic la bmbile străine în ciclul gimnazial. 

Dintre criteriile care au ghidat realizarea noului curriculum, criterii bazate pe dinamica specifică 

a societăţii actuale, cele mai semnificative au fost: 

• nivelul, diversitatea şi complexitatea necesităţilor educaţionale ale elevilor; 

• ritmul de multiplicare accelerată a domeniilor de cunoaştere; 

• exigenţele formării personalităţii elevului într-o lume în dezvoltare[11, p.43] 

Principiile care au guvernat elaborarea noului curriculum în fimcţie de elementele forte ale 

reformei învăţământului din Republica Moldova, au fost, în esenţă, următoarele: 

 adecvarea curriculumului, în ansamblul său, la contextul sociocultural, naţional şi 

internaţional actual; 

 permeabilitatea curriculumului naţional faţă de evoluţiile actuale înregistrate pe plan 

internaţional; 

 coerenţa, manifestată atît la nivelul relaţiei dintre curriculum şi finalităţile sistemului de 

învăţămînt, cît şi la nivelul diferitelor componente intrinsece ale curriculumului; 

 pertinenţa curriculumului în ceea ce priveşte formularea obiectivelor educaţionale, precum 

şi a opţiunilor cu privire la ariile curriculare şi la ansamblurile de conţinuturi; 

 articularea optimă, în planuri orizontal şi vertical, a fazelor procesului curricular. 

In lucrarea Proiectarea curriculumului de bază [3, p. 112] s-a conturat un nou cod curricular: 

• la şcoala centrată pe profesor la şcoala centrată pe elev; 

• la şcoala informativă la şcoala formativă; 

• la învăţământul axat pe conţinuturi la învăţămîntul axat pe competenţe; 

• la procesul de învăţămînt axat dominant pe predare la învăţămîntul axat pe învăţare; 

• la instruirea dominant pasivă la instruirea dominant activă (prin metode active); 

• la evaluarea preponderent a cunoştinţelor la evaluarea competenţelor; 

• la formele dominant colectiviste şi individualiste de învăţare la cele prin cooperare. 

Analiza lucrării Proiectarea curriculumului de bază din perspectiva interculturalităţii ne permite 

să concluzionăm: 

• principiul adecvarea curriculumului la contextul sociocultural naţional nu asigură o viziune 

certă asupra locului pe care îl deţine educaţia interculturală în structura curriculumului naţional; 

• alte principii orientează indirect conceptorii de curriculum în elaborarea unu: document 

monodisciplinar şi monocultural. [3, p. 55] 

O altă lucrare de politici educaţionale Curriculum de bază. Documente reglatoare [5, p. 48], 

editată în 1997 reprezintă componenta reglatoare a curriculumului naţional. Lucrarea cuprinde 

totalitatea acelor demersuri care îşi propun, în esenţă, instituirea unei noi calităţi a învăţămîntului 

general prin: 

a) asigurarea coerenţei sistemului curricular 

b) elaborarea, implementarea, monitorizarea şi modernizarea continuă a curriculumului 

naţional. 

c) proiectarea şi ameliorarea continuă a strategiilor didactice, inclusiv celor de evaluare. 

d) dezvoltarea managementului curncular, niveluri naţional, local şi instituţional,  

Curriculumul de bază. este un document cu rol reglator la nivel de politică educaţională şi are 

scopul de a circumscrie acel corpus de cunoştinţe, competenţe şi valori, spre a căror structurare ar 

trebui să tindă şcoala prin ansamblul acţiunilor sale educaţionale. Acest document, în esenţă, 

prezintă o filosofie şi o strategie educaţională, care au ghidat modificările în domeniul curricular. 

Conceptele şi noţiunile noi, precum curriculum naţional, curriculum de bază, obiective 

transdisciplinare, obiective pe arii curriculare, obiective generale, obiective de referinţă, au fost 

explicate intr-un limbaj accesibil şi coerent. Este definit, totodată, setul de aşteptări / competenţe / 
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atitudini pe care societatea le preconizează pentru absolventul învăţămîntului secundar. Fiecare 

dintre ciclurile curriculare, ariile curriculare şi disciplinele şcolare au obiectivele stabilite. [5, p. 78] 

În acelaşi timp, putem constata că în ansamblul de obiective atitudinale se regăsesc şi unele cu 

conţinut interculturai: formarea toleranţei, acceptarea unui punct de vedere etc. însă o viziune 

sistemică a educaţiei interculturale nu este asigurată nici de Curriculumul de bază. 

Astfel, conceptul curriculumului naţional reflectă sistemul de valori socioculturale specifice 

unei societăţi deschise şi democratice şi punctează perspectivele educaţiei interculturale prin ideile 

şi principiile pe care se bazează, dar totuşi curriculumul naţional este preponderent mono cultural şi 

etnocentric. 

Problema interculturalităţii în Republica Moldova este actuală şi necesară. Componenta 

interculturală are o abordare insuficientă. In acest sens, se reliefează două tendinţe: tentativa etniei 

majoritare de a asimila minorităţile (deşi această tentativă este foarte puţin pronunţată); segregarea 

etniilor minoritare pentru a-şi păstra identitatea. In rezultat, învăţămîntul este tot mai separatist, cu 

puţine linii de comunicare interculturală. Aşadar, interacţiunile interculturale sunt nesemnificative. 

Elevii /studenţii moldoveni se separă de cei ucraineni, ruşi, găgăuzi, bulgari, nu doar fizic, ci şi 

cultural. Fiecare în parte îşi învaţă propria cultură, rămînînd indiferent faţă de cultura altor etnii. 

Tendinţa învăţămîntului rămîne cea de segregare în comunităţi monoetnice şi etnocentrice. 

substituind programele multiculturale şi interculturale curriculare pentru instituţiile de învăţămînt 

multietnice. [6, p. 69] 

Dacă în primul caz, în consecmţă, elevii / studenţii au şanse marcante de a-şi păstra identitatea 

etnică, în cazul al doilea, în perspectivă se vor forma grupuri etnice care nu se cunosc, se ignoră 

reciproc şi nu comunică. 

Analiza politicilor educaţiei interculturale la nivel internaţional permite să facem următoarele 

concluzii: 

1. Problema educaţiei interculturale, nivel internaţional este una importantă şi prezentă în toate 

abordările politicilor educaţionale, fie la macronivel - interferenţa şi interpătrunderea diferitor 

culturi, fie la micronivel - constituirea şi funcţionarea unor comunităţi interculturale şi etnice în 

cadrai unui stat. 

2. In majoritatea ţărilor europene, politicile educaţiei interculturale se reglementează prin 

diferite acte normative şi reglatorii: Belgia - prin documentul strategic Politica priorităţilor 

educaţionale; Marea Britanie - prin Legea reformei în educaţie; Olanda -prin documentul Strategii 

pentru minorităţile culturale etc. 

3. Promovarea educaţiei interculturale în diferite ţări se realizează atît prin structuri special 

(Comitetul de educaţie multiculturală, Australia, Comitetul privind educaţia grupurilor minoritare. 

Marea Britanie, Direcţia generală de învăţămînt în limbile minorităţilor naţionale, România), cît şi 

prin structuri care îndeplinesc şi alte funcţii educaţionale. 

4. Promovarea educaţiei interculturale pe plan internaţional este în vizorul Consiliului 

European, UNESCO, şi altor structuri internaţionale care stabilesc priorităţile şi orientările necesare 

în elaborarea politicilor educaţionale naţionale şi nu în ultimul rînd, în cele curriculare. 

5. Curriculumul şcolar / universitar reprezintă un instrument prioritar în promovarea educaţiei 

interculturale. Se identifică cel puţin două tipuri de curriculum: curriculumul de bază sau 

curriculumul pe discipline care includ interculturalitatea în structura sa şi curriculum special 

orientat spre educaţia interculturală. Analiza politicilor educaţiei interculturale, nivel naţional 

permite să deduce următoarele: 

1. Luînd în consideraţie faptul că, Republica Moldova este un stat multietnic reprezentat de 

minorităţi tradiţionale, care locuiesc compact (găgăuzi, bulgari) şi minorităţi care locuiesc 

pe întreg teritoriul ţării (ruşi, ucraineni etc.), problema interculturalităţii şi a educaţiei 

interculturale este una prioritară în cadrai politicilor socioculturale. Această prioritate este 

asigurată prin Legea despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, Legea 

Republicii Molodva despre naţionalităţile conlocuitoare (2001) (vezi Monitorul Oficial), 

240



 

 

Strategia dezvoltării societăţii civile pentru anii 2009-2011 (2008), Legea învăţămîntului 

(1995), Curriculumul Naţional etc. 

De fapt, documentele menţionate abordează problema interculturalităţii mai mult din 

perspectiva apărării drepturilor minorităţilor naţionale şi nu din perspectiva conexiunii culturilor şi a 

diminuării segregării culturale şi educaţionale a etniilor din Republica Moldova. 

2. Politicile educaţiei interculturale în Republica Moldova sunt în coerenţă cu cele promovate 

la 

nivel internaţional de ONU, UNESCO, UNICEF etc. Aceasta se referă, în primul rînd, la 

diferite aspecte ale acestei probleme: drepturile omului, drepturile copiilor, drepturile minorităţilor 

naţionale, dezvoltarea patrimoniului cultural etc. 

3. În acelaşi timp, constatăm un nivel scăzut al abordărilor conceptuale şi metodologice în ceea 

ce priveşte educaţia interculturală din Republica Moldova. Analiza situaţiei în domeniul educaţiei 

interculturale permite să confirmăm validitatea scopului cercetării date: 

stabilirea bazelor conceptuale şi metodologice ale educaţiei interculturale a studenţilor. 
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CZU: 613.88 

ASPECTE PROBLEMATICE ALE EDUCAŢIEI SEXUALE 

Grigore ŢAPU, doctor, conferenţiar universitar, UST 
 

Rezumat. Educaţia sexuală rămâne a fi una din cele mai problematice în spaţiul nostru cultural. Iar strada 

continuă să se impună în calitate de lecţie principală în acest sens. 

Cuvinte cheie: sex, sexualitate, educaţie sexuală, limbaj sexual. 

 

Genul, egalitatea de gen, diferențele de gen, - acestea, - și multe altele,similare lor, - sunt 

sintagmele cele mai frecvente din cadrul discursurilor dedicate problematicii relațiilor dintre femei 

și bărbați. Dezbaterile, care au loc pe marginea problematicii menționate, sunt, de regulă afectate, - 

cu voia sau fără de voia celor implicați de tot soiul de stereotipuri masculine și feminine. Genul 

este, însă, o recunoaștere psihică și o expresie socială a sexului cu care natura l-a înzestrat pe om.  

Copilul, devine conștient de sexul său, şi doar parţial, de genul său la vârsta de 1,5 – 2 ani. 

Dar până la această conștientizare el manifestă o curiozitate, de loc camuflată, uneori  foarte 

pregnantă  fața de sex, fața de multiplele ”produse” și ”derivate” ale fenomenului desemnat: organe 

genitale (masculine și feminine) originea ființei umane (de unde apar copiii) etc. Curiozitatea 

respectivă se manifestă la debutul ei, mai puțin prin comunicare și, mai mult prin intermediul unui 

gen de voyeurism. Ținta lui sunt părinți, și/sau frații și surorile, mai exact, zonele intime ale 

corpului acestora, iar locurile, unde se caută ţinta – camera de baie, wc-ul, dormitorul etc.  

Lucrurile se produc aparent întâmplător. Iar ”șmecherii” (copii devin, mai întâi de toate 

șmecheri, mult mai târziu – personalități), de fiecare dată găsesc cu ușurință o ușă întredeschisă, o 

scenă de dezbrăcare a maturului și, nu în ultimul rând, - ceea ce S. Freud numea ”scenă originală”. 

În cultura noastră autohtonă acest voyeurism este, de regulă, sancționat. Consecințele nesatisfacerii 

curiozității sexuale pot fi din cele mai diferite. Una din cele mai ”inocente” consecințe poate consta 

în transformarea voyeurismului curiozității sexuale în unul funcțional. Adică a instalării unei 

formațiuni de personalitate, legate de voyeurism. Copiii, în funcție de senzitivitate pot reacționa la 

interdicțiile parentale vis-a-vis de curiozitatea analizată  fie cu isterie, fie cu stări nevrotice  

obsesionale, sau ceva mai grav – cu psihoze, - în special, în situația apariției și instaurării așa 

numitului complex al castrării. 

Totodată, urmează să fie luat în calcul și mecanismul refulării. Însă acesta, eventual constructiv, nu 

elimină din conștiință doar tendințele sexuale, ci și ”un număr mare de alte idei și tendințe, asociate 

cu aceste complexe pe le disociază de liberă circulație a gândurilor sau cel puțin le împiedică să fie 

tratate cu realism științific”. [1,15] 

În acele cazuri, în care se merge împotriva curiozității naturale, menționate anterior, 

”simultan se inhibă și toate impulsurile de a cerceta în general chestiunile mai profunde”. [1,16]  

Printre multiplele consecințe ale inhibiției curiozității sexuale M. Klein menționează una cardinală 

pentru dezvoltarea ulterioara copilului: ”condiția favorizantă pentru orice lipsă de interes de mai 

târziu”. [1,16] Anume maturi, care-și penalizează copiii pentru plăcerea de a pune întrebări, nu în 

ultimul rând pe marginea problemelor de ordin sexual, îi conduc pe copiii spre nedorința și/sau 

teama de la o vreme de a mai pune întrebări, și ca urmare, - spre lipsa de interes şi, mai grav – spre 

superficialitate în gândire la o vârstă mai avansată. 

Trebuie să recunoaștem, mai întâi de toate că anume maturii la noi sunt masiv ”complexați” în 

raport cu aspectele ce țin de sexualitate. N-ar fi, probabil corect să vorbim despre un complex al 

sexualității ci, mai degrabă de un spectru larg de complexe care vizează asemenea fenomen ca 

procreația, nașterea, organele genitale, actul sexual etc. În speța – limbajul utilizat pentru a 

comunica aspectele desemnate, și, - totodată – pentru a le aduce la cunoștință copiilor.  

K.G.Jung considera, că primele exemple de complexe preluate de copii, - sunt complexele 

parentale [2,105]  Aceasta se explică prin faptul, că anume părinții reprezintă acea prima realitate, 

cu care copiii au toate șansele de a întra în conflict. Dar ce reprezintă un complex sexual al 

părinților? La modul general, orice complex de acest gen e un impact dintre realitatea vieții și 

trăsăturile sau calitățile ineficiente, neproductive ale individului. Printre acestea de la urmă, trebuie 

menționate în primul rând carențele educației sexuale, apoi diversele stereotipuri culturale și nu în 
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ultimul rând, implicațiile creștinismului ortodox.  (Să ne amintim, aici de tentativa de a introduce în 

sistemul educațional a unui curs axat pe formarea deprinderilor de viața, tentativă care a eșuat!) 

Problematica sexualității, amorsată de către copii, se transformă pentru mulți părinți într-un 

adevărat obstacol. Acesta ia forma unei întrebări ”existențiale” – ” cei de făcut?”  În pofida faptului, 

că se i-au decizii individuale, majoritatea soluțiilor se conjugă în varianta ”de a nu observa” 

asemenea porniri ale copiilor, ”de a nu le atrage atenția”, sau/și de-a sustrage atenția copiilor de la 

asemenea curiozități. De parcă de la astfel de manipulări ar putea dispărea, vorbind în termeni 

utilizați de Galenius, organele de reproducere și plăcerea ființei umane de a le utiliza. Ce legătura au 

toate acestea cu situația copiilor? Pentru acei maturi care suferă de așa numita ”prostire 

aperceptivă”,– nici o legătură. [3,29]   Ei nu sunt în stare să observe, că copiii masturbează de la o 

vârstă foarte timpurie. Reacția lor, a acestor maturi este una și aceeași – ”să nu te mai văd”. Copii 

continuă să trăiască plăcerea ascunzându-se, iar maturii ”nu mai văd”. 

Un rol important în travaliul de explorare de către copil, a realității analizate revine 

limbajului. Toți copiii sunt, din start, obsedați de dorința de a da oricărui lucru un nume! Iar numele 

este, așa cum cred ei, cunoscut de către părinți. Iar aici îi așteaptă o surpriză, şi anume - 

incapacitatea părinților de a reacționa adecvat întrebărilor, care se manifestă într-un diapazon foarte 

larg, - de la transferul discuțiilor spre teme mai ”facile”, și, până la ”închide gura și nu vorbi 

prostii!” 

Atunci, când părinții nu se ascund după un deget, ei recurg la diferite metafore: ”cocoșel”, 

”păsărica”, - ceva mai recent, sesizat de către autor, - ”trompă de elefant” Cât timp sunt credibile 

aceste metafore depinde de cutare sau cutare familie și copil. Pentru unii copii, care rămân naivi 

până la maturitate, lucrurile nu se vor schimba. Dacă părinții nu sunt în stare să completeze golul 

curiozității sexual în familie, pentru acei copii care se despart de ”zoomorfizme”, golul respectiv 

urmează să fie umplut cu conținuturi din afară, mai des din stradă.  Şi aceasta de la urma e o 

metaforă, fiindcă în calitate de stradă pot fi și copiii de la grădiniță, și rudele apropriate – mai 

deschise și mai vulgare. Iar ”strada” vine în întâmpinarea așteptărilor copilului, de regulă, cu un 

limbaj murdar.  Cu acel limbaj murdar, în care este reflectat și exprimat corpul uman. Limbaj, care, 

ca aspect al subculturii unor societăți avansate a devenit, la noi ”adevărată” cultură. Nu înzadar a 

apărut cunoscută poveste a lui Ion Creangă, care poartă numele vulgar al organului genital 

masculin. [4, 196] 

J. Delusse, referindu-se la lucrările lui P. Klossowskii oferă un comentariu pe marginea 

temei limbajului obscen: limbajul curat care produce tăcerea obscenă este provocare a rațiunii din 

partea corpului; .similar – limbajul murdar, care produce tăcerea curată reprezintă revocarea 

corpului din partea rațiunii [5,380] 

Realmente, există maturi, care dau dovadă, cel puțin în public, de un control riguros al 

discursului evitând limbajul murdar, rezervând-ul gândurilor ascunse cu grija. Oricum, ele iese la 

suprafața în anumite circumstanțe, mai frecvent în spațiul privat. Totodată și maturi cu un limbaj 

murdar și gânduri mai mult sau mai puţin curate. Se pare, totuși, că în ”cultura” noastră există o 

mulțime de-a indivizi (agramați, inculți) al căror și limbaj și gânduri sunt murdare. Acestea, la 

rândul lor se transmit ”involuntar”, ”neintenționat” copiilor. Limbajul murdar nu este doar o 

expresie a ”educației sexuale” a copiilor, ci și o atitudine a acestora fața de sex, sexualitate, în 

esență fața de propria origine (individuală), fața de ceea ce grecii și romanii antici venerau – 

frumusețea corporalității umane. De unde și rușinea (în esență falsă), cultivată la noi, la fel ca și în 

evul mediu, fața de corpul nud. Unii ar putea reacționa la aceste afirmații cu replici de genul ”păi 

ce, să umblăm goi în stradă?”  Nu este cazul. E vorba despre o cultură a sexelor și a sexualității, a  

atitudinii fața acest aspect vital al existenței umane. 

Într-un asemenea domeniul delicat precum este educaţie sexuală, cel puţin în spaţiul nostru 

cultural este foarte important să fie evitat extremismul. Acel extremism, care a devenit obişnuit 

pentru americani şi europeni, extremism, la originea căruia s-a aflat A. Kinsey, recunoscut mai 

târziu ca „părinte al revoluţiei sexuale”. De profesie zoolog, acesta consideră că comportamentul 

sexual al omului este absolut identic cu cel al animalelor (1948), iar copiii, incluși în experimentele 

sexuale ale pretinsului specialist erau supuşi unor adevărate maltratări. În prezent institutul The 
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Kinsey Institute for Research in sex, cu statutul de organ consultativ pe lângă ONU oferă 

„elaborări” teoretice şi practice cu referinţa la educaţia sexuală a copiilor. Putem fi de acord cu 

faptul, că copiii au gânduri sexuale şi recurg la acţiuni/lucruri sexuale, însă afirmaţia cu privire la 

relaţiile sexuale al copiilor cu maturii, care pot fi binefăcătoare pentru ei, depăşeşte orice normă 

(morală şi juridică) în mediul nostru cultural.  

Ce urmează de făcut? Să chibzuim, mai întâi de toate, asupra modului de informare a 

copiilor despre sexe, diferențele dintre sexe, despre procreație etc.  

Pentru această avem la dispoziție termeni, care nu sunt cu nimic mai ”murdari” decât cei 

care desemnează celelalte părți ale corpului: penis și vulvă. Acești termenii nu vin, ca ceilalți doi, - 

cunoscuți, - din stradă.  

- Evident, un copil astfel informat se va confrunta cu o ironie fățișă din partea altor copii în 

grupurile în care acest copil se va regăsi.  

- Ca urmarea, grădinița, școala ar trebui să adopte aceeași politică de informare a copiilor în 

chestiunile de ordin sexual, astfel, încât să nu existe divergențe sau fisuri în această ordine de idei.  

- Cuvintele, în cazul nostru, nu sunt altceva decât o expresie a corporalității. – pe de o parte; pe de 

altă parte – a gândurilor și sentimentelor despre sexualitate, dragoste etc. Atunci, când vom porni pe 

drumul cultivării frumuseții, acceptări necondiționale a întregului corp, nonfragmentarii acestuia în 

”curat” și ”murdar”     ( lucru care necesită timp și efort) vom ajunge și la un limbaj curat, și la 

gânduri curate  ”despre...”.  Cel puțin la o mai mare parte a populației. 

- Educația sexuală, demarată fie odată cu așa numită maturizare sexuală sau chiar (în opinie unor) 

odată cu maturizarea socială e o prostire afectivă (prin analogie cu prostirea aperceptivă). 

Cunoscută psihanalistă M. Klein pleda pentru o educație timpurie în domeniul vizat. Ea, ca nimeni 

altul cunoștea și curiozitățile copiilor, dar și rolul educației sexuale în devenirea ființei umane.  
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CZU:172.15 

КОНСТРУКТИВИСТСКИЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГРАЖДАНСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ. 

М.В. ОЖОГ, учитель гражданского воспитания, IPILT «Orizont» 

 «Добрая школа – это хорошо. 

 Умная школа – это великолепно.  

Но ребенок должен быть еще и подготовленным к жизни».  

Д. Дьюи 

 

 В основе современного конструктивизма в педагогике лежат идеи Д.Дьюи, Ж. Пиаже, 

Л.С. Выготского, Д.Брунера[1]. Д. Брунер считает, что в процессе обучения учитель должен 

в первую очередь вдохновить своих учеников  на новые открытия. Учитель и 

ученик  должны быть вовлечены в активный диалог. Источник развития следует видеть не в 

обучающих действиях взрослых, но в саморазвитии и ребенка. Конструктивистское обучение 

неотъемлемая часть современной педагогической практики учителей. Такое обучение 

основано на том, что ученики вовлечены в процесс самообучения, а не пассивного получения 

информации. Прежде всего, ученики обучаются тому, как обучаться, пытаются изучить свои 

возможности в самостоятельном понимании темы. 

На уроках гражданского воспитания такой подход обучения способствует развитию 

критического мышления, создаются условия для формирования свободных, независимых и 

высоко мотивированных учеников. 

Чтобы создать условия для конструктивистских действий  на своих уроках я часто 

использую коллективную  работу: в группах, мини группах, в парах. Изучение процессов, 

происходящих в демократическом обществе,  в такой форме становится динамичнее, идет 

сотрудничество и обмен мнениями. Ученики могут выполнять и индивидуально проблемные 

задания, но потом можно объединить их для совместного обсуждения. Таким образом 

вырабатывается активная гражданская позиция каждого ученика в отдельности.  

На уроках гражданского воспитания  интересными для учеников являются дискуссии, 

споры, исследовательская работа, решение проблемных вопросов, творческие задания. Своих 

учеников я воспитываю как граждан демократического государства, уважающих права 

других людей, поэтому большое внимание уделяю формированию толерантного поведения. 

Учу размышлять о различиях между людьми как о положительном факте в формировании 

мировоззрения школьников, ввожу элемент диспута «Хорошо или плохо, что люди сильно 

отличаются друг от друга?». Ученики вовлекаются в непринужденный, живой разговор, и 

этим я избегаю формализма в знаниях. Учащиеся приучаются к диалогу, то есть обучаются 

вникать в доводы оппонента, обнаруживать в них слабые места, задавать вопросы, 

помогающие вскрывать неверные утверждения, искать и спокойно приводить контрдоводы. 

Организация диалоговой рефлексии способствует формированию у школьников личного 

отношения к проблеме. Мотивом моей деятельности является желание воспитать социально 

активных граждан своей страны, а процесс обучения сделать более интересным, 

действенным, привлекательным для детей. 

Каждый раз, когда идешь в класс, где тебя ждут ученики, то невольно задаешь себе 

вопрос «Как сегодня достучаться до каждого?». Ответ казалось бы, прост: дать ученику 

свободу в определении способа получения, восприятия, обработки и усвоения информации. 

При этом ученик должен активно развиваться и получать удовольствие от обучения. 

Обсуждая проблемы дискриминации, эмпатии я часто использую дидактические игры 

(«Голубоглазые и кареглазые» [2], «Чужая обувь»[3]). В результате игры участники 

получают эмоциональный опыт, который может повлиять на их отношение к данной 

проблеме. Кроме того, игровой момент снимает напряжение у ребенка на уроке и является 

здоровьесберегающим фактором обучения. Для меня важно не только то, какие знания 

ученик получает на уроке, но и какие чувства, эмоции он испытывает после моего урока. 
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Особую значимость в воспитании гражданина имеет личностный подход. Личностный 

подход предполагает знание не только личности школьника, но и всех отношений, 

воздействующих на него. Личностный подход в воспитании — это не пассивное 

приспособление педагога к особенностям ученика, а активные поиски наиболее 

эффективных путей воспитательного воздействия на него с учѐтом личностных качеств. 

В своей системе преподавания я стараюсь, чтобы каждое усилие учащегося было 

оценено. Оценивание происходит не на уровне «ученик-весь класс», а на уровне  «ученик 

вчера-ученик сегодня». 

Конструктивистский подход в обучении дает возможность рассматривать каждого 

ученика как уникального человека с уникальными потребностями и собственным видением 

тех или иных фактов, явлений. Роль  учителя продолжает быть главной, но она становится 

«невидимой». Являясь организатором процесса обучения, он управляет не мыслями и 

деятельностью учащихся, а создаѐт благоприятную среду для активизации этой 

мыслительной деятельности.  Он создаѐт благоприятные условия для раскрытия 

индивидуальных способностей каждого учащегося, помогая личности «встать на ноги» и 

обрести собственный опыт мысли и деятельности, не передавая при этом знания, модели, 

алгоритмы и способы решения проблем в готовом виде и не направляя этот процесс по 

«единственно верному», т. е. привычному для него пути, а помогая учащемуся двигаться 

своим путѐм, помогая ему почувствовать уверенность в себе, поверить в свою успешность, 

быть свободным в своих поступках и ответственным за свои решения.  Моя задача, как 

учителя гражданского воспитания, создать условия, при которых ученик сам, 

взаимодействуя в социуме с другими, сможет расширить свой опыт, за счет проведения 

исследований, анализа, синтеза и других интеллектуальных операций, воспитать активного 

гражданина своей страны. 

Личность с развитым конструктивным мышлением необходима любой 

жизнеспособной общественной или экономической системе и, несомненно, необходима для 

системы образования. Никто не может быть уверенным в том, что его запас знаний будет 

достаточным завтра. Поэтому проблема способности к обучению зависит от способности к 

конструктивным действиям. Новый стиль жизни всего общества требует большей 

самостоятельности, ответственности и креативности. Чтобы соответствовать этой ситуации, 

необходима личность, способная к конструированию и творческому росту. 
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 Игра создает простейшую модель дискриминации части населения на основании 

некоторого признака. При этом дети сами оказываются в положении либо 

сильной, либо слабой стороны. 

3. Гражданское воспитание. Пособие для учителя. V класс.  Кишинев 2019 

Необходимо обуть обувь  другого ученика (очередность указывается исходя из 

правил игры, в целях соблюдения норм гигиены используются бахилы) и 

рассказать о своих ощущениях, чувствах и т.п. 
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CZU: 371.111:371.3 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ 

КОНСТРУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Лариса ШOФРОН, др., конф. унив., ТГУ 

Аннотация. В статье изучаются основные направления работы менеджера по созданию условий при 

которых создаются предпосылки для реализации идей конструктивизма в современном образовании. 

Выделены главные направления: создание новых конструктивных отношений между учителем и 

учеником, подготовка и поддержка учителя, а также создание конструктивистской среды обучения в 

школе. 

Rezumat. The basic directions of the manager’s activity are studied in the article on creating assumptions for 

realization of constructive ideas in modern education. The main directions are highlighted as follows: 

creating of new constructive relationships between teacher and student, training and support of the teacher, 

as well as, building a constructive learning environment. 

 

Сегодня во многих странах мира идѐт поиск новых стратегий и технологий в области 

образования способствующих улучшению качества обучения.  С этой точки зрения 

конструктивный подход в обучении представляет особый интерес. 

Внедрение системы конструктивного обучения в практику деятельности современного 

образовательного учреждения приводит к изменению и усложнению процесса управления 

образовательным процессом. А значит, необходимо пересматривать качество, содержание и 

основные направления этой деятельности и роль руководителя-менеджера в образовании.  

Используя идеи конструктивизма в образовании, Jonassen вывел целый ряд принципов, 

которые он рекомендует применять в процессе управления образовательным учреждением: 

• разработать приближенные к реальной жизни сред обучения, которые строятся на 

контексте, пригодном для обучения; 

• фокус на прагматических подходах с целью разрешения проблем реального мира; 

• придание учителю роли коуча и эксперта по разработке стратегий, используемых для 

решения проблем (Jonassen, 1991). [4] 

Реализация идей конструктивного подхода в обучении, которые бы способствовали 

достижению оптимального качества образования, станет возможным при наличии 

следующих приоритетных направлениях в работе школьного менеджера: 

Во-первых, создание новые конструктивных отношений, которые должны 

складываться между учителем и учеником. Питер Друкер определяет современный 

менеджмент – как «специфический вид управленческой деятельности, вращающийся вокруг 

человека, с целью сделать людей способными к совместному действию, придать их усилиям 

эффективность и сгладить присущие им слабости, ибо человеческая способность вносить 

вклад в общество столь же зависит от эффективности управления предприятием, как и 

от собственных усилий и отдачи людей». [5] Обучение и развитие является социальной, 

совместной деятельностью. Решающее значение имеет взаимодействие детей с взрослыми и 

сверстниками. Такое взаимодействие не может быть только формой передачи информации 

(репродуктивное), то есть обучением в традиционном понимании. Это обучение, при 

котором обучающиеся самостоятельно формируют своѐ понимание и знания, а совместная 

деятельность с учителем способствует развитию творческой направленности личности. [1] 

Как показывает практика, именно конструктивное мышление и профессиональные 

конструктивные навыки являются деловым регулятором взаимоотношений обучающего и 

обучающегося, способных конструктивно взаимодействовать друг с другом в коллективе. [6] 

Учащийся в этих отношения не пассивный потребитель знаний, а конструктор собственного 

знания. Он самостоятельно развивает значимые для него компетенции. 

Во-вторых, конструктивный подход в обучении меняет роль учителя. Поэтому, 

управление персоналом предполагает подготовку и поддержку учителя в освоении каждым 

из них сущности теории конструктивного обучения и способности реконструировать свою 

учебную деятельности на основе этих идей.   Необходимо включать весь педагогический 
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коллектив в процесс институциональных изменений в организации. Для этого предусмотреть 

систему разных форм повышения квалификации учителей, направленных на постоянный 

личностный рост. При этом необходимо обеспечить открытое и дискурсивное 

взаимодействие людей на основе группового, проблемного, открытого обсуждения. 

Создание равных условий всем участникам образовательного процесса будет способствовать 

проявлению инициативы, самостоятельности и ответственности в выборе смелых и 

неординарных решений. В этих условиях учитель сможет отойти от классической модели 

иерархического обучения и сместить акцент с процесса преподавания на процесс учения 

самого ученика.  

Согласно конструктивистской педагогике, миссия учителя сводится к двум 

составляющим:  

а) предоставить учащимся возможность опираться на собственный опыт;  

б) направить ученика на построение своего собственного мира, исходя из этого опыта [9] 

Психологическая структура такой деятельности должна строится на следующем: 

а) познавательной потребности, побуждающей человека к интеллектуальной деятельности; 

б) наличие интеллектуальных возможностей человека, включающих его интуицию, прошлый 

опыт и конструктивные творческие способности; 

в) достаточно развитом конструктивном мышлении, которое ориентирует систему 

алгоритмических действий при организации конструктивной учебной деятельности. 

Учитель, освоивший навыки конструктивного поведения, сможет стать для ученика 

наставником, проводником, тьютером. А это в свою очередь будет способствовать 

превращению учебного учреждения из места обучения в организатора обучения 

В-третьих,,  важным направление в работе менеджера является создание 

конструктивистской среды обучения. Важнейшим условием успешности внедрения новых 

идей является наличие в учебном заведении инновационной среды - определѐнной системы 

моральнопсихологических отношений, подкреплѐнных комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера, обеспечивающих введение инноваций в 

образовательный процесс.  

К признакам инновационной среды относятся:  

 способность педагогов к творчеству,  

 наличие в коллективе партнѐрских и дружеских отношений, 

  хорошая обратная связь (с учащимися, студентами, семьями, социумом),  

 интегративные характеристики высокоразвитого коллектива (общность ценностных 

ориентации, интересов, целевых установок и т. п.). [7] 

И здесь опять обратимся к принципам Jonassen, которые он предлагает применять при 

разработке таких сред: 

 обеспечение множественности презентаций реальности; 

 обеспечение работы с реальным комплексом объектов современного мира; 

  акцент на процесс познания, а не репродуктивном его усвоении; 

  обеспечение кейсов, отражающих реальную жизнь, а не заранее выстроенную 

искусственно логику обучения; 

 побуждение рефлексивной практики; 

 использование контекст- и контент-зависимое добывание знаний; 

  побуждение к сотрудничеству в социальной среде. [4] 

Менеджмент, направленный на инновации, обладает рядом особенностей, по 

сравнению с менеджментом,целью которого является обеспечение стабильного функциониро

вания. К особенностям инновационного менеджмента, осуществляемого в школе, относятся:  

 возможность достижения школой значительно более  высоких  результатов,  че

м  при  стабильном  функционировании;  

 неопределенность конечных результатов, учащение кадровых перестановок, 

повышение текучести кадров;  

 позитивное отношение к новому;  
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 новизна выполняемых работ;  

 повышенная трудность определения параметров как для школы в целом,так и д

ля отдельных ее компонентов, процессов, субъектов, 

вовлеченных в образовательный процесс;  

 повышенное  влияние  дестабилизирующих  факторов,  которое  преодолеваетс

я  благодаря  высокой  адаптивности  управления,  позволяющей  учесть  разно

образные,  в  том числе  не  предусмотренные  заранее  ситуации;  

 постоянное ожидание чего-то нового (новых идей, результатов, проблем и 

т.д.);  

 возможность реализации участниками инновационного процесса личностных п

отребностей высшего уровня (социальных потребностей в  самоактуализации,  

самовыражении,  высоких  творческих  результатов);  

 необходимость постоянного повышения профессиональной компетентности уч

астников инновационного процесса; 

 расширение диапазона требований к личностным качествам участников 

инновационного процесса; [3] 

В-четвѐртых, важным направлением в работе менеджера должно стать создание новых 

организационных структур в виде ассоциаций педагогов: научных лабораторий педагогов, 

школы педагога исследователя, научно-методического центра координации взаимодействия 

с семьей, которые бы занимались организацией и проведением поисковых, инновационных и 

прикладных научных исследований.[8] При чѐм каждое такое объединение  должно иметь 

определенную упорядоченность функций, задач, трудовых и социальных ролей, полномочий 

и ответственности. Такая организационная структура создаст условия для осуществления 

организацией своей инновационной деятельности и достижения поставленных целей. 

Таким образом грамотная, эффективная работа школьного менеджера позволит с 

успехом внедрять идеи конструктивного обучения. 
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SISTEMUL DE VALORI AL PERSONALITĂȚII PRIN PRISMA 

CONSTRUCTIVISMULUI ÎN EDUCAȚIE 

Diana ANTOCI, dr. conf. univ., Catedra Psihopedagogie și Educația Preșcolară, UST 

Rezumat Prezentul articol ridică problema interpretării limitate conceptelor legate de valori și expune poziții 

ce țin de procesul, modul de plasare valorilor în sistemul de valori. Orice încercare de a studia, de a cerceta, 

de a dezvolta sistemul de valori are nevoie de abordare și interpretare fundamentală și holistică. Acest articol 

abordează poziția constructivistă axată pe o altă poziționare și funcționalitate a subiectului aflat în formare în 

procesul de educație. Examinarea constructivismului ne poate oferi diferite beneficii pentru inițierea de noi 

cercetări și aplicarea de metode alternative pentru educație, cu scopul de a îmbunătăți procesul de formare a 

sistemului de valori al personalității. 

Cuvinte-cheie: valoare, sistemul de valori, orientare de valoare, personalitate, constructivism. 

Abstract. The present article raises the problem of limited interpretation regarding concepts related to values 

and exposes positions related to process, way of values placing in the value system. Any attempt to study, 

research, develop the value system requires a holistic and fundamental approach and interpretation. This 

article addresses the constructivist position focused on another positioning and functionality of subject 

undergoing training in education process. Examining constructivism can offer us different benefits for 

initiating new research and applying alternative methods for education, in order to improve the process of 

forming personality value system. 

Keywords: value, value system, value orientation, personality, constructivism 

 

1. Actualitatea studiului  

Valorile constituie componentele importante în sfera personalității și preocupă științele ce 

studiază omul, societate printre care se înscriu ştiinţele pedagogice şi psihologice. Valorile 

constituie baza integrativă atât pentru un subiect aparte, cât şi pentru o societate întreagă.Raportarea 

la conceptul de valoare este frecventă în sistemul educațional, societate, științele cu referire la ființa 

umană etc. Noțiunile de „valoare”, „sistemul de valori”, „orientarea de valoare” sunt utilizate ca 

fiind sinonime fără a determina specificul acestora. Întâlnim când și conceptul de valoare este egalat 

prin definire la ideal, trăsături, atitudini, trebuințe etc. Prin urmare, vom incerca să determinăm 

particularitățile sistemului de valori în cadrul personalității. 

2. Organizarea sistemului de valori al personalității din perspectiva abordărilor 

științifice. 

Abordările privind conceptualizarea valorilor şi sistemului de valori al personalității este 

văzut și interpretat din poziții cu aparteneța savanților la diverse școli teoretice. De exemplu, după 

Jagodzinski, concepția clasică dată de Cl.Kluckhohn, lasă deschisă discuţia aprinsă ce ține de 

diferenţe dintre ideologii şi valori, şi „concepţiile asupra a ceea ce este dezirabil” [apud 3]. Soluţia 

alternativă de definire, propusă de van Deth şi Scarborough ca şi de Jagodzinski, se referă la 

identificarea acelor proprietăţi ale valorilor care ar putea juca rolul unor condiţii necesare pentru a 

defini ceva ca fiind valoare: caracterul latent; faptul că sunt concepţii asupra dezirabilului şi se 

relaţionează cu scale ierarhice de preferinţe; relativa stabilitate; faptul că determină (se manifestă) 

prin comportamente, atitudini, opinii; determinarea socială a valorilor individuale. 

Valorile se găsesc în conexiune reciprocă și ierarhică, formând sistemul de valori al 

personalității. O valoare poate ajuta la realizarea alteia. În cazul acesta T.Vianu spune, că cea dintâi 

dintre ele este o valoare-mijloc, pe când cea de-a doua este valoare-scop [apud 3]. De exemplu, 

pentru a atinge scopul noi avem nevoie de mijloace: valorile economice sunt mijloacele pentru 

atingerea valorilor politice sau estetice care constituie scop. T.Vianu [apud 3] menționează că 

valoarea-mijloc poate fi înlănţuită nu numai cu o singură valoare-scop, ci şi cu unele valori care, în 

raport cu ea, pot fi valori-scopuri, deşi în raport cu alte valori mai înalte apar, la rândul lor, ca 

simple valori-mijloace. Totodată, valoarea politică poate fi scopul valorii economice, deşi aceeaşi 

valoare politică nu este decât mijlocul către alte valori-scopuri, cum ar fi valorile morale. Astfel, 

valorile-scopuri pot apărea uneori ca valori-mijloace. 
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În afară de înlănţuirea valorilor după relaţia mijloc-scop, T.Vianu evidențiază existența unui 

alt gen de înlănţuire al valorilor: integrabile, neintegrabile sau integrative. Adică ele pot fi însumate 

în structuri axiologice mai cuprinzătoare, pot să se refuze lucrării de însumare sau pot lucra ca 

factori însumativi [apud 3]. 

Conform celor spuse se stabilește caracterul de gradualitate a valorilor. Fiecare valoare 

ocupă o anumită treaptă a unei ierarhii: fiecare valoare are o anumită valoare relativă în interiorul 

unui sistem gradual şi această însuşire alcătuieşte o data a conştiinţei, înainte şi în afară chiar de 

orice comparaţie. T.Vianu [apud 3] remarcă faptul că dintre valori nu este obligatorie comparația 

pentru sesizarea caracterului lor mai înalt sau mai jos, dar ea nu este imposibilă şi ea este necesară 

pentru a stabili nu numai treapta proprie fiecărei valori, dar treapta lor relativă şi succesiunea exactă 

a acestor trepte. 

Este valorică concluzia lui C.Cucoș privind ipostaza normativă şi proiectivă a pedagogiei. În 

viziunea savantului pedagogia îşi structurează discursul teoretic, dar şi practic, prin asimilarea unor 

valori dezirabile şi operaţionale, în prezentul dat şi în perspectivă. De regulă, sistemul de valori 

sociale constituie premisa de la care se alimentează şi se decelează valorile educaţionale infuzate în 

finalităţi, conţinuturile instrucţionale, strategiile de predare-învăţare, principiile şi arsenalul metodic 

specific activităţilor educaţionale. De pildă, în finalităţi se întrezăresc multipli vectori axiologici, 

sedimentaţi la nivelul societăţii. Dar aceştia nu sunt calchiaţi şi aduşi ca atare în spaţiul acţiunii 

educative. Câmpul social poate prezenta, la un moment dat, un sistem de valori contradictorii, în 

restructurare şi tranzienţă, în anomie şi suferinţă. Este riscant ca şi sistemul de valori educaţionale 

să înregistreze o atare fluctuaţie. Educaţia trebuie să se centreze spre un sistem axiologic congruent, relativ 

imperturbabil, ataşat unor valori constante şi fundamentale, care să scape perisabilităţii şi facticităţii cotidiene 

[4, p.15]. 

C.Cucoș [4, p.16] subliniază dreptul educaţiei la anticipare şi opoziţie, reconstrucţie şi 

contestare a valorilor. Prin actul educativ nu numai că se aprobă şi se propun valori ale prezentului, 

ci se şi ocultează sau se neagă o parte dintre acestea care nu par a fi coextensive şi operaţionale tn 

raport cu viitorul vizat. Omul nu trebuie să se adapteze la mediu numai pentru faptul că acesta îi 

este impus. A. Kriekemans menționează că „acestui mediu trebuie să ne adaptăm până la un anumit 

punct, să-l transcedem, intr-un anumit fel, să-l folosim ca un mijloc sau chiar să-l îndepărtăm 

precum un obstacol” [4, p.16]. 

Analiza multiplelor abordări teoretico-științifice privind conceptual de orientare de valoarea 

a permis elaborarea propriei poziții în vederea definirii noțiunii „orientare de valoare” reprezintă 

procesul de monitorizare de o valoare sau setului de valori al ansamblului de convingeri, atitudini, 

comportamente aflate în interrelaționare ierarhică în cadrul sistemului de personalitate. Tot unitar 

rezultat din corelarea valorilor ierarhizate conform preferințelor și situațiilor curente ale 

personalității constituie sistem de valori, care se află în permanentă modificare statică pentru o 

anumită perioadă (relativ scurtă) din viața subiectului și dezvoltare dinamică pe o perioadă mai 

extinsă a vieții cu atingerea punctelor de transcendență.  

Mecanismul de formare a valorilor constituie un proces continuu, care începe de la 

interiorizare și exteriorizare a comportamentelor antrenând sfera cognitivă, afectivă, volitiv-

motivațională a subiectului, treptat formând atitudini și convingeri prin care prinde contur valoarea 

corespunzătoare. Valorile formează sistem de valori, se dezvoltă perpetuu, 

interacționează/condiționează cu alte valori. Acest mecanism prezintă cel de formare a valorii 

Sistemul de valori al personalității se formează în mediul social-cultural-istoric. Este strâns 

legat de particularitățile personalității membrilor societății din care subiectul face parte. Formarea 

valorilor este de lungă durată. Valorile se conturează treptat trecând traectoria în formă de spirală și 

se organizează ierarhic în sistemul de valori stabilind anumite legături între ele și fiind în conexiune 

de intensitate diferită cu alte componente ale personalității ce, prin urmare, prezintă orientare de 

valoare sau de valori.  

3. Constructivismul și valori în educație 

Constructivismul prezintă ideea că învățarea nu se realizează doar prin metoda tradițională a 

cadrelor didactice care stau în fața clasei și predau. M.Kalender consideră, că totuși, pentru 
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constructivist, învățarea are loc numai atunci când subiectul descoperă cunoașterea prin spiritul 

experimentării și al activității [apud 1]. 

Joița E., Ilie V., Frăsineanu E. [6] analizând pozițiile savanților consideră constructivismul o 

teorie a cunoaşterii, dar şi o teorie a psihologiei învăţării (după Fosnot), valorificându-se astfel 

cercetările de psihogeneză cognitivă (după Piaget), cele care explică dezvoltarea cognitivă sub 

influenţa factorilor socio-culturali (după Vygotski), ca şi cele de neurobiologie privind activitatea 

mentală ca procesare a informaţiilor şi supusă continuu controlului şi conexiunilor complexe de 

adaptare la mediu (după Maturana, Varela).  

Joița E., Ilie V., Frăsineanu E. [6] sunt de părere că interdisciplinar, constructivismul explică 

rolul înţelegerii şi al dezvoltării cognitive calitative a proceselor mentale, prin însăşi construcţia 

mentală ca instrument. Ea are loc prin organizarea şi reorganizarea proprie a informaţiilor şi a 

relaţiilor între ele, în sens variat şi neliniar, sub forma reprezentărilor prelucrate propriu, prin 

formularea de reflecţii pentru autoreglare. 

Perspective constructiviste sunt fundamentate în cercetarea lui Piaget, Vygotsky, Bruner, 

filozofia lui Dewey, precum și în lucrările lui Lave etc. Majoritatea teoriilor constructiviste sunt de 

acord asupra a două idei centrale: (1) elevii sunt activi în construirea propriilor cunoștințe și (2) 

interacțiunile sociale sunt importante în acest proces de construcție a cunoștințelor [5].  

Piaget, Dewey și alții au pus bazele unui nou mod de a gândi despre teoria cunoașterii. În 

funcție de poziția sa, o persoană nu este o simplă stocare pasivă de informații, ci ia o parte activă în 

acest proces. Teoria evoluției remarcă faptul că organismele interacționează cu mediul în care 

trăiesc. Interacțiunea este reciprocă. 

Conform lui Dewey și lui Piaget (și alții), comportamentul uman este răspunsul unui 

organism la condițiile schimbate. Dewey subliniază actul de transformare a condițiilor sau a 

mediului de către o persoană și susține că cunoașterea este instrumentul care servește acestui scop. 

În mediul școlar, elevii învață prin experiență care provine din activitatea lor. Dewey menționează 

că ei nu trebuie să dobândească cunoștințe direct de la un profesor, deoarece acest lucru le-ar bloca 

gândirea. În mod similar, Piaget consideră dezvoltarea proceselor cognitive drept cea mai înaltă 

formă de adaptare a ființei umane [apud 2]. 

Honebein (1996) descrie constructivismul prin prisma filosofică ca o abordare care afirmă 

că oamenii își construiesc propria înțelegere și cunoaștere a lumii prin experimentarea lucrurilor și 

prin reflectarea la aceste experiențe. Se bazează pe analogia sau baza pe care oamenii o formează 

sau construiesc o mare parte din ceea ce învață prin experiență [apud 1, p. 2). Aceasta poziție este 

reflectată în principiile constructivismului care sunt aplicabile în cadrul procesului de predare-

învățare-evaluare.  

Cadrul didactic constructivist poate utiliza strategii de instruire care direcționează procesele 

de predare și învățare, centrate pe elev, mai degrabă decât centrate pe pedagog. Woolfolk [apud 1] 

sugerează unele dintre aceste strategii de instruire, precum Interogare reciprocă, Jigsaw și 

Controverse structurate etc. 

Joița E., Ilie V., Frăsineanu E. [6] observă că constructivismul este nu doar o teorie a cum se 

cunoaşte realitatea, dar a devenit şi o teorie a cum se învaţă, prin accentul pus pe proceduri, strategii 

cognitive individuale şi colaborative. Ca teorie a învăţării, el arată cum cei care învaţă îşi 

construiesc bazele mentale pentru a realiza cunoaşterea şi experienţele, interesele în şcoală. Lambert 

[apud 6, p.9] denotă faptul că fiecare are altă cale proprie de construcţie, putând apoi utiliza şi 

procese reciproce de colaborare cu ceilalţi, sub îndrumarea unui profesor, care trebuie să acţioneze 

tot constructivist. 

Astfel, pentru sistemul educațional este necesar de a determina ansamblul de valori care 

urmează a fi dezvoltat la personalitatea viitorului prin respectarea pozițiilor atât constructivismului, 

cât și a cognitivismului, behaviorismului. Acestea necesită utilizarea tehnologiilor specifice 

curentului constructivist axate pe cunoașterea, experimentarea, implicarea activă a subiectului. 

4. Concluzii și recomandări. 

Problema formării sistemului de valori al personalității constituie un proces complex și 

multidimensional pentru sistemul nostru educațional și necesită o abordare holistică fundamentală a 
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personalității. Realizarea misiunii educației poate fi îndeplinită prin: satisfacerea nevoilor 

educaționale ale individului și ale societății, dezvoltarea culturii naționale; realizarea idealului 

educațional care constă în formarea personalității cu un spirit de inițiativă, capabil să dezvolte Eul, 

deschis pentru dialogul intercultural în contextul valorilor naționale și universale; asigurarea 

implementării mecanismului de formare și dezvoltare a capitalului uman prin formarea de 

comportamente, atitudini, credințe și orientării de valoare la subiecți; contribuirea la formarea 

conștiinței și identității personalității; promovarea valorilor umane generale prin formarea 

orientărilor de valori. 

Abordarea constructivistă este una dintre cele mai eficiente abordări care ajută în înțelegerea 

complexității și multiplicității celor desfășurate în mediul înconjurător și în interiorul nostru, în 

special pentru secolul în care trăim, unde ideile și invențiile creative ce marchează noutatea sunt 

căutate prin procesul de cercetare și educație. Astfel, pentru reprezentanții sistemului educațional se 

recomandă utilizarea ideilor constructivismului în acțiunile intreprinse privind actorii educației, 

deoarece constituie un instrument puternic în conturarea semnificațiilor fenomenelor din jurul 

nostru. 
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Rezumat. Prezentul articol redă varii poziții teoretico-științifice și cele personale cu referire la valorile care 

constituie latura de conținut a orientării personalității și exprimă baza atitudinilor personalității față de 

realitatea socială. Relațiile dintre valori și performanța școlară reprezentată de rezultatele școlare și 

capacitățile intelectuale formate este mai greu de pus în evidență pentru că valorile sunt constructe subiective 

dobândite în special în cursul interacțiunii sociale și depind în foarte mare măsură de conjunctura socio-

economică și mediul social în care persoana s-a născut și s-a dezvoltat. Performanța școlară este influențată 

de un complex de factori interni și externi, subiectivi și obiectivi, dintre care un rol important îl au valorile 

elevilor.  

Cuvinte-cheie: valori, adolescent, ierarhie, reușita școlară 

Abstract. This article presents various theoretical and scientific and personal positions with reference to the 

values that constitute the content side of the personality orientation and expresses the basis of the personality 

attitudes towards the social reality. The relationship between values and school performance represented by 

the school results and the intellectual capacities formed is more difficult to highlight because the values are 

subjective constructs acquired especially during the social interaction and depend to a great extent on the 

socio-economic situation and the social environment in which the person was born and developed. School 

performance is influenced by a complex of internal and external factors, subjective and objective, of which 

the values of students play an important role. 

Keywords: value, adolescence, hierarchy, school success. 

 

1. Actualitatea studiului. 

Valorile sunt unul din cele mai conservative elemente ale psihologiei anumitei culturi, sistemul 

de valori ale anumitei culturi este în continuă schimbare. Sistemul de valori reflectă modificările 

esențiale ale interdependenței personalității cu lumea, precum și modificările situațiilor de viață 

actuale. 

2. Studiul abordărilor științifice 

Conceptul de valoare este utilizat în multe domenii, cu semnificaţii diferite. Există 

numeroase definiţii ale valorii care ar putea fi grupate în: - definiţii cu caracter general, care pun în 

evidenţă caracteristicile esenţiale ale valorilor; - definiţii care pun accentul asupra relaţiei individ-

societate, evidenţiind corelaţia dintre valorile individuale şi cele de grup (sociale);- definiţii care 

vizează relaţia dintre valoare şi personalitate, evidenţiind rolul valorilor în structura şi dinamica 

personalităţii umane [apud 5]. 

Valoarea este un concept greu de circumscris printr-o definiţie unică, larg acceptată. De 

aceea se recurge la identificarea caracteristicilor esenţiale, definitorii ale valorii, punând un accent 

deosebit pe funcţionalitatea valorilor în cadrul sistemului de personalitate. Se încearcă evidenţierea, 

pe de o parte, a caracteristicilor de stare (structurale) ale valorilor, iar pe de altă parte, a 

caracteristicilor dinamic-procesuale ale acestora [apud 3]. 

Observările întreprinse privind constatările savanților în vederea factorilor decesivi în 

constituirea valorilor în perioada adolescenței (cum ar fi: prezența sau lipsa ideologiei, fixarea sau 

inexactitatea convingerilor, definitivarea sau instabilitatea doctrinelor și teoriilor, respectarea sau 

refuzul de norme, interiorizarea sau respingerea valorilor, regulilor, codurilor etice etc.) prin diverse 

manifestări comportamentale au determinat actualitatea studiului întreprins [apud 2]. 

P. Andrei, afirmând fundamentalitatea noțiunii de valoare pentru filosofie, descoperă și 

esența educațională a acesteia, deoarece filosofia nu numai că explică lumea prin valori logice, dar 

o și transformă, în conformitate cu idealuri omenești etice [apud 1]. 

Valorile alcătuiesc una din cele mai conservative componențe ale psihologiei anumitei 

culturi, sistemul acestora este relativ stabil din perspectiva ierarhizării la nivel socio-cultural. 

Sistemul de valori se exprimă prin manifestările esențiale ale personalității care se află în 
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permanentă interrrelaționare cu lumea înconjurătoare, reflectând și modificările apărute în urma 

impactului unor situații și experiențelor obținute [apud 2]. 

 Ca şi atitudinea, valoarea este un fenomen relaţional; ea se instituie în şi printr-o relaţie 

funcţională subiect-obiect. P. Andrei arată că o valoare nu este nici un fenomen exclusiv subiectiv, 

nici unul exclusiv obiectiv (o calitate/ însuşire ce aparţine lucrului în sine), ci ea “se naşte printr-o 

reciprocitate funcţională activă a subiectului cu obiectul” [2]. 

Valoarea este o relaţie socială pentru că nu orice apreciere (individuală) a unui lucru 

determină valoarea lui, ci numai acelea care sunt în consens cu opţiunile, dorinţele şi preferinţele 

grupului sau ale societăţii.  În structura de ansamblu a personalităţii, valoarea este o formaţiune 

psihică a cărei componenţă implică elemente afective (sentimente), cognitive (judecăţi de valoare) 

şi volitive (orientare către scop şi efort voluntar pentru realizarea lui) [apud 7]. 

 Nu pot exista valori decât acolo unde există preferinţe evaluative întemeiate pe anumite 

judecăţi, care orientează activitatea individului în conformitate cu anumite scopuri. P. Andrei arătă 

că “fenomenul valorii e un sentiment ce întovarăşeşte o judecată şi care caută să concretizeze 

obiectul său sub forma unui scop” [2].  

Sursele valorilor sunt influențele socio-culturale. Dar la nivelul individului sunt selectate, 

ierarhizate intr-un mod personal si au semnificații, intensitate și funcție orientativă diferite.  

 O anumita răsturnare a sistemului de valori în societatea noastră aflată în proces de 

transformare perturbă procesul formării sistemului personal de valori cu toate consecințele acestui 

fapt pentru alegerea căilor de auto-realizare. În societatea orientată spre supraviețuire  prioritare 

devin valorile legate de siguranță - familie, sănătate. Adolescenții întâmpină dificultăți în procesul 

de căutare a locul lor în viață, au posibilități reduse de autoafirmare și autorealizare [3 ]. 

Opțiunea pentru valori și mai ales ierarhizarea lor sunt influențate de particularitățile de 

vârstă și statut profesional. Tinerii valorizează mai bine ceea ce se referă la relațiile între oameni, în 

timp ce maturii, pe cele cu semnificație profesională [2]. 

Valorile constituie latura de conținut a orientării personalității și exprimă baza atitudinilor 

personalității față de realitatea socială, determină motivația comportamentului persoanei și exercită 

o influență considerabilă asupra tuturor laturilor activității lui [3]. 

Stabilind caracterul de gradualitate a valorilor, constatăm că fiecare valoare ocupă o anumită 

treaptă a unei ierarhii, că fiecare valoare are o anumită valoare relativă în interiorul unui sistem 

gradual și că această însușire alcătuiește o dată a conștiinței, înainte și înafara chiar de orice 

comparație. T.Vianu menționează că optările conștiinței sunt de obicei acțiuni spontane [apun 1]. 

Reuşita şcolară presupune dezvoltarea aptitudinilor, inteligenţei, spiritului practic, spiritului 

aplicativ şi spiritului experimental al acestora. Un rol important în remarcarea reuşitei şcolare îl 

joacă pe lângă familie și cadrele didactice care trebuie să cunoască potenţialul fiecărui elevul de 

liceu, să îl forţeze dacă este cazul pentru a fi evidenţiat ca funcţionabil și să îl angajeze în activităţi 

de învăţare [6]. 

Relațiile dintre valori și performanța școlară reprezentată de rezultatele școlare și 

capacitățile intelectuale formate este mai greu de pus în evidență pentru că valorile sunt constructe 

subiective dobândite în special în cursul interacțiunii sociale și depind în foarte mare măsură de 

conjunctura socio-economică și mediul social în care persoana s-a născut și s-a dezvoltat.  

Valorile ne indică ceea ce este prețios din punct de vedere personal și social, aspectele 

dezirabile spre care tindem și implicit modul și direcția în care ne îndreptăm acțiunile și idealurile 

personale. Societatea în ansamblu are propriul sistem axiologic, dar fiecare individ își formează 

propriul sistem valoric.  

Școala, ca instituție socială transmite elevilor un set de valori, cale promovate de societate și 

formează elevii în spiritul acestora. Dar putem afirma, fără a greși, și doar cu excepțiile care 

confirmă regula, că nu există performanță școlară în afara unui sistem axiologic personal care să o 

includă și să o situeze pe primele trepte.  

Performanța școlară este influențată de un complex de factori interni și externi, subiectivi și 

obiectivi, dintre care un rol important îl au valorile elevilor. În același timp, performanța școlară 
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poate fi ea înseși o valoare. Dacă pornim de la distincția dintre mijloace și scopuri, atunci 

performanța școlară poate fi și scop și mijloc pentru atingerea altor scopuri [3]. 

3. Rezultatele experimentului științific. 

Cercetarea dată a fost organizată în cadrul Proiectului instituțional DROVSAIAT, 

Universitatea de Stat din Tiraspol. În studiul realizat am abordat tranzacția ierarhică a  

valorilor și reușita școlară la adolescenți din învățământul general.  Ca bază experimentală au fost 

selectați adolescenții din clasele a 9-10-a cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani, toți subiecții au fost 

sănătoși fără probleme acute de sănătate.  

Adolescenții au participat activ s-au implicat activ, au îndeplinit cu sârguință instrucțiunile 

enunțate pentru diagnosticarea valorilor la adolescenți au fost aplicate următoarele instrumente 

psihologice: Testul valorile și scopurile mele și Chestionarul valorilor personale după D. Super. 

Instrumentele au fost aplicate pe un lot de 108 adolescenți. 

 

 

Fig.1. Rezultatele repartizării a subiecților experimentali în urma aplicării 

Testului valorile și scopurile mele 

În fig.1. Sunt prezentate rezultatele Testului valorile și scopurile mele care a avut ca scop 

studierea valorilor și scopurilor la adolescenți. În urma analizei datelor obținute am desprins 

următoarele rezultate despre valorile ierarhice ale adolescenților. 

În baza datelor expuse vedem că din eșantionul de 108 adolescenți cu vârsta cuprinsă între 

14-16 ani prevalează valoarea de dezvoltare personală cu un procentaj de 29 %, cunoștințe 23%, 

viața de familie 17%, independență 16%,  succes 15%. 

 

Fig. 2. Rezultatele repartizării a subiecților experimentali în urma aplicării 

Chestionarului valorile profesionale după Super 

În fig.2. Sunt prezentate rezultatele chestionarului valorilor profesionale după D.Super, care 

are ca scop diagnosticarea valorilor profesionale. În urma analizei datelor obținute am desprins 

următoarele rezultate despre valorile ierarhice ale adolescenților, am determinat că din eșantionul de 

108 adolescenți cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani cel mai mare procentaj au obținut adolescenții la 

care prevalează stilul de viață cu 24%, ambianța de lucru 23%, prestigiu 20%, independență 18%, 

siguranță 18%. 
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În urma analizei corelației după testul Pearson am constatat că succesul școlar al 

adolescenților se află în relație pozitivă de intensitate medie și înaltă cu următoarele orientări 

valorice ale adolescenților.  

Matemateca și ajutor pentru alți oameni (r=568 la ≤ 0,05); 

Chimia și recunoașterea socială (r=582 la p≤0,05); 

Fizica și creația (r=480 p≤0,05); 

Geografie și recunoaștere socială (r=611 p≤0,01); 

Istoria și dezvoltarea pesonală (r=462 p≤0,05). 

Conform rezultatelor obținute corelației în urma aplicării testului Pearson asupra indicilor 

chestionarului valorilor personale după D. Super și reușitei școlare am determinat relația pozitivă 

de intensitate medie și înaltă dintre: 

Chimia și relații cu colegii (r=531 p≤0,05); 

Limba română și reuțită obiectivă (r=458 p≤0,05); 

Istoria și relații cu colegii (r=529 p≤0,05); 

Matemateca și avantaje materiale (r=696 p≤0,01); 

Chimia și avantaje materiale (r=642 p≤0,01); 

Informatica și avantaje materiale (r=644 p≤0,01); 

Limba română și reuțită obiectivă (r=661 p≤0,01). 

Rezultatele obținute în urma corelației, ar semnifica că adolescenții preferă să lucreze după 

propriul lor plac şi să aplice idei noi; își doresc ocupaţii cu un statut social ridicat care conferă 

importanţă şi impun respect; profesii care prezintă certitudinea menţinerii lor, asigurarea aceluiaşi 

tip de muncă şi garantarea veniturilor; muncă desfășurată în condiții bune de lucru.  

 

Fig.3. Ierarhia valorilor a adolescenților după testul Valorile și scopurile mele 

În fig.3 este reprezentată tranziția ierarhică a valorilor în urma aplicării chestionarului 

Valorile și scopurile mele observăm care valori nu sunt prioritare pentru adolescenți. 

 

Fig.4. Ierarhia valorilor a adolescenților după testul Valorile profesionale după Super 
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În fig.4 este reprezentată tranziția ierarhică a valorilor în urma aplicării chestionarului 

Valorile profesionale după Super observăm care valori profesionale nu sunt prioritare pentru 

adolescenți. 

4. Concluzii și recomandări: 

Foarte important pentru reuşita şcolară este prevenirea eşecului şcolar, care presupune 

intervenţia întemeiată pe cunoaşterea eventualelor cauze care ar putea genera nereuşita în activitatea 

de învăţare. Din acest punct de vedere, reuşita şcolară este considerată ca o rezultantă a confluienţei 

tuturor factorilor implicaţi în activitatea de învăţare. 

Reuşita şcolară reprezintă raportul dintre efectul obţinut şi efortul depus în procesul de 

învăţământ. Relațiile dintre valori și reușia școlară reprezentată de rezultatele școlare și capacitățile 

intelectuale formate este mai greu de pus în evidență pentru că valorile sunt constructe subiective 

dobândite în special în cursul interacțiunii sociale și depind în foarte mare măsură de conjunctura 

socio-economică și mediul social în care persoana s-a născut și s-a dezvoltat. 

Școala, ca instituție socială transmite elevilor un set de valori, cale promovate de societate și 

formează elevii în spiritul acestora. Dar putem afirma, fără a greși, și doar cu excepțiile care 

confirmă regula, că nu există performanță școlară în afara unui sistem axiologic personal care să o 

includă și să o situeze pe primele trepte. Performanța școlară este influențată de un complex de 

factori interni și externi, subiectivi și obiectivi, dintre care un rol important îl au valorile elevilor. În 

același timp, performanța școlară poate fi ea înseși o valoare. 

Valorile sunt componente ale caracterului individului. Școala propune un sistem de valori, 

cel dezirabil din punct de vedere social și educă/formează caractere. Acesta este un proces ce se 

derulează pe parcursul întregii școlarități, școala își atinge scopul său doar dacă sistemul de valori 

propus este concordant cu cel personal al elevului, format de familie și celelalte instituții sociale cu 

scop în educație, dar și de microgrupurile informale la care acesta se afiliază. 

Părinţii reprezintă mediatori ai relaţiilor dintre copil şi şcoală, modele de raportare la 

instituţiile educaţionale şi decidenţi în ceea ce priveşte primele opţiuni educative ale acestuia. 

Încrederea sau neîncrederea copilului în valorile şcolare şi în cadrele didactice, autoritatea de care 

se bucură acestea depind într-o mare măsură de reprezentările, valorile, atitudinile transmise şi 

întreţinute în cadrul familiei. 
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Rezumat: În acest articol se elucidează valoarea mediului educațional (formal, nonformal, informal) pentru 

asigurarea progresului în dezvoltarea cognitivă și socială a personalității. Se argumentează semnificația 

paradigmei constructiviste în conceptualizarea strategiilor de monitorizare a învățării ce ar incita și motiva 

învățarea formabililor in diferite medii/contexte pertinente de învățare . 
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different learning environments/contexts. 
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Mediul este considerat pe bună dreptate un factor determinant al modelelor de viața socială, 

tendință numită adesea determinism de mediu. Mediul natural în ciuda semnificației sociologice 

potențiale ca teritoriu în care se realizează acțiunea umană și ca obiect modificat de agentul uman, a 

apărut în gândirea sociologică mai mult în relația: ereditate-mediu. Cercetările UNESCO dezvoltă, în 

acest sens, teza transformării progresive a mediului social într-o „cetate educativă” [apud.2]. În 

viziunea lui N.Silistraru mediul educaţional începe acolo, unde are loc întâlnirea educatului cu 

educatorul [10]. Deschiderea pedagogică a mediului spre educaţie angajează capacitatea formatorului 

de a-și structura instituţional activităţile orientate spre formarea-dezvoltarea personalităţii umane și 

nivelul componentelor sale socio-culturale şi a derivatelor ei sociocomunicative, mediul se prelungeşte 

în educaţie, se unifică cu educaţia” [2]. Mediul educațional determină climatul psihosocial necesar 

pentru crearea condiţiilor destinse şi permisive de inter/relaţionare şi de susţinere reciprocă, condiţii 

securizante pentru producerea dialogului şi a comunicării, favorizarea reflecţiei personale şi colective, 

acceptarea şi respectarea diferenţelor dintre indivizi, transparenţa în comunicare, atitudinea empatică, 

respectarea eticii comunicaţionale (a asculta activ şi interactiv, a fi atent la intervenţiile altora, a 

respecta opiniile altora, a valoriza o luare de cuvânt, a fi tolerant etc.), asigurarea unui echilibru între 

atmosfera competiţională şi cea cooperantă. [3]. Mediul educațional se reprezintă prin trei forme de 

influenţare educativă: informală (reprezintă totalitatea influenţelor educative nesistematice, 

neorganizate, nesubordonate unor obiective şi finalităţi explicite, care se exercită asupra individului), 

formală (reprezintă ansamblul acţiunilor sistematice şi organizate, proiectate şi desfăşurate în instituţii 

specializate, urmărind finalităţi explicite, cu scopul formării şi dezvoltării personalităţii umane) și 

nonformală (reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru 

instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ). În opinia lui N.Silistraru familia (ca 

instituție educațională informală) reprezintă primul mediu de viaţă al copilului. Dezvoltarea copilului în 

familie se impune a fi apreciată deci, prin atmosfera unică în felul ei, a climatului afectiv şi educativ pe 

care acest mediu i-1 creează [9, p.6-8]. Un exemplu de educație informala este atunci când copiii mici 

învață să vorbească. Cercetările privind reuşita şcolară utilizează frecvent teste de performanţă 

lingvistică („raportul Coleman” în S.U.A. sau „ raportul Plowden” în Marea Britanie [11] și pun în 

evidenţă performanţele diferențiate ale copiilor proveniţi din categorii socio-profesionale diferite. 

N.Silistraru constată că după familie, ca forma distinctă a educației este mediul instituţionalizat (creşa, 

grădiniţa) care oferă prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Aici, copilul ia cunoştinţă cu 

activităţi şi obiecte care-i stimulează dorința pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi 

îi propune angajarea în relaţiile sociale de grup. Educaţia este procesul prin care se realizează formarea 

şi dezvoltarea personalităţii umane. Ea constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate [9, p.8]. 

260



Personalitatea umană este în concordanță cu expectanța grupului social, în care aceasta se dezvoltă. De 

exemplu, în societăţile primitive, societatea fiind nediferenţiată, şi personalitatea este nediferenţiată. 

Însă, pe măsura evoluţiei societăţii, odată cu diferenţierea continuă influenţată de diviziunea muncii şi 

diferenţierea valorilor, personalitatea începe să se diferențieze de grup şi devine tot mai individualizată. 

Se poate vorbi de un maximum de dezvoltare în societăţile moderne în care se pot observa 

personalităţile cele mai distincte şi mai autonome. Acestea nu sunt altceva decât produsul evoluţiei 

sociale. Personalitatea este considerată de unii ca o întretăiere de cercuri sociale [3]. Și desigur, 

amprenta socialului în personalitate se întâmplă , grație faptului că acesta învață, în toate mediile socio-

educaționale în care este propulsată intenționat ori nu: formal, nonformal și informal. Apare întrebarea: 

cum ar fi mai bine de monitorizat învățarea în toate contextele oferte de învățare? 

Răspunsul la această întrebare nu poate neglija dificultăţile care alimentează starea critică în 

educație: dominarea încă în curriculum a practicilor behavioriste, relativa susţinere a activizării reale a 

formabililor, restricţiile în utilizarea tehnologiilor actuale de informare, formarea deficitară a 

pedagogilor, relativa corelare formal-nonformal, ş.a. Pedagogia este încă terenul disputelor între 

orientări diverse privind educaţia. În comparaţie cu tradiţionalismul şi modernismul, curentul 

postmodernist, din ce în ce mai prezent,s-ar caracteriza prin: căutarea şi acceptarea de alternative de 

predare-învăţare şi educaţionale, renunţarea la frontiera între ştiinţe, descentralizare, toleranţă, 

incertitudine, interculturalitate, globalism, individualism,umanizarea tehnologiei,diversificarea 

comunicării.  

În plan educaţional, acestea s-ar concretiza în promovarea noilor educaţii, în reforma curriculară, în 

descentralizarea managerială, în abordarea personalizată a strategiilor,utilizarea surselor alternative de 

informare, pluralitatea modelelor de instruire ..  

Acest demers inovativ de primă importanţă în educaţie, aflat sub egida „învăţării centrate pe elev”, 

pleacă de la perspectivele constructiviste majore reprezentate de Jean Piaget si L.S.Vîgotski. 

Constructivismul cognitiv fundamentat pe teoria dezvoltării cognitive a lui Jean Piaget, conform 

căreia individul trebuie să-şi construiască propria cunoaştere prin experienţă, aceasta îi permite să-şi 

creeze scheme mentale care se modifică prin două procese complementare:asimilare şi acomodare. În 

acest proces rolul care îi revine pedagogului este limitat la acela de a asigura un context ambiental 

pentru activitatea exploratorie a formabilului.  

În viziunea constructivismului piagetian, cognitivist sau psihologic, învăţarea este un demers 

individual: ceea ce învață vin la ore cu idei, credinţe şi opinii care trebuie modificate, dezvoltate de 

pedagog; în acest scop, profesorul formulează sarcini şi probleme-dilemă. Construirea cunoaşterii apare 

ca rezultat al activităţii depuse pentru rezolvarea acestor sarcini. Practicile caracteristice includ 

„învăţarea prin descoperire”, operarea cu obiecte, sarcini care solicită operarea cu conceptele existente, 

precum şi tehnicile de dialogare socratică. Învățarea prezintă un proces activ; pentru asimilare şi 

acomodare sunt vitale experienţa directă, erorile, căutarea soluţiilor. În instruirea subiectului trebuie să 

i se ofere oportunităţi de construire a cunoaşterii prin experienţă proprie. Cunoașterea nu poate fi 

„transmisă” de formabil. Tehnologiile moderne oferă o gamă largă de posibilităţi. Se salută utilizarea 

băncilor de date, simulatoarelor, etc. 

Constructivismul social criticând teza pedagogiei contemporane cu privire la independenţa dezvoltării 

faţă de activitatea de învăţare, Lev Vîgotski promovează teza conform căreia învăţarea raţional 

construită se situează în fruntea dezvoltării şi o trage după sine, lărgindu-i posibilităţile şi perspectivele; 

„procesele dezvoltării nu coincid cu procesele învăţării, procesele dezvoltării merg în urma proceselor 

învăţării care creează zona proximei dezvoltări”, „este satisfăcătoare numai acea învăţare care împinge 

înainte dezvoltarea”. Pentru L.Vîgotski dezvoltarea mentală este indisolubil legată de cea 

motivaţională, în terminologia sa afectivă, fapt pentru care în lucrările sale el susţine principiul unităţii 

„intelectului şi afectivului”.  

Ideile promovate de L.Vîgotski au fost preluate, susţinute şi dezvoltate de colaboratorii şi 

discipolii săi, precum şi de specialiştii occidentali. În acest sens se salută aplicarea tehnologiilor 
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moderne care se axează pe asigurarea colaborării dintre formatori și formabili. Rolul educatorului nu 

este acela de a asigura contextul pentru o învăţare individualizată, ci de a-l ajuta pe elev să abordeze 

problema, de a-l încuraja să lucreze în grup pentru a analiza soluţiile, precum şi de a-l sprijini cu un sfat 

când are nevoie. Modul în care se desfăşoară instruirea în viziune vîgotskiană variază foarte mult, dar 

fiecare activitate respectă următoarele principii: 

- învăţarea şi dezvoltarea reprezintă o activitate socială, colaborativă; 

- zona proximei dezvoltări poate servi drept ghid pentru planificarea curriculară şi a orelor; 

- învăţarea formală trebuie să se realizeze într-un context semnificativ şi nu trebuie să fie separată de 

învăţarea şi cunoaşterea pe care copiii le realizează în contexte nonformale și informale; 

- experienţele din afară trebuie relaţionate cu experienţa proprie a formabilului. 

Cunoaşterea este construită de oameni şi nu există în afara minţii umane. Formabilii îşi 

construiesc înţelegerea. Ei caută sensul şi încearcă să descopere regularitatea şi ordinea chiar în absenţa 

unei informaţii complete. Învățarea este un proces activ. Informația poate fi impusă din exterior, dar nu 

şi înţelegerea; aceasta trebuie să vină din interior. Învățarea este determinată de o interacţiune 

complexă între cunoaşterea existentă a subiecţilor, contextul social şi problema de rezolvat. Instruirea 

se referă la asigurarea subiecţilor cu o situaţie de colaborare în care ei să aibă atât mijloacele, cât şi 

oportunitatea de a construi o nouă înţelegere. În acest proces o atenţie deosebită se acordă problemei de 

rezolvat, elementul căruia i se cere să stimuleze explorarea şi reflecţia necesare pentru construirea 

cunoaşterii. Se consideră că o problemă corespunzătoare ar trebui să dispună de următoarele atribute: 

să solicite construirea şi testarea unor predicţii; să poată fi rezolvată fără echipamente costisitoare; să 

aibă o complexitate realistă; să fie relevantă şi interesantă pentru subiecţi. 

A doua caracteristică a procesului de învăţare este interacţiunea dintre subiecţi; lucrul în comun 

pentru rezolvarea problemei îi oferă fiecăruia posibilitatea de a-şi evalua şi ameliora înţelegerea pe 

parcursul interacţiunii. Constructivismul are nevoie de un formator care să-i ajute pe cei ce învață să 

devină participanţi activi în învățare. Educatorul trebuie să stimuleze dezvoltarea subiecţilor oferindu-le 

sarcini pe care ei să le poată îndeplini numai cu ajutor, adică în zona proximei dezvoltări. Pedagogul 

care coîmpărtășește ideile paradigmei constructiviste firesc realizează în procesul instructiv 

următoarele acțiuni: încurajează şi acceptă autonomia şi iniţiativa formabililor, foloseşte o mare 

varietate de materiale, inclusiv date brute, surse primare, materiale interactive şi îi încurajează pe 

subiecți să le utilizeze, se interesează de cunoaşterea de către acestea a conceptelor, înainte de a le 

împărtăşi cunoaşterea proprie, îi încurajează să angajeze dialogul cu educatorul sau cu ceilalţi colegi, 

încurajează tentativele de explorare a cunoaşterii şi de a pune întrebări colegilor, îi angajează pe cei ce 

învață în experienţe care pun în lumină contradicţii cu informaţia iniţială, stimulând apoi discuţia, le 

asigură formabililor timp pentru construirea relaţiilor şi crearea metaforelor, apreciază nivelul de 

cunoaştere prin aplicaţii şi rezultatele la sarcini „deschise”, În esenţă, sarcina pedagogului este să 

creeze şi să menţină un context în care elevii să-şi construiască propria lor cunoaştere, avându-l pe 

acesta drept ghid.  

Constructivismul pledează pentru crearea mediilor stimulative care ar motiva formabilul să 

acceseze statutul de regisor și actor al propriului traseu de cunoaștere. În acest sens, mediile 

constructiviste de învățare au următoarele atribuții:   

- asigură reprezentări multiple ale realității, reprezentările multiple evită simplificările și 

reprezintă complexitatea lumii reale; 

- au în vedere construcția cunoașterii cu inserția reproducerii cunoașterii; 

- presupun mai curând sarcini autentice în contexte semnificative decât instruire abstractă în afara 

contextului; 

- oferă contexte de învățare de tipul situațiilor reale sau a studiilor de caz în locul secvențelor de 

învățare prestabilite; 

- încurajează reflecția asupra experienței; 

- asigură construcția cunoașterii prin și în dependență de context; 
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- suportă construcția colaborativă a cunoașterii prin negociere socială, uneori si prin competiție 

prin competiție;  

- asigura achiziția conștienta de informație; 

- favorizează transformarea acestei informații în formula potrivită pentru realizarea unei sarcini; 

- incumba verificarea pertinentei  transformării realizate. transformarea se realizează prin 

codificarea și clasificarea informațiilor și implica trei modalități de reprezentare a experienței 

trecute pentru stocarea ei în memorie și utilizarea ei la nevoie: activă, iconică, simbolică;  

- saluta reconstrucția achizițiilor deținute care prezintă de fapt o nouă construcție ce reflectă 

schimbarea structurală produsă în cognițiile subiectului, în modurile de interpretare a realității, 

în strategiile de rezolvare a problemelor, în comportamentele și în conduita subiectului;  

- sprijină construcția rezultatelor noi - procesul prin care cei ce învață construiesc sensuri și 

semnificații proprii ale realității percepute, obținând cunoștințe pe care le nuanțează afectiv, le 

verifică viabilitatea și aderă la ele.; 

- stimulează deconstrucția  care presupune punerea în discuție a unor cunoștințe, puncte de 

vedere, convingeri, credințe, mentalități, reprezentări individuale sau colective referitoare la 

realitate și la cunoașterea acesteia;  

- înaintează sarcini de lucru de nivel înalt. asta înseamnă analiză, sinteză și evaluare. acest lucru 

asigură cunoștințe funcționale și pentru că utilizarea exclusivă a sarcinilor de nivel scăzut duce 

la învățare de suprafață de tip jabberwocky. competențele de nivel înalt pot fi învățate, nu sunt 

un dat ereditar. toate a competențele implică aplicarea acestor procese care pot fi învățate 

explicit, de exemplu , planul unui eseu, evaluarea pe bază de criterii etc.; 

- stabilesc trepte ale sarcinilor. este semnificativ a stabili sarcini de lucru care treptat urcă pe 

scara taxonomiei lui Bloom sau care se ridică de la simplu și concret la complex și abstract; 

- promovează strategiile de învățare care cer tuturor formabililor să formeze un concept. metode 

pasive cum ar fi prelegerea făcută de profesor nu presupun formarea unui concept; asta se face 

prin metode active. când suacționează, trebuie să își creeze și să aplice conceptul pentru a 

decide ce să îl facă;  

- verifică și corectează învățarea care se face prin încercări repetate, așa că mediile stabilesc 

activități care presupun verificarea de către formabil atât a erorilor sau omisiunilor proprii, cât 

și ale colegilor, iar apoi le verifică pedagogul. În timpul unei activități formabilii construiesc un 

produs care ar trebui să diagnosticheze erorile sau omisiunile de învățare. E mai important ce 

face formabilul, decât ce face profesorul, predarea este doar un mijloc către un scop; învățarea 

contează! de aceea experții constructiviști sunt pregătiți să observe învățarea, nu doar predarea;  

- fac învățarea plăcută; sarcinile plăcute creează o participare mai activă, concentrare, 

perseverență și angajare cognitivă; 

- asigură învățarea prin  „a face”. Acesta este un principiu despre care se vorbește adesea și care 

este atribuit lui Dewey.  

- organizează „predarea prin întrebări” sau descoperire ghidată; 

-  înaintează întrebări de diagnostic și răspunsuri, permit răspunsuri greșite pentru a explora și a 

corecta neînțelegerile (întrebări socratice);  

- propun sarcini de explicare care cer formabililor să prezinte profesorilor sau colegilor propria 

înțelegere, mai ales dacă aceste explicații sunt corectate formal sau informal;  

- organizează activitatea în grupuri mici care solicită celor ce învață să  discute asupra 

materialului, așa că se construiesc concepte și are loc inter-evaluarea și cea făcută de profesor; 

aceasta presupune sarcini și întrebări de nivel ridicat (pe taxonomia lui Bloom); 

- solicită crearea de „hărți mentale” și rezumate care să identifice punctele cheie și cum acestea 

se leagă de întreg.  

Așadar, constructivismul interpretează învățarea ca și construcție activă a cunoașterii și a 

competențelor. Direcțiile majore ale constructivismului: constructivism cognitiv, constructivism social. 
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Constructivismul se articulează în jurul a două ” realități”. Pe de o parte, el presupune existența unei 

realități ontologice, dincolo de orice cunoaștere. Pe de altă parte, există o realitate trăită a experienței 

noastre, din care extragem tot ceea ce denumim ”cunoaștere” structuri conceptuale, acțiuni și operații. 

Subiectul cognitiv trăiește în domeniul experienței sale care este întotdeauna și în întregime ” 

subiectivă”. Cunoașterea rațională privește întotdeauna domeniul experienței și abstracțiile ( 

conceptele, relațiile, teoriile, modelele)construite în efortul de a genera o lume cât de cât regulată și 

previzibilă. Constructivismul radical distinge activitatea umană generatore de cunoaștere științifică de 

intuiția artiștilor. Din punct de vedere constructivist, cunoașterea științifică este formată din modele 

teoretice care s-au dovedit viabile în domeniul lor. Modelele științifice sunt instrumente; un instrument 

care poate servi într-o duzină de situații diferite valorează mai mult decât o duzină de instrumente 

diferite; 

În ceea ce privește limbajul, constructivismul se opune tradiției care consideră comunicarea prin 

limbă drept mijloc de ” transport” a cunoștințelor, tradiție conform căreia vorbind putem transporta idei 

dau cunoaștere ( adică, structuri conceptuale)de la o persoană la alta. 
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CZU: 371.3 

ABORDAREA CONSTRUCTIVISTĂ A STRATEGIILOR  DIDACTICE INTERACTIVE 

Elena CIUHRII, consultant pe probleme educaționale,  

DG IPÎ Liceul Teoretic “Orizont”, grad managerial superior 

       Constructivismul reprezintă una din alternativele metodologice de instruire a elevilor - o 

modalitate aflată sub semnul căutărilor pentru identificarea unor mijloace  de aplicare. Pedagogia 

constructivistă se constituie ca o alternativă, mai ales la nivel metodologic, al practicii educaționale. 

Deşi, inițial, constructivismul a apărut ca o teorie a cunoaşterii, punctul central prin care s-a ajuns la 

extinderea lui în pedagogie îl reprezintă învățarea şi, ca urmare, această paradigmă transdisciplinară a 

generat consecințe şi soluții aplicative şi în domeniul instruirii. 

       Modalitățile de aplicare a constructivismului în practica instruirii au generat extinderi în sistem: 

pentru întreaga activitate educațională, pentru conceperea curriculumului şcolar şi extraşcolar şi pentru 

activitatea de evaluare didactică. Constructivismul şi pedagogia postmodernă se intersectează, 

constructivismul oferind perspective interpretative şi aplicative în abordarea teoriei şi practicii 

educaționale.  

        Rădăcinile constructivismului se află în antichitatea clasică, începând cu dialogurile lui Socrate și 

urmașii lui, în cadrul cărora, prin întrebări directe, profesorul îl stimula pe elev să sesizeze propriile 

greșeli/erori în procesul gândirii. 

       Potrivit lui   J.Dewey pentru atingerea esenței cunoașterii, individul trebuie să acționeze direct, să 

câștige experiență nemijlocită de învățare, să învețe prin acțiune proprie, ca apoi să reflecteze asupra 

ei. Dar se ajunge aici numai dacă elevul este pus în situația de a câștiga această experiență reală de 

cunoaștere și de viață, de a se convinge singur  asupra importanței problemei de rezolvat, de cunoscut. 

J.Dewey fundamentează curriculumul constructivist, dă o nouă orientare combinării metodelor de 

instruire. 

       Piaget considera că individul învață construindu-și structuri logice una după alta.El concluziona că 

 logica copilului și modul său de gândire sunt diferite de cele ale adultului. Implicațiile acestei teorii și 

cum a fost ea aplicată a constituit fundamentul educației constructiviste. 

        Vîgotski introduce aspectele sociale ale învățării în teoria constructivistă. El definește “zona 

proximei dezvoltări”  în legătură cu capacitățile elevilor de a rezolva probleme plecând de la nivelul 

actual de dezvoltare și țintind către nivelul potențial, sub coordonare sau în colaborare cu copii mai 

mari. 

       Folosirea strategiilor didactice interactive reclamă din partea profesorului o viziune constructivistă 

asupra proceselor de predare-învățare-evaluare, în acord cu dezideratele educației postmoderniste. 

       Ideea centrală a constructivismului este următoarea: cunoașterea umană se construiește printr-un 

proces creator și activ; cei ce învață își construiesc o nouă cunoaștere pe temeliile învățărilor 

anterioare, experimentând și reflectând asupra experiențelor. Această perspectivă vine să contrasteze 

cu cele care privesc cunoașterea ca pe o simplă transmitere a informațiilor de la un individ la altul, în 

care recepția/recepționarea nu construcția este fundamentală.  

       În clasă, perspectiva constructivistă asupra învățării valorifică o serie de strategii didactice 

interactive în cadrul cărora elevii învață să-și formuleze propriile idei, le testează, le argumentează, 

concluzionează, colaborează etc. Deci profesorul ajută elevii să devină participanți activi în  învățare, 

se propun sarcini pe care ei să le poată îndeplini numai cu ajutor, adică în zona proximei dezvoltări. Pe 

parcurs profesorul încurajează inițiativa elevilor, folosește diverse materiale, surse primare , determină 

cunoașterea de către elevi a conceptelor, înainte de a le împărtăsi cunoașterea proprie. Folosirea 

strategiilor didactice interactive menține tonusul atât al profesorului cât și al elevului în desfășurarea  

unei activități captivante, motivante, benefice atât în plan cognitiv cât și în plan social.  

       Dat fiind faptul că învățarea trebuie să se construiască în jurul elementelor esențiale, a 

conceptelor-cheie dintr-un domeniu, e necesar ca elevii  să fie familiarizați cu scopurile și ideile 
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principale ale conținuturilor, realizându-se legături interdisciplinare.  Importantă în învățare este 

semnificația pe care o acordă subiectul situației, experienței cu care vine în contact. Acest fapt 

argumentează necesitatea însușirii unei teme anume, prin cunoasterea obiectivelor, prin captarea 

atenției și menținerea interesului . 

       Se propun unele strategii didactice interactive utilizate la orele de  limbă și literatură română 

care oferă o implicare a elevului în procesul propriei formări.  Studiul de caz Dramatismul unui destin 

în baza romanului ”Pădurea spânzuraților”  de L.Rebreanu se realizează în grup /clasa a X-ea/.  

Elevilor li se propun aspectele pentru a cerceta  cazul lui Apostol Bologa:  dosarul personajului ce 

reprezintă cazul; calificarea cazului cu probe din text;  stabilirea erorilor și a vinei protagonistului ;  

stabilirea crizelor de conștiință;  punerea în valoare a  revelațiilor trăite de personaj;  soliționarea 

cazului: proba textului, proba grupului de investigare. Profesorul se implică cu unele explicări. 

      Metoda predării/învățării reciproce –Rezumând, Întrebând, Clarificând, Precizând se poate 

aplica când se face un studiu de text pe teme sociale, științifice sau un text narativ. De exemplu, în 

clasa a VIII-a,  pe nuvela “Dincolo de nisipuri” de F.Neagu, în baza  eseului “Cărțile au suflet”  de 

N.Manolescu etc.  Această metodă stimulează și motivează, ajută elevii în învățarea metodelor și 

tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de muncă intelectuală pe care le pot folosi apoi în mod 

independent, dezvoltă capacitatea de exprimare, atenția, gândirea cu operațiile ei și capacitatea de 

ascultare activă, stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de citit și priceperea de a selecta 

esențialul.   

     Predarea/ invățarea literaturii  este imposibilă  fără legătura dintre discipline – 

interdisciplinaritatea, ceea ce constituie o abordare constructivistă. De exemplu, studierea nuvelei 

istorice “ Alexandru Lăpușneanul” de C.Negruzzi necesită cunoașterea  perioadei istorice 

corespunzătoare. Aici se propune tehnica diagrama Ven -  de organizare a informației, rezultând din 

discutarea a două texte care au afinități și deosebiri: „Letopisețul Țării Moldovei” de Gr.Ureche 

și”Alexandru Lăpușneanul” de C.Negruzzi.  

     Importanța strategiilor didactice interactive pentru procesul de invățare este majoră, deoarece 

elevii învață nu doar prin ei înșiși, ci mai ales de la ceilalți. Strategiile didactice interactive sunt menite 

să stimuleze o cunoaștere activă, prin participări și asocieri la situații practice, ceea ce mobilizează și 

motivează elevii. 
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CZU: 37.012 

TEORIILE ȘTIINȚIFICE ALE ÎNVĂȚĂRII REFLEXIVE ÎN PEDAGOGIA 

INTERACTIVĂ 

Natalia DORONIN, asistent universitar, USMF „Nicolae Testemiţanu”  

Departamentul limba română și limbi moderne, disciplina de limbi moderne.  

Doctorand, UPS „Ion Creangă”, științe ale educației, Republica Moldova, Chișinău 

 
Rezumat: Pedagogia interactivă centrată pe educat, promovează un model de instruire reflexiv-interactiv, 

care încurajează reflecția interioară, evidențiază libertatea intelectuală, autonomia, autoaprecierea, 

automonitorizarea, interacțiunea psihosocială, cooperarea de grup, experiențele proprii ale studentului 

Educația se bazează pe teorii științifice moderne. Constructivismul este cea mai importantă teorie a 

învățării reflexive, alături de socioconstructivism, teoria cognitivă, social-cognitivă și gestaltistă care 

susțin că metacogniţia joacă un rol important în achiziţia cunoştinţelor, proces facilitat de profesor. 

Cuvinte cheie: Învățare (Î), teorii științifice, metacogniția (M). 

Abstract: The student-centered interactive pedagogy promotes a reflexive-interactive training model, 

which encourages inner reflection, highlights intellectual freedom, autonomy, self-esteem, self-

monitoring, psychosocial interaction, group cooperation, student's own experiences. Education is based 

on modern scientific theories. Constructivism is the most important theory of refletive learning, together 

with socioconstructivism, cognitive, social-cognitive and gestalt theory, which argue that metacognition 

plays an important role in the acquisition of knowledge, a process facilitated by the teacher. 

 

 

   Pedagogia interactivă, metacognitivă, de descoperirea a noului cu o caracteristică a 

constructivismului și socio-constructivismului, promovează un model de instruire reflexiv-

interactiv, care încurajează reflecția interioară, evidențiază libertatea intelectuală, autonomia, 

autoaprecierea, automonitorizarea, interacțiunea psihosocială, cooperarea de grup, experiențele 

proprii ale studentului care caută informația, o adaptează, concepe, înțelege, interpretează, 

construiește scheme, caută independent sensurile, verifică rezultatele, iar baza cunoașterii 

constituie reflecția.  [3, p.780; 7, p.15]     

   Educația se bazează pe teorii științifice moderne. Constructivismul este cea mai importantă 

teorie a învățării, fiind un proces stadial, creator, activ de dezvoltare intelectuală, având o 

abordare centrată pe student care își construiește cunoștințele pe baza celor anterioare, în cadrul 

propriei sale activităţi de cunoaştere reflectând asupra experiențelor, prin interacțiunea cu mediul 

și condițiile de Î [6 p. 58; 10 p. 88], prin  autoconştientizarea procesului de construire a 

cunoaşterii, de organizare, contextualizare cu ajutorul reflecției, strategiilor metacognitive 

folosite în Î noului material încurajați de profesor care facilitează procesul de instruire, 

încurajează valorificarea noului în interactuinea cu informația achiziționată astfel studentul 

construiește cunoașterea efectiv și consolidează propriile abilități cognitive și metacognitive.  [1, 

p.39-42] Lebow, Jonassen, Brooks & Brooks, Anderson, Reder, Simon, Doolittle, Boyle 

menționează importanța autonomiei în Î independentă şi construirea propriei cunoaşteri în baza 

experienței pentru înțelegerea informației noi.[ 9, p . 97] 

     J. Dewey promova ideea unui curriculum bazat pe experiențe de învățare, centrarea pe cel ce 

învață, pe activitatea sa de construire a cunoașterii prin cooperare, organizare, transformare 

bazată pe teoria constructivistă și teoria interactivității în Î. [10, p.57; 2, p. 64] 

  Salăvăstru menționează că modelul Bandura al autoreglării (self-efficacy) evidenţiază modul de 

formare a abilităţii de a învăţa noi priceperi şi cunoştinţe pe baza utilizării datelor asupra 

modului de rezolvare a sarcinii, prin autoanaliză a lor, prin întărirea soluţiilor care au condus la 

performanţă, încrederea în posibilităţile proprii prin autoestimarea succesului viitor, prin 

conturarea sugestiilor [7, p. 187; 10, p.46] 

    Studierea importanței metacogniției în Î a permis identificarea teoriilor științifice ale învățării 

reflexive și realizarea tabelului de mai jos care relevă interdependența, conexiunea strânsă între 

student și profesor.  [2, p. 64; 8, 136 p; 4, p. 14; 5, p. 24; 6, p. 58; 8, p. 114; 8, p. 55; 9, p. 183] 
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                                                                                Tabel. Teorii științifice ale învățării reflexive. 

Teorii științifice ale învățării 

reflexive. Descriere succintă 

 Reprezentanți    Profesorul       Studenții 

Constructivismul – model de 

punere în aplicare a teoriei 

procesării informaţiei, își are 

originea în antichitate începând cu 

Socrate și urmașii lui (atunci 

profesorul stimula educatul prin 

dialog să gândească, să observe 

propriile greșeli), valorifică 

psihogeneza dezvoltării intelectuale, 

Î prin colaborare, prin descoperire, 

centrarea pe învățarea celui ce 

învață organizarea mentală prin 

metacogniție și reflecție, pune 

accent pe proceduri, strategii 

cognitive, include practici și 

strategii instructive care 

mobilizează studenții să caute să 

formuleze ipoteze, să reflecteze. 

Descartes, E. 

Kant, J. Piaget, 

Galperin, 

Hubert 

Funcționează ca ghid, 

facilitator, încurajează, 

stimulează, mediază, 

oferă îndrumare 

diferențiată, 

personalizată, 

evaluează, crează 

condiții de construcție a 

noilor cunoștințe pe cele 

inițiale, valorifică 

punctele de vedere, 

încrederea în forțele 

proprii ale studentului, 

sprijină să devină 

autonom, să mențină și 

să creeze un context de 

problem-solving, 

folosește materiale 

interactive, acordă timp 

pentru gândire, reflecție, 

oferă materiale variate. 

Învață cu plăcere 

când sunt implicați 

activ, participă la 

construirea 

cunoașterii, 

dezvoltarea 

capacităților de 

comunicare prin 

analiza temei, 

pregătirea cuvintelor 

cheie, formularea de 

întrebări, ipoteze, 

organizarea 

răspunsurilor prin 

organizare, 

reprezentare grafică 

folosind scheme, 

hărți conceptuale, 

reprezentări grafice. 

Socioconstructivismul – un proces 

de construire a semnificațiilor prin 

interacțiuni sociale multiple și 

variate identificând rolul culturii și 

interacțiunii sociale în Î. Își are 

originea în concepțiile lui Jean 

Piaget și Lev Vîgotski la începutul 

secolului XX, care abordând 

probleme majore în Î au elaborat 

pedagogia viitorului bazată pe 

context practic, pe predare explicită 

reflexivă, reflecție critică 

evidențiind importanța 

metacogniției, reflecției și formarea 

competențelor matacognitive.  

Vîgotski, 

Doise, Mugny, 

Bruner, 

Ausubel. 

Profesorul creează un 

context pentru Î pentru a 

încuraja şi a facilita 

activitatea de 

descoperire a cunoaşterii 

Colaborează cu alții, 

fiecare educat poate 

atinge "zona 

proximei dezvoltări", 

dacă găseşte un 

mediu social 

favorabil care să-l 

antreneze 

Teoriile cognitive descriu acțiunea 

unor fenomene psihice – percepția, 

memoria, gândirea, limbajul, 

inteligența. 

Kant, 

N.Chomsky, 

Anderson, 

Miclea, Flavell, 

Sternberg, 

Brown, 

Campione, 

Borkowski 

(promotori ai 

învățării 

metacognitive) 

Oferă reprezentări al 

conținutului studiat, 

materialele didactice 

contribuie la înțelegerea 

conținutului, 

cunoașterea eficientă. 

Gândesc activ, 

motivează judecata, 

învață rațional, 

analizează, 

construiesc 

cunoașterea, 

descoperă 

reconstruiesc 

realitatea care le 

permite să se 

adapteze mediului.   

Teoria social-cognitivă – 

perspectiva sociocognitivă asupra Î 

scoate în evidență rolul educatului 

în autodeterminare ținând cont de 

Albert Bandura Examinează 

funcționarea cognitivă, 

afectivă, 

comportamentală, 

Devin autoeficienți 

percep eficiența 

personală ce poate 

spori performanța 
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factorii situaționali. gradul de adecvare a 

gândirii la realitate, 

Teoria gestaltistă – Î este legată de 

procesele memoriei și gândirii, 

realizată în următoarele etape: 

determinarea problemei, incubația și 

reflecția, iluminarea.  

Max 

Wenheimer, 

Wolfgang 

Kohler, Kurt 

Koffka  

Facilitează Î prin 

organizarea materialului 

(scheme, hărţi 

conceptuale, idei 

principale, sumarizare) 

implicarea activă a 

studenților în sarcini 

autentice de învătare   

Susțin că 

metacogniţia joacă 

un rol important în 

achiziţia 

cunoştinţelor 

            

    Î este bazată pe înțelegere, M înglobează microteorii a dezvoltării intelectuale (teoria 

inteligențelor multiple, teoria asupra gândirii critice, teoria novici/experți), iar reflexivitatea este 

ca principiu de dezvoltare itelectuală prin produse și judecăți metacognitive monitorizare și 

control al propriului sistem cognitiv de funcționare, cunoaștere despre cunoaștere, reflecție 

personală cu privire la ceea ce învățăm, rezolvăm.  [6, p.69] Teoria inteligențelor multiple 

propusă de Howard Gardner promovează existența diferitor căi în dezvoltarea talentelor, 

inteligenței existențiale reflectând profund în activități de studiu independent, de autoevaluare, 

autocunoaștere, autoapreciere, automotivare, autocorecție. D. Scherly (1996) menționează că Î 

cognitivă este eficace atât în munca alternativă a novicelui (educatul) şi a expertului (profesorul), 

iar reflecția evidențiază diferenţele ce țin de performanţele sale, cât și în group work, unde 

fiecare educat poate fi actor şi critic în procesul de Î. Modelul inițierii în cunoaşterea expertă 

(Cognitive Apprenticeship) propus în 1989 de A. Collins, J. S. Brown, S. E. Newman, are 

rădăcinile în teoriile lui J. Dewey, L. Vîgotsky. [4]   

    Studentul utilizează reflecția personală critică în structurarea cunoștințelor anterioare, consultă 

diverse surse de informare, apelează la colegi și profesor într-o situație problematică pentru a 

elabora soluții fiind ghidat și încurajat de profesor până la atingerea scopului și asimilarea 

modelului-expert de Î.  [10, p. 152]            

   Concluzii.  Reflectînd asupra propriilor inteligențe studentul este capabil să-și coordoneze, să 

exprime, să înțeleagă Î, să se autoevalueze, autocunoască, autoaprecieze. Constructivismul relevă 

progresivitatea în cunoaștere de la percepere la reflecție.  
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CZU: 371.214 

PROIECTUL TRANSDISCIPLINAR   

Galina FILIP, profesoară, LT „Orizont” 

Motto: „Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este faptul că 

viața nu este împărțită pe discipline”         (J. Moffet ) 

 

Schimbările social-economice, progresul tehnologic, globalizarea și-au lăsat amprenta și în plan 

educațional, implicând schimbări și în profilul uman cerut de societatea modernă. Astfel, elevul devine 

subiect al cunoașterii și al învățării, accentul se mută de la ce facem? la cum facem?, de la  informare la 

formare de competențe și de oameni capabili să se adapteze la provocările sociale și să învețe pe tot 

parcursul vieții.  

În acest context, cadrul didactic va ține cont de aceste tendințe și va proiecta demersul didactic la clasă 

pornind și de la o realitate socio-economică și culturală complexă care ne formează. Această nouă 

abordare a învățării depășește limitele disciplinei, aducând o nouă viziune asupra educației, și pune 

accent pe următoarele aspecte:  

 educația centrată de nevoile elevului prin selectarea competențelor și a conținuturilor adaptate la 

interesele și aptitudinile elevului, dar și la realitatea cotidiană;  

 stimularea și valorificarea inteligențelor multiple/specifice;  

 învățarea centrată pe competențe, atitudini și valori;  

 utilizarea unor strategii eficiente de învățare-evaluare;  

 colaborarea/cooperarea în echipă;  

 elevul participă activ la propria formare;  

 o flexibilizare a timpului de lucru ( de la lecție/oră la proiecte); 

 armonizarea demersului didactic prin abordări/corelări multi-, inter- și transdisciplinare a 

conținuturilor;  

 predarea integrată a disciplinelor școlare și integrarea școlii în comunitate. 

Realizarea acestor deziderate, prin care ne sincronizăm cu valorile europene, presupun schimbări la 

nivel de politici, la nivel curricular, dar cea mai importantă verigă care implementează la clasă aceste 

repere rămâne a fi cadrul didactic. De aceea modul în care își proiectează, organizează și realizează 

demersul didactic printr-o abordare transdisciplinară a procesului de învățare, depinde succesul de 

mâine al discipolilor săi.  

Se discută tot mai mult în ultimul timp despre necesitatea unui curriculum integrat, care ar satisface 

necesitățile de învățare ale omului modern.  Nivelurile de integrare curriculară presupun 

multidisciplinaritate (pluridisciplinaritate), interdisciplinaritate și transdisciplinaritate, pornind însă 

de conceptul de disciplinaritate.  

Definiția transdisciplinarității este formulată de Basarab Nicolescu, cel care a dezvoltat conceptul 

introdus de J. Piaget în 1970 și l-a lansat pe plan mondial, completându-l prin sensul „dincolo de 

disciplină”. Astfel, definiția formulată în lucrarea „Transdisciplinaritatea. Manifest” specifică: 

„Transdisciplinaritatea privește – așa cum indică prefixul „trans” – ceea ce se află  în același timp și 

între discipline, și înăuntrul diverselor discipline, și dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei este 

înțelegerea lumii prezente, unul dintre imperativele ei fiind unitatea cunoașterii” 

Monodisciplinaritatea sau intradisciplinaritatea presupune abordarea unui proiect sau rezolvarea unei 

probleme limitându-se la datele unei discipline. Deși promovează supremația disciplinelor, elementele 

de integrare pot apărea și la acest nivel.  
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 Multidisciplinaritatea (pluridisciplinaritatea) reprezintă o formă mai puțin dezvoltată a transferurilor 

disciplinare care se realizează de multe ori prin juxtapunerea anumitor cunoștințe din mai multe 

domenii. În general, multidisciplinaritatea se referă la situația în care o temă este supusă analizei din 

perspectiva mai multor discipline, procesul referindu-se în special la nivelul conținuturilor învățării și 

stabilirea unor conexiuni între cunoștințe și conținuturi. Astfel, fiecare obiect de studiu contribuie la 

clarificarea temei cercetate. „Fiecare disciplină rămâne puternică și autonomă, dar sunt încurajate 

corelațiile între diverse câmpuri ale cunoașterii”. Avantajele la acest nivel de integrare: realizarea de 

planificări corelate, realizarea unor conexiuni între conținuturile curriculare la discipline, contribuie la 

o mai bună înțelegere a temelor sau a problemelor propuse.  

Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între diferite discipline cu privire la o problematică a 

cărei  complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o exprimare a diferitor puncte de vedere. Acest tip 

de abordare curriculară presupune căutarea unor teme comune pentru diferite discipline cu scopul de a 

realiza obiectivele la nivel mai înalt și de a eficientiza învățarea. Centrarea la acest nivel se face pe 

competențe nu pe conținuturi. Ideea de bază constă în aplicarea aparatului metodologic al  mai multor 

discipline care interacționează pentru a elucida o problemă pentru a dezvolta competențe integrate, care 

apoi pot fi transferate în alte contexte disciplinare sau în viața cotidiană. Activitățile interdisciplinare au 

un caracter formativ și încurajează colaborarea între specialiști, a metodelor participative, realizând, 

astfel, o învățare durabilă.  

Transdisciplinaritatea exprimă necesitatea depășirii limitelor disciplinei. Basarab Nicolescu, 

academician român, stabilit la Paris, care a dezvoltat această idee elaborând o nouă teorie, care devine 

practică. Aceasta presupune stabilirea unor legături între fapte, oameni, culturi, religii discipline, tot 

ceea ce unește, ce traversează diverse zone ale cunoașterii și ceea ce este dincolo de toate domeniile 

cunoașterii. Ca finalitate se are în vedere înțelegerea omului în ansamblu, iar în plan universal, 

transdisciplinaritatea oferă, de fapt, un dialog între culturi religii, națiuni prin iubire. La nivel 

educațional, conceptul reflectă o inteligență extinsă care cuprinde trei tipuri: inteligență analitică, 

emoțională și cea a corpului. De asemenea presupune abordarea integrată a curriculumului prin care 

centrarea nu se face pe discipline, ci pe demersuri intelectuale care transced disciplinele creând situații 

de învățare. Transdisciplinaritatea se axează pe probleme cotidiene și căutarea soluțiilor în scopul 

dezvoltării competențelor pentru viață. Nevoile, interesele și procesele de cunoaștere ale copiilor sunt 

plasate în centrul experiențelor de învățare. Elevii devin mai responsabili față de propria formare, 

implicându-se mai activ în procesul de învățare. Dintre avantajele abordării transdisciplinare ar fi:  

 îi ajută pe elevi să-și dezvolte competențele;  

 încurajează învățarea în profunzime și extinderea ariei de experimentare;  

 promovează colaborarea dintre profesor-elev și elev-elev;   

 învățarea devine un proiect personal al elevului, care e îndrumat de profesor;  

 elevul are un rol activ; cercetează, creează, planifică, argumentează, colaborează;  

 creează conexiuni între discipline;  

 elevul se obișnuiește de mic să cerceteze, să se documenteze, să-și însușească metode de muncă 

intelectuală, să-și exprime opinia;  

 poate implica specialiști, membri ai comunității, părinți, creând o deschidere a școlii spre 

mediul social și comunitate.                                                                                                                        

După cum afirma B. Nicolaescu „Disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și 

transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeți ale unuia și aceluiași arc: cel al cunoașterii”  

Abordarea unui proiect transdisciplinar pornește nu de la discipline, ci de la teme, probleme, situații 

cotidiene sau competențe pe care intenționăm să le dezvoltăm la elevi. Proiectele/temele 
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transdisciplinare trec de la spațiul rigid al disciplinei și aduc învățarea în realitatea cotidiană. 

Dezvoltate după regulile unui proiect, ele cuprind un spectru larg de situații din viață, inserează 

conceptele mai multor discipline, stimulează cercetarea și rezolvarea unor probleme reale prin 

implicarea în activități interactive și creative, contribuind la propria formare. Învățarea tematică 

transdisciplinară le oferă oportunități de scriere și șansa de a face alegere între ce învăța și cum învață, 

apropiindu-i de tot mai mult de lumea reală.  

În acest context,  

Proiectarea transdisciplinară poartă un caracter inovativ în spațiul educațional, deși literatura de 

specialitate oferă unele repere privind proiectarea, implementarea unor teme transdisciplinare 

evidențiind următoarele etape:  

1. Selectarea temei/identificarea problemei. 

2. Evaluare inițială  

3. Realizarea unei imagini globale asupra temei/probleme 

4. Definirea obiectivelor și a scopului. 

5. Planificarea timpului. 

6. Colectarea resurselor necesare. 

7. Planificarea activității tematice.  

8. Desfășurarea activității tematice 

9. Evaluarea temei.  

Pornind de la aceste etape, vom încerca să  elucidăm caracteristicile fiecăreia și să selectăm câteva 

sugestii pentru implementare. Un prim-pas în elaborarea proiectului transdisciplinar este identificarea 

unei probleme/teme care se pretează a fi tratată integral, va fi apropiată de realitate și va servi drept 

cadru al organizării unor activități de învățare bazate pe valori. În parcurgerea cu succes a acestei etape, 

cadrul didactic va lua în considerare următoarele sugestii:  

 elevii să fie încurajați să se implice în selectarea temei;  

 tema să reflecte interesele grupului de lucru;  

 să facă referință la cunoștințele, experiențele și competențele elevilor;  

 să permită dezvoltarea diverselor activități pentru atingerea obiectivelor;  

 să fie relevantă pentru activitățile curente ale elevilor;  

 să se încadreze în timpul pe care îl au la dispoziție;  

 să se asigure că dispun de resursele necesare;  

O altă etapă importantă este și formarea unei vederi de ansamblu asupra temei din perspectiva 

câmpurilor disciplinare și a conexiunilor cognitive pe care le poate oferi fiecare disciplină. De 

asemenea se pot implica și elevii, dar e necesară și contribuția cadrelor didactice implicate în proiect în 

calitate de facilitatori ai procesului. Se va elabora o hartă conceptuală a temei care va include 

informații, fapte, subiecte, date. Pentru a dezvolta tema se pot utiliza mai multe tehnici:  organizarea 

unui brainstorming cu elevii pentru a stabili mai multe conexiuni cu tema prin identificarea și listarea a 

cât mai multe idei; aplicarea unui set de întrebări-suport sau tematice care valorifice experiența 

participanților etc.  

În abordarea temelor integrate accentul cade pe aplicarea cunoștințelor și capacităților în situații noi de 

învățare. Scopul organizării demersului didactic este conștientizarea elevilor a competențelor ce le 

dețin și posibilitatea combinării lor pentru a soluționa probleme sau a realiza sarcini. Astfel, se vor 

stabili scopul activității transdisciplinare și se vor defini obiectivele ce trebuie atinse.  
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O resursă importantă de care depinde reușita activității este timpul, în funcție de amploarea activității 

transdisciplinare planificate. Unele teme pot fi realizate la o lecție sau într-o zi, ia altele necesită mai 

mult timp (săptămâni, semestru), de aceea e nevoie de a fi planificate din timp. Împreună cu echipa de 

proiect se caută surse care să ofere informațiile și materialele necesare: literatură, resurse audio-vizuale, 

mass-media, internet; obiecte sugestive, materiale promoționale, resurse umane. În planificarea și 

desfășurarea activității se va crea un mediu adecvat care să stimuleze învățarea  prin aplicarea unor 

metode interactive, care să stimuleze comunicarea și colaborarea, implicându-i pe elevi în funcție de 

capacitățile fiecăruia.  

La finalul activității se va organiza evaluarea temei sub forma unui eveniment deosebit, oferindu-le 

posibilitatea elevilor să realizeze un scurt feedback al etapelor parcurse, să prezinte grupului de 

participanți produsele realizate. Această evaluare sunt benefice pentru elevi, deoarece stimulează 

motivația  de a se implica, asigură un schimb de produse, idei și experiență și le dă ocazia de a se simți 

mândri de ceea ce au realizat. Între metodele și tehnicile de evaluare cele mai des utilizate: portofoliul, 

proiectul, desene, filmulețe. albume, postere etc. Evaluarea finală este susținută de evaluările realizate 

pe parcursul procesului(evaluarea inițială, evaluarea formativă, evaluarea finală) și de monitorizarea 

permanentă a activităților desfășurate. De asemenea evaluarea oferă oportunități de reflecție și de 

perfecționare continuă.  

Realizarea unui proiectul transdisciplinar are un șir de avantaje pentru elevii implicați:  

  sunt puși în situații reale, sporind motivația pentru învățare;   

 oferă oportunități de abordare interdisciplinară a problemei;  

 facilitează munca în echipă și învățarea prin cooperare;  

 dezvoltă capacitățile de investigație;  

 stimulează autonomia, responsabilitatea, perseverența, creativitatea;  

 oferă fiecărui elev posibilitatea de a se implica în activități și realizarea produsului. 

Rolul cadrului didactic este de a monitoriza activitățile demersului didactic, de a coopera cu elevii, de 

a-i consulta când au nevoie și de a evalua produsele. 

Savanții și cercetătorii în domeniul educației au ajuns la concluzia că noul tip de educație în secolul 

întâi al mileniului trei se bazează pe patru competențe fundamentale numite și „piloni ai educației”, 

care sunt de origine și esență transdisciplinară:  

 a învăța să cunoști(să știi);  

 a învăța să faci;  

 a învăța să trăiești împreună cu ceilalți;  

 a învăța să fii.  

Astfel, transdisciplinaritatea devine șansa noastră de afirmare și dacă toate acestea se vor realiza cu 

adevărat, identitatea profesiei noastre și visul nostru de a exista fiind vor fi salvate. 
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INTEGRAREA VALORILOR NAŢIONAL-EUROPENE 

ALE EDUCAŢIEI UMANISTE 
Andriana GORCEAG, Grad didactic I, Formator national, Școala Primară Florești  

 

„Educaţia este o voinţă de iubire generoasă faţă de sufletul altuia pentru a i se dezvolta întreaga 

receptivitate pentru valori şi capacitatea de a realiza valori.”Eduard Spranger 

       Trăim într-o lume în refacere, grilele morale se modifică, priorităţile se schimbă, suntem 

separaţi şi învrăjbiţi, ne despart limba, sărbătorile, ideologiile...Astăzi este clar pentru oricine că, pe 

lângă multele crize de la noi (politică, economică, socială etc.), există şi o criză a valorilor, poate 

cea mai acută dintre toate, provocată din cauza lipsei unei educaţii cu adevărat valorice, căci 

omenirea durează nu numai prin civilizaţie, prin dimensiunile material ale culturii, ci şi prin 

formaţiunile ei spirituale, prin idei, prin năzuinţe, prin credinţe, iar valorile ne influenţează modul în 

care acţionăm şi felul în care ne trăim viaţa. 

     Valorile sunt principii care stau la baza acţiunilor indivizilor, orientându-le, ele sunt criterii 

pentru decizii personale. Jan Peter Balkenende afirma că „o valoare nu este ceea ce posedăm, nici o 

realizare cu care să ne mândrim. O valoare este o misiune, o motivaţie, un stimulent pentru a trece 

la fapte şi cu cât este mai puternic stimulentul, cu atât mai multe realizări putem obţine împreună 

în bătălia pentru „a trăi mai bine” în Europa şi în întreaga lume.” [2]. 

     Valorile constituie reprezentări despre ceva la ce se aspiră, fiind elemente centrale ale culturii, 

întrucât coagulează spiritul oricărei culturi istoric constituite şi al culturii umane în întreaga lor 

universalitate. Luând în consideraţie faptul că valorile reflectă dimensiunile psiho-sociale la nivelul 

unor modele culturale, determinate din punct de vedere istoric, concluzionăm că există: 

• valori psiho-sociale ale societăţii premoderne: adevăr, bine, frumos, sacru; 

• valori psiho-sociale ale societăţii moderne: libertate, solidaritate, legalitate;  

• •valori psiho-sociale ale societăţii postmoderne (postindustriale informatizate): deschidere, 

creativitate. 

          Valorile nu sunt impuse politic, ci se formează în timp şi reprezintă acele principii la care 

aderă majoritatea populaţiei. Ele sunt exact acele idei şi convingeri la care noi ţinem şi pe care le 

luăm drept repere de-a lungul vieţii, constituind acei vectori care ne motivează şi ne orientează 

conduita şi sentimentele. Nu există valori bune şi valori rele. Oamenii gândesc diferit, deoarece ei 

sunt diferiţi, la fel sunt şi societăţile în care trăiesc. Valorile nu sunt aceleaşi nici chiar în interiorul 

unei comunităţi mari, cum ar fi populaţia unei tari, ele diferă în funcţie de nivelul de educaţie, 

vârstă, mediul de rezidenţă (sat sau oraş) etc.. După Hofstede (1996), valoarea este exprimată prin 

intermediul unor practici precum: simboluri, ritualuri, eroi: 

• simbolurile sunt cuvinte, gesturi, ilustraţii sau obiecte care prezintă un aspect particular, 

recunoscut de cei implicaţi într-o anumită cultură; 

• ritualurile sunt diferite activităţi comunitare la care participă toţi actorii educaţionali; 

• eroii sunt persoane vii sau trecute în nefiinţă, reale sau imaginare, care au caracteristici preţuite 

într-o cultură şi, astfel, servesc drept modele de comportament. 

         Cunoaşterea valorilor ne este accesibilă nu direct, ci prin intermediul observării acestor 

practici specifice grupului social, luat în discuţie. Deci, valorile reprezintă repere de mare stabilitate 

într-o comunitate umană, de aceea se resimte nevoia creşterii preocupărilor teoretice şi 

metodologice pentru „a realiza o educaţie valorică, în respectul libertăţii de gândire a indivizilor şi 

în perspectiva dobândirii autonomiei spirituale a tuturora”, opinează Constantin Cucoş. Criza de 

valori prin care trecem poate fi depăşită gândind şi acţionând strategic, pe termen lung, pentru a 

oferi educabililor o educaţie, care cuprinde trei componente esenţiale: educaţia spirituală, educaţia 

cognitivă şi educaţia inovativ-antreprenorială. Deci, pentru ca educaţia valorică să se realizeze nu 

doar pe dimensiunea intelectuală, ci şi pe cea morală, estetică, juridică etc., iar elevii, absolvind 

şcoala, să fie capabili să distingă adevărul de fals, binele de rău, frumosul de urât, dreptatea de 

nedreptate, ceea ce este legal de ceea ce este ilegal etc., şcoala are nevoie de nişte repere axiologice 

clar determinate şi structurate pe toate dimensiunile şi formele educaţiei, căci „educaţia este drumul 
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cel mai scurt spre creşterea competitivităţii şi bunăstării întregii societăţi, iar secretul dezvoltării 

durabile a unei ţări stă în cetăţeni educaţi şi instruiţi, căci toate ţările, lipsite de alte resurse, s-au 

bazat anume pe educaţiepentru a se ridica.” [apud M. Sandu] 

              Dar cu cât o stare de tranziţie socială creează mai mult o stare de confuzie axiologică, cu 

atât mai mult şcoala trebuie să fie mai fermă înopţiunea sa de a se orienta spre viitor. Prin educaţie, 

forjăm viitorul şi îl „forţăm“ să se prefigureze în forma dorită. O educaţie care nu se face cu „faţa“ 

către viitor nu are sens, nu este viabilă, nu produce transformări [3]. Raportarea la o lume în 

permanentă schimbare impune raportarea, în primul rând, la un anumit sistem de valori morale, 

etice, psihofizice, sociale etc., care dintotdeauna au constituit reperele constante ale procesului 

educativ, precum şi valorizarea pozitivă a persoanei în cadrul acestui proces. Ideea că valorile sunt 

transcendente conştiinţei umane şi se reconstruiesc mereu de către fiecare persoană: tânără sau 

adultă, ne demonstrează cu certitudine că sarcina şcolii este de a dezvolta umanitatea în om, prin 

înzestrarea elevului cu multiple valori educaţionale, ce i-ar permite nu doar integrarea socială, ci, 

mai ales, trăirea într-o societate democratică şi adaptarea la o lume în continuă schimbare. Şcoala 

însăşi şi oamenii care o reprezintă vor promova modele de gândire şi acţiune prin care să se 

exerseze competenţele cerute de viaţa într-o societate democratică: cooperarea, comunicarea, 

armonia, echilibrul interior, respectul, profesionalismul. Prin valorile sale educaţionale, şcoala 

trebuie să-i conducă pe elevi către o viziune prospectivă, de sondare, de proiectare şi asumare a 

viitorului. iar valorile trebuie să treacă din cuvânt în sentiment, în convingere şi în faptă. 

            În conformitate cu Concepţia Învăţământului, sistemul educaţional din republica Moldova 

este consolidat pe principii de importanţă naţională, care revendicărevigorarea şi perpetuarea 

continuă a naţiunii, iar Legea Învăţământului stipulează ca ideal al şcolii dezvoltarea liberă, 

integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea unei personalităţi autonome şi creative. 

Din cele expuse în actele normative deducem că educaţia ar trebui să pună accent pe înnobilarea 

omului, pe formarea spiritului, pe acapararea unor instrumente culturale deschise care să-i 

predispună pe educaţi la noi explorări şi valorizări ale unor aspecte ce nu sunt conturate în prezent. 

În raport cu valorile, educaţia trebuie să formeze competenţa şi autonomia axiologică, specifice 

„conştiinţei axiologice, caracterizată prin aspiraţia pentru valori şi disponibilitatea pentru 

valorizare” [11]. Educaţia trebuie să-şi definească şi săşi redefinească valorile la confluenţa 

diverselor ideologii caracteristice: trecutului, prezentului şi viitorului; spaţiului local, naţional şi 

universal; spaţiului şcolii şi celui al comunităţii; aspiraţiilor individuale şi celor sociale. 

            Observăm deci, că sarcinile educaţiei sunt mai complexe, mai dificile şi mult mai importante 

decât sarcinile instruirii, din motiv că: 

 educaţia, spre deosebire de instruire, este îndreptată nu numai spre raţiune, dar şi spre sufletul 

copilului (V. Zenkovski); 

 educaţia este chemată să răspundă la întrebările esenţiale ale vieţii omului – despre sensul şi 

scopul ei (N. Pirogov); 

 educaţia ajută la reconstruirea vieţii în ansamblu, organizează experienţa socială a personalităţii, 

învaţă cum de organizat mediul vieţii sale (S. Şaţki); 

 educaţia ajută de a afla idealurile, convingerile, formează lumea spirituală a personalităţii (V. 

Suhomlinski).   

            Şi figuri marcante ale umanismului, precum Erasmus din Roterdam, Th. Morus, F. Rabelais 

şi mulţi alţii, au propus o educaţie bazată pe stimularea curiozităţii celui care doreşte să înveţe şi pe 

încrederea în capacitatea acestuia de a rezolva diferite probleme, iar C.H. Patterson a implorat 

educatorii să utilizeze modalităţi mult mai „umane” pentru a facilita învăţarea şi pentru a acorda o 

atenţie mai mare aspectelor afective ale învăţării. Susţinând tehnicile educaţionale propuse de 

Rogers şi Gombs, el a văzut educatorii ca pe un antidot la abordarea mecanicistă şi tehnologică a 

educaţiei [9]. Toate aceste idei subliniază natura umanistă şi orientarea educaţiei 

autentice spre personalitate. Ideile-reper ale unei astfel de educaţii sunt: 

• credinţa în posibilităţile copilului; 

• dezvăluirea naturii fireşti în copil; 

• respectarea şi afirmarea personalităţii lui; 
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• orientarea lui spre valorile binelui şi dreptăţii. 

                     Educaţia umanistă presupune organizarea procesului educativ în baza respectului 

profund faţă de personalitatea copilului, atitudinii faţă de el ca faţă de un participant conştient, 

responsabil, cu drepturi egale al acestui proces, formarea unei personalităţi integre, libere, 

descătuşate, care conştientizează demnitatea sa, respectând demnitatea şi libertatea celorlalţi. 

Educaţia trebuie să înceapă cu o pregătire multivalorică, generală, şi apoi trebuie să fie orientată 

spre o anumită zonă, prin achiziţionarea unor competenţe specifice. Printr-o astfel de educaţie 

trebuie să ajutăm elevii să se autodescopere fără a încerca săi formăm după modele prestabilite, căci 

esenţa concepţiei umaniste constă în faptul că copilul cu problemele sale vitale, existenţiale 

constituie valoarea supremă a educaţiei, o valoare în sine care se plasează în centrul procesului de 

educaţie. Nu întâmplător în standardele internaţionale de evaluare a nivelului de dezvoltare a 

statelor în lume se include şi criteriul „dimensiunii umane”,“calităţii vieţii” de rând cu indicatorii 

tradiţionali, în principal economici, căci nu trebuie să uităm că principala resursă internă a ţării este 

resursa umană, iar educarea acestei resurse este forţa creşterii economice, a ridicării standardului de 

viaţă, a echilibrului şi bunăstării sociale. Toleranţa, egalitatea în faţa legilor, 

respectul faţă de celălalt sunt condiţii în care pluralitatea axiologică devine o resursă substanţială 

pentru dezvoltarea socială, deci, şcoala trebuie să se ocupe cu adevărat de educaţia pentru valori în 

vederea formării la tineri a unor înalte calităţi morale, civice, patriotice etc., necesare astăzi atât de 

mult pentru inserţia activă într-o societate democratic. De la pedagogi se cere orientarea eforturilor 

nu atât spre studierea disciplinelor curriculare şi activităţile formale, cât spre munca în vederea 

dezvoltării fiecărui elev. Din această perspectivă ideea principală a învăţământului este cea 

educativă. De la cea mai fragedă vârstă copilul poate fi motivat să fie bun, iubitor şi empatic cu 

semenii lui, anume din copilărie, căci copilăria este profundă, în copilărie omul gândeşte mult, îşi 

pune întrebări, cercetează lumea din jur şi doar în câţiva ani învaţă atâtea câte apoi nu învaţă timp 

de o viaţă. Mai târziu educabilul trebuie îndrumat să fie responsabil faţă de el însuşi, faţă de semeni 

şi faţă de planetă (ecologism). A cultiva aceste valori în mod explicit, inclusiv prin şcoală, 

constituie o chestiune de continuitate şi salvgardare spirituală. „Artele liberale” nu trebuie percepute 

ca gratuităţi, ci ca embleme definitorii pentru evoluţia omenirii, căci mai degrabă rezistă în istorie 

ceea ce ţine de spirit şi simţire decât ceea ce este legat de acţiune obiectivată în bunuri materiale.[4] 

Activitatea organizată a vieţii copiilor în procesul educaţional şcolar trebuie să includă obligator 

contactul cu arta înaltă (muzica, poezia, pictura etc.), cu natura (incluzând nu numai admirarea ei, 

dar şi acordarea unui ajutor activ), cu oameni frumoşi şi buni 

(personalităţi istorice, eroi din literatură, oameni din jur – maturi şi semeni), cu rezultatele unor 

activităţi frumoase şi bune ale omului, cu un conţinut bogat şi original al propriului „Eu” al 

educatului. Pentru educaţia unei personalităţi autonome, capabile de a lua de sine stătător decizii şi 

a răspunde pentru consecinţele lor, e necesar de a educa abilitatea de a chibzui înainte de a acţiona, 

fără a fi impus din exterior, de a lua în calcul poziţia, opiniile, aprecierile şi soluţiile celor educaţi. 

Acestor cerinţe răspunde educaţia umanistă orientată spre personalitate. Ea creează noi mecanisme 

de autoreglare morală, strâmtorând treptat stereotipurile pedagogiei impunerii. Copiii nu vor fi 

impuşi să îndeplinească anumite cerinţe, dar vor fi create condiţiile pentru ca cel educat singur să 

ajungă la înţelegerea importanţei cerinţei date personal pentru sine, el o va recunoaşte şi o va 

accepta, va dori să o îndeplinească şi o va îndeplini. Maslow, Rogers şi Combs accentuează faptul 

că educatorii trebuie să creadă în elevii lor suficient de mult ca să le permită să facă numeroase 

alegeri, privind ce şi cum trebuie ei înşişi să înveţe. În acelaşi timp, este necesar ca educatorii să fie 

sensibili la trebuinţele sociale şi emoţionale ale elevilor, să empatizeze cu aceştia, să le răspundă 

într-un mod pozitiv şi să dovedească că au încredere în ceea ce ei fac, educatorii trebuie să fie 

sinceri cu elevii [9]. Psihologii umanişti pun accentul pe maniera în care profesorul interacţionează 

cu elevii, considerând că acest lucru determină reuşita şcolară. Este evident că elevii răspund cu 

atenţie unui profesor ce creează în clasă o atmosferă destinsă şi pozitivă, decât unuia ce predă într-

un mod impersonal. Şi acest deziderat se poate realiza folosind mesajele personale de tipul „Eu...”. 

Empatia şi competenţele de ascultare sunt domeniile de explorare spre care trebuie să ne orientăm 

pe noi înşine şi pe discipolii noştri. În acest sens, în cadrul lecţiilor trebuie să realizăm studii de caz, 
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preluate din literatura de specialitate ori, nemijlocit, din viaţa colectivului pe care îl conducem. 

Dezvoltarea acestor competenţe ne-ar ajuta să-i înţelegem mai bine pe elevi, iar determina şi pe unii 

părinţi să privească altfel la copiii lor, i-ar ajuta şi pe copii să-şi înţeleagă propriii părinţi şi să 

zidească relaţii interpersonal sănătoase. 

           Principiul că partea afectivă a educaţiei este tot atât de importantă ca şi cea cognitivă a fost şi 

încă mai este de mare actualitate. Alături, şi uneori în locul categoricului „a şti” – eventual, „tot” – 

îşi fac loc, ca obiective educative, nuanţările sau complementarităţile: „a şti să fii”, „a şti să devii”, 

„a şti să trăieşti”. Pe lângă cunoştinţele de tip ştiinţific – sau chiar prin modul de a ajunge la ele – îşi 

câştigă loc şi cele menite să accentueze şi celelalte componente ale personalităţii în formare. „Să ştii 

să înţelegi”, „să ştii să te exprimi”, „să ştii să relaţionezi”, „să ştii să faci” intră pe picior de egalitate 

cu „să ştii matematică, chimie, istorie” etc. [9]. Din acest punct de vedere, educatorii ar trebui să 

încerce să evite prezentarea sterilă a materiei de învăţământ şi să se gândească la teme şi exerciţii 

stimulative ce ar putea să-i atragă pe elevi şi să-i implice în mod personal, ar trebui să asigure un 

demers didactic adecvat învăţării active şi interactive, folosind metode, procedee şi tehnici de 

învăţare eficientă. Fără a exclude strategiile învăţământului tradiţional, învăţătorul ar trebui să 

folosească şi strategii didactice moderne care vor menţine interesul elevilor, vor crea atmosfera 

motivaţională de învăţare şi vor ridica actul educaţional la nivelul necesar societăţii. Nu cunoştinţe 

trebuie pre-date persoanei, ci metodologii de a ajunge la ele, de a le înţelege sensul şi a le valorifica 

în contexte posibile. Chiar dacă trăim într-un timp în care sunt clamate competenţele practice, să nu 

neglijăm formarea unor calităţi ce ţin de frumuseţea sau coerenţa interioară, comportamentală. Unor 

competenţe acţionale trebuie să le asociem şi caractere pe măsură. Degeaba omul ştie să facă ceva 

dacă nu o face cu bunătate înspre folosul celorlalţi şi spre bucuria lui [4]. Deci, sistemul axiologic 

are menirea de a-l elibera pe individ, de a-I lărgi orizontul trăirii, şi nu de a-l limita între graniţe 

arbitrare, căci ţine de filozofia educaţiei problema alegerii între a forma adulţi supuşi, ascultători, 

dispuşi să acţioneze sub imperative exterioare sau adulţi cu iniţiativă, spirit critic, responsabili de 

propriile opţiuni. Deşi, dificil uneori, trebuie să educăm mereu spiritul democratic şi independenţa 

copiilor. Astfel vom forma personalităţi capabile să demonstreze atitudini moral-civice necesare 

pentru a face faţă ameninţărilor (violenţă, imoralitate, droguri etc.), căci fiecare dintre noi, 

profesorii, avem un impact destul de mare în vieţile celor pe care îi educăm şi instruim, obiectivul 

nostru major fiind să le îmbunătăţim viaţa şi să le aducem plus valoare, dar ceea ce fiinţa devine 

ţine de elanul volitiv interior, care trebuie „trezit“ şi potenţat. Nu starea de început contează, ci 

posibilitatea de creştere şi de perfectare după cum o cer circumstanţele sau după cum doreşte el 

[Apud C. Cucoş]. 

Referinţe bibliografice: 

1. Albu G. În căutarea educaţiei autentice. Iaşi: Polirom, 2002. 

2. Balkenende J.P. Politica valorilor europene. Conferinţa „Politica valorilor europene”, Haga, 7 

septembrie 2004. 

3. Cristea S. Fundamentele ştiinţei educaţiei. Teoria generală a educaţiei. Chişinău: Litera, 2003. 

4. Cucoş C. Educaţia ca pregătire pentru veşnicie. Disponibil: 

http://ziarullumina.ro/analiza/educatia-ca-pregatire-pentru-vesnicie (vizitat 25.09.2014). 

5. Cucoş C. Educaţia ca „umplere“ a golului din noi. Disponibil: 

http://ziarullumina.ro/educatie/educatia-ca-umplere-golului-din-noi (vizitat 30.10.2014). 

6. Goraş-Postică V. Educaţia morală ca dimensiune finală a educaţiei religioase şi a educaţiei 

civice. În: Didactica Pro…, 2010, nr.3(61), iunie, p. 

7. Hadîrcă M. Educaţia şi criza de valori. În: Didactica Pro…, 2010, nr.3(61), iunie, p. 

8. Hopkins D. et al. Perfecţionarea şcolii într-o eră a schimbării. Chişinău: Prut Internaţional, 

1998. 

9. Lungu O., Iacob L. Perspectiva umanista asupra educaţiei, Psihologie şcolară. Disponibil: 

http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/ Perspectiva-umanista-asupra-ed2112142314.php 

(vizitat 17.09.2014). 

10. Momanu M. Introducere în teoria educaţiei. Iaşi: Polirom, 2002. 

11. Nicola I. Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: Aramis, 2003 

277

http://ziarullumina.ro/analiza/educatia-ca-pregatire-pentru-vesnicie
http://ziarullumina.ro/educatie/educatia-ca-umplere-golului-din-noi
http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/


CZU:371.124:78 

PROFILUL PROFESORULUI MODERN DE EDUCAȚIE MUZICALĂ 

Ionela HÎNCU, doctor în ştiinţe pedagogice, Institutul de Științe ale Educației 
Rezumat: Acest articol, reflectă calitățile profesorului modern de educația muzicală în epoca contemporană. 

Astfel, menționăm, că nu mai sunt suficiente doar competențele psihopedagogice și metodele deja aplicate, ci 

este necesar ca profesorii de educație muzicală să creeze, alături de elevi, noi mijloace, noi  metode de 

învăţare-predare-evaluare, iar competențele digitale, determinând evoluția acestuia. 

Resume: This article reflects the skills of the modern teacher of musical education in the contemporary era. 

Thus, we mention that the psycho-pedagogical skills and the methods already applied are not enough, but 

that teachers of musical education have to create, together with pupils, new means, new methods of learning-

teaching-evaluation, and digital competences, determining the evolution it. 
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Modernizarea învăţământului este condiţionată de arealul problemelor lumii contemporane ce 

revendică o educaţie bazată pe formarea diverselor tipuri de competenţe, care vor contura 

personalitatea absolventului învăţământului general. În acest sens, soluţionarea problemelor cu care 

profesorul de educație muzicală se confruntă, determină nu doar parcursul disciplinei, ci şi profilul 

acestuia în epoca digitală. Prin urmare, profesorii de educație muzicală trebuie să se adapteze 

cerinţelor impuse de dinamica contemporană, să fie deschiși spre inovație și noutate, deoarece 

societatea de astăzi este bazată pe cunoaştere. Astfel, utilizarea tehnologiilor digitale la educația 

muzicală au efecte considerabile nu doar asupra elevilor, ci și asupra statutului, a rolului cadrului 

didactic.  

 Tehnologiile digitale impune educația muzicală la o regândire și restructurare a 

conținuturilor prin încurajarea promovării unei dimensiuni interactive a relației elev-profesor. În 

acest context, formarea şi perfecţionarea profesorului de educaţie muzicală axate doar pe 

competenţe de specialitate şi psihpedagogice sunt insuficiente. O componentă fundamentală a 

profilului profesional al acestuia este, nivelul competenţelor de utilizare a tehnologiilor digitale. 

Profesorii de educaţie muzicală vor trebui să posede pe lângă cunoştinţele teoretice şi practice 

aferente disciplinei studiate şi abilitaţi de utilizare a acestora [7].  

 Astfel, pentru eficientizarea calității procesului educațional la educația muzicală, este 

necesară formarea și dezvoltarea competențelor digitale la profesori, care devine o condiție 

preliminară și absolut necesară, pentru a avea un nivel adecvat de competențe și abilități 

profesionale. Informațiile concrete de specialitate specific domeniului interdisciplinar vor servi la o 

bună practică de acomodare cu mediul nou, cu viziuni creative, îmbunătățind practica pedagogică și 

contribuind la creșterea calității profesionlale. În acest context, utilizarea tehnologiilor digitale la 

educația muzicală determină evoluția cadrului didactic susținând instruirea centrată pe elev, bazată 

preponderent către medii de învăţare interactive, situând elevul în centrul activităţii, dar care este 

proiectată, aplicată și analizată de către profesor.  

Profesorul modern de educație muzicală este principalul factor exponențial al procesului 

educațional, care reunește o serie de competențe, calități și roluri. Prin urmare, profesorul modern 

de educație muzicală trebuie să fie antrenat într-un continuu proces de învăţare, adaptându-şi 

competențele, precum şi modul de valorificare a acestora. 

În studiile cercetătorilor Lăudat R., Bărăitaru M.,[2] şi Paiu M., [4] utilizarea tehnologiilor 

digitale la educația muzicală solicită profesorului modern un ansamblu de cunoştinţe, abilităţi 

profesionale şi atitudini care să le permită utilizarea acestora. Profesorul modern de educație 

muzicală trebuie să aibă abilitatea de a recunoaşte atât situaţiile pedagogice cât şi soluţiile 

informatice adecvate, cu efecte benefice pentru educaţie şi formare. Astfel, rolul profesorului, din 

acela de a fi sursa principală de transmitere a cunoştinţelor şi informaţiilor pentru elevi, se schimbă 

în acela de a deveni un colaborator al elevului, un coleg implicat şi el în procesul cunoaşterii. 

De asemenea, prin eficientizarea valorificării tehnologiilor digitale, profesorul modern de 

educație muzicală este ghidat să aplice strategii moderne pentru a îmbunătăți și a conferi o atenție 

deosebită procesului educațional cu orientare multidirecțională. Prin urmare, rolul profesorului 
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modern de educație muzicală se schimbă, devenind observator, moderator și organizator în acelaşi 

timp, stabilind sarcini de lucru, învăţând prin cooperare, îndrumându-i pe elevi și dezvoltându-le 

disponibilitatea acestora spre reflecții muzicale [5]. 

În acest sens, conform cercetătorilor Munteanu G. [3], Aбдулин Э. [6], profilul cadrului 

didactic la educația muzicală se axează pe următoarele categorii de competențe: 

1) Competențe obligatorii:  

a) care definesc profilul muzical (vocal-instrumentale și dirijorale); 

b) competențe pedagogice (practice, teoretice); 

2) Competențe complementare ce fac corp comun cu cele obligatorii şi întregesc 

personalitatea profesorilor de educaţie muzicală: 

a) empatice, expresive, de integrare spontană; 

b) de orator: dicţie impecabilă, gesturi moderate și expresive;  

c)  de muzicolog, de a comunica în scris sau oral (articole, emisiuni, prezentator);  

d) de comunicare cu elevii, părinţii, colegii, inspectorii sau o populaţie necunoscută.  

3) Competențe manageriale: 

a) al procesului de EM, adoptând proiectarea secvenţială la nivelul aptitudinilor muzicale şi 

intelectuale ale fiecărei clase de elevi; 

b) al procesului de modelare moral-civică, fiind dirigintele unei clase;  

c) al ansamblului coral care trebuie organizat pe voci, cu un repertoriu adecvat atât 

posibilităţilor de intonare vocală (tehnică instrumentală) ale grupului de elevi, cât şi cerinţelor de 

repertoriu pentru un anumit tip de activitate (serbare/spectacol) și particularități de vârstă;  

d) al activităților muzicale educative;  

e) împreună cu alţi profesori din Aria curriculară Arte;  

f) să coordoneze activitatea unei instituții de învățământ ca manager, formator de opinii, unde 

trebuie să întrunească evidente calităţi de model: demnitate, onestitate, autocontrol etc.   

Prin urmare, din perspectiva Standardelor de competențe digitale, am selectat domeniile de 

competențe digitale pentru profesorul de educație muzicală: 

1. Domeniul Comunicarea digitală:  

- Utilizează instrumentele avansate de comunicare pentru realizarea diferitelor activități de 

învățare; 

- Distribuie resurse, date, adrese, noutăți prin instrumente TIC avansate; 

- Promovează utilizarea serviciilor sociale cu implicarea TIC disponibile în comunitate. 

Domeniul Gestionarea informaţiei: 

- Utilizează tehnici avansate de căutare în rețea; 

- Aplică criteriile de evaluare a validității informaţiei. 

3. Domeniul Crearea de conţinuturi digitale educaţionale: 

- Analizează critic calitatea resurselor digitale prin compararea cu alte resurse, corelarea cu 

necesitățile educaționale, stabilirea și evaluarea criteriilor de evaluare; 

- Promovează utilizarea resurselor digitale în rîndul cadrelor didactice; 

- Implică elevii în evaluarea și editarea resurselor digitale produse de coleg; 

- Integrează softuri educaționale în procesul didactic în mod adecvat; 

- Promovează respectarea drepturilor de autor și a prevederilor diferitor tipuri de licențe 

asupra resurselor, utilizarea instrumentelor antiplagiat [1]. 

Domeniul Implementarea aplicaţiilor de management şcolar: 

- Coordonează activitatea elevilor pe parcursul activităților educaționale prin intermediul 

clasei digitale. 

5. Domeniul Implementarea sistemelor de gestiune a conținuturilor educaționale (SGCE): 

- Adaptează / actualizează resurse pentru evaluare locală în cadrul aplicațiilor de evaluare, 

integrate în SGCE; 

- Individualizează la nivel de elev sarcinile de învățare prin mixarea resurselor integrate în 

SGCE. 

6. Domeniul Utilizarea echipamentelor digitale în educație: 
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- Utilizează funcționalitățile avansate ale echipamentelor digitale de uz general în activități de 

instruire și comunicare în instituție; 

- Utilizează funcționalitățile avansate ale dispozitivelor interactive în activități didactice; 

- Utilizează funcționalitățile avansate ale echipamentelor didactice specializate; 

- Utilizează funcționalitățile avansate ale dispozitivelor digitale multimedia în producerea de 

resurse digitale multimedia cu caracter educațional. 

7. Domeniul Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital: 

- Identifică efectele pozitive și negative ale tehnologiilor informaționale asupra mediului și 

sănătății umane; 

-  Selectează strategiile de securitate în funcție de amenințări (antivirus, firewall, parole); 

 - Identifică amenințările de securitate și apelează la ajutor pentru a le înlătura; 

- Explică elevilor și colegilor regulile de utilizare a resurselor digitale în distribuție liberă și a 

celor proprietare; 

- Explică prevederile legislației în domeniul protecției copiilor în mediul digital, educației 

digitale, infracțiunilor cibernetice, protecției datelor [8]. 

 

Fig. 1. Profilul profesorului modern de educație muzicală 

Astfel, nivelul competenţelor de utilizare a tehnologiilor digitale este o componentă 

fundamentală a profilului profesional şi profesorul de educație muzicală va trebui să posede şi 

abilitaţi de utilizare a acestora. În acest sens, profesorul modern, competent şi cu abilităţi de 

utilizare a tehnologiilor dgitale, va găsi diverse metode şi procedee de predare – învăţare – evaluare 

pentru majorarea motivaţiei elevilor pentru studierea educației muzicale. 
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CZU:37.01 

MEDIUL DE ÎNVĂȚARE DIN PERSPECTIVA TEORIILOR  ÎNVĂȚĂRII  

Brîndușa IFTIMIA, doctorandă, UPS „I. Creangă” 
Rezumat. Caracterizarea mediului de învățare al unei persoane sau al unui  grup de persoane se poate 

realiza  având ca suport teoriilor învățării. Acestea  fundamentează organizarea mediului de învățare, 

deoarece ele sunt ipoteze componente ale concepției generale despre psihicul și comportamentul uman, 

având ca bază cunoașterea posibilității de instruire și educație a individului sub influența factorilor de 

mediu socio-cultural în care trăiește. Tipurile de învățare se realizează în forme variate și se manifestă la 

niveluri distincte. 

Cuvinte cheie: mediu de învățare, învățare școlară, teorii ale învățării. 

Summary. Charactering a person’s or a group of people’s learning enviroment can be accomplished 

based on learning theories. These set the basis for organising the learningenviroment as they are 

hypotheses wich are part of the general outlook on the behavior and psychology, based on the knowledge 

of the posibilityof an individual’s instruction and education under the influence of each of their social – 

cultural enviromental factors.The learning types are accomplished in various shapes and displayed at 

diffrent levels. 

Keywords:  learning environment, school learning , learning theories  

           Învățarea reprezintă „acel proces de tip evolutiv, de esență informativ-formativă, constând 

în dobândirea (recepționarea, stocarea precum și valorificarea internă) de către ființa vie, într-o 

manieră cât mai activă, explorativă, a experienței proprii de viață și, pe această bază, în 

modificarea selectivă precum și sistematică a conduitei, în ceea ce vizează ameliorarea precum și 

perfecționarea sa controlată și continuă sub influența tuturor acțiunilor variabile ale mediului 

ambiant.” [11, p. 24] 

S. Cristea în Dicționarul de termeni pedagogici utilizează sintagma „mediu pedagogic” și o 

definește ca „ansamblul factorilor naturali și sociali, materiali și spirituali, angajați în activitatea 

de formare-dezvoltare a personalității umane conform unor obiective stabilite în mod explicit 

și/sau implicit la nivelul comunității educative naționale, teritoriale, locale”. [6, p. 92] 

În viziunea M. I. Carcea, ,,școala reprezintă o unitate medială, deoarece ea este definită atât 

prin delimitare spațială, cât și prin specificul activității desfășurate în spațiul respectiv. Dacă se 

are în vedere clădirea și clasa concretă în care copilul învață se poate folosi sintagma de secvență 

medială școlară sau ambient școlar ”. [3, p. 35] 

În sensul cel mai larg al cuvântului, prezentăm opinia psihologului rus A.N. Leontiev 

(1903-1979), citat de I. Jinga și colaboratorii care opinează că ,,învățarea constituie procesul 

dobândirii experienței individuale de comportare”. [12, p. 63] Este vorba atât de formarea 

priceperilor și însușirea unor cunoștințe cât și de formarea gândirii, motivației, sentimentelor, 

voinței, atitudinilor, etc, deci a întregii personalități. Se învață tot ceea ce nu este înnăscut. 

A. Neculau și T. Cozma (1995) disting două forme principale ale învățării: ,,învățarea 

spontană, neorganizată, care se petrece în familie, în grupurile de joacă sau în timpul exercitării 

unei profesii (învățarea socială); - învățarea sistematică, care se realizează în special în școli, sau 

în cadrul diferitelor stagii de instruire, de calificare (învățarea școlară). ” [15 p. 151] 

Învățarea școlară constă din însușirea de cunoștințe, priceperi și-n formarea de numeroase 

și variate capacități necesare adaptării la mediul natural și social. 

Învățarea școlară, realizată în cadrul procesului instructiv-educativ, are o serie de 

particularități, dintre care  M. Zlate (1995), amintește: 

- ,,se realizează în cadre și cu mijloace instituționalizate, fiind reglementată de norme, legi, 

regulamente, structuri de organizare și funcționare (planuri de învățământ, programe analitice 

etc); (…) 

- este un proces dirijat din exterior (de către profesori, părinți etc, în general de către adulți) care 

tinde să devină un proces autodirijat către finalul școlarității; (…) 

- are un caracter informativ-formativ (asimilarea multitudinii de informații transmise are 

importante funcții educative, contribuind la formarea unui comportament suplu, adaptativ. ” [18, 

p. 98] 
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Considerăm că teoriile învățării fundamentează organizarea mediului de învățare, deoarece 

ele sunt ipoteze componente ale concepției generale despre psihicul și comportamentul uman, 

având ca bază cunoașterea posibilității de instruire și educație a individului sub influența 

factorilor de mediu socio-cultural în care trăiește.  

 Aceste teorii sunt împărțite în trei mari grupe: 

a) ,,psihologice (asociaționistă, behavioristă, a acțiunilor mintale, a activării etc); 

b) fiziologice (condiționării clasice de tip pavlovian, condiționării instrumentale a lui B.F. 

Skinner etc.); 

c) logico-matematice și cibernetice (teoria instruirii programate, a instruirii computerizate, 

informațională etc.). ” [11, p. 101] 

Teorii asociaționiste (ale condiționării). Aceste teorii ,,explică învățarea prin experiența 

anterioară folosind schema behavioristă S (stimul) - R (răspuns). În viziunea lor, arată F. 

Crașovan (1999), învățarea înseamnă o adăugire de învățare a unor noi semnale și a unor noi 

reacții.” [11, p. 41] 

I.P. Pavlov explică învățarea prin serii de reflexe condiționate formate prin „întărire”, prin 

asocierea unui stimul indiferent cu unul necondiționat (hrana). Thorndike arată că învățarea 

implică o succesiune de încercări și erori. Skinner descoperă condiționarea operantă și 

evidențiază importanța activității în creșterea eficienței învățării. 

Deși considerate depășite, asociațiile, condiționările, ca tipuri de învățare școlară 

funcționează și-n zilele noastre. A. de Peretti (1996) consideră că ,,în toate școlile, condiționarea 

este aplicată într-o formă evidentă: programe de învățământ, lecții, strategii expozitive, moduri 

de evaluare impuse, etc, totul proiectat fără consimțământul elevului, prezentându-se ca o ofertă 

fără cerere. ” [8, p. 34] 

A. Cosmovici (1998) consideră că ,,Teoria asociaționistă a învățării a dăunat mentalității 

pedagogice. Ea pune accentul pe aspectul mecanic al învățării, pe valoarea repetiției dar 

stânjenește cultivarea gândirii independente și a creativității elevilor ” [7, p. 75]  

Teoria învățării cumulativ-ierarhice. R.M. Gagne (1975) arată că ,,există tot atâtea forme 

sau varietăți de învățare câte condiții ale învățării pot fi identificate ” [10, p. 164]. I. Neacșu 

(1990) precizează că în viziunea lui Gagne există opt tipuri (grupe) de condiții care generează 

opt mari tipuri de învățare, despre care considerăm că necesită medii de învățare specifice: 

a. ,,învățarea de semnale (tip Pavlov): copiii învață să dea un răspuns general la un semnal; 

b. învățarea stimul-răspuns (tip Thorndike): copiii învață un răspuns precis la un stimul 

discriminat; 

c. înlănțuirea de mișcări (tip Skinner) copilul învață un lanț de două sau mai multe relații sau 

legături S - R, fiecare declanșând-o pe cea următoare; 

d. asociația verbală: copilul învață lanțuri verbale; 

e. învățarea prin discriminare: copilul învață să dea răspunsuri de identificare la tot atât de mulți 

stimuli, mai mult sau mai puțin similari din punct de vedere al proprietăților fizice;  

f. învățarea de noțiuni: copilul învață să dea un răspuns comun la o clasă de stimuli ce pot fi 

diferiți din punct de vedere fizic între ei (culoare, formă, mărime etc); 

g. învățarea de reguli (a unui lanț de două sau mai multe concepte) destinate a controla 

comportamentul;  

h. rezolvarea de probleme prin combinarea regulilor învățate anterior, prin conceperea unei noi 

reguli etc. ” [15, p. 144] 

Meritul lui R. Gagne este de a atrage atenția educatorului că nu putem aborda o anumită 

temă dacă elevii nu și-au format în prealabil asociațiile, discriminările, conceptele pe care ea le 

presupune. Nu putem antrena copiii în rezolvarea unei probleme fără ca ei să fi realizat, anterior, 

forme mai simple de învățare. De aceea, este necesară ierarhizarea și operaționalizarea 

obiectivelor didactice. [15 p. 112] 

Teoria psihogenezei operațiilor intelectuale (teoria echilibrării progresive a asimilării și 

acomodării). Jean Piaget, prin intermediul acestei teorii, ,,a influențat în mod decisiv gândirea 

psihologilor și pedagogilor din secolul nostru, chiar dacă el nu a fost preocupat, în mod direct, de 
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problemele învățării. El a descris fazele evoluției gândirii, a intelectului. Astfel, a constatat că 

operațiile și acțiunile mintale se formează prin interiorizarea acțiunilor reale. Teoria piagetiană 

are multe valențe pozitive asupra educației, a învățării școlare” [14, p.98] 

Teoria operațională a învățării. Această teorie a fost dezvoltată îndeosebi de psihologul 

rus P. Galperin (1975) și colaboratorii săi și-și are rădăcina în operele lui L.S. Vîgotski și J. 

Piaget. P. Galperin arată că formarea operațiilor și acțiunilor mintale parcurge următoarele etape: 

,,de orientare a acțiunii materiale sau materializate în planul limbajului extern și a limbajului 

extern pentru sine; prescurtarea acțiunii și trecerea ei în limbajul intern. ”[9, p. 56]  

Din teoriile lui J. Piaget și P. Galperin se desprinde importanța deosebită a mediului, a 

activității reale și verbale a elevului. Aceasta permite dezvoltarea gândirii abstracte, realizate cu 

ajutorul limbajului intern. Pentru a i se dezvolta gândirea, școlarul trebuie pus în fața unor 

probleme, mobilizându-i astfel toate resursele existente pentru formarea și dezvoltarea operațiilor 

mintale. 

Teoria genetic-cognitivă și structurală. Această teorie, de esență cognitivă, este 

formulată de J. Bruner. Acesta ,,subliniază influența ambianței culturale (care oferă mijloace de 

acțiune, de reprezentare imaginativă, de simbolizare și de comunicare) asupra dezvoltării 

intelectuale ” [15, p. 132] 

Elevul descoperă lumea externă prin trei modalități (J. Bruner, 1970): „activă (realizată 

prin acțiunea sa, prin manipulare liberă, prin exersare); iconică, bazată pe imagini, mai ales 

vizuale, fără manipulare efectivă; simbolică (simbolurile înlocuiesc imaginile, intervin cuvinte 

sau alte semne convenționale)”. [2 p.121] 

Teoria învățării depline. Este promovată de J.B. Carroll, B.S. Bloom etc. și pornește de la 

ideea că ,,un proces de învățare școlară eficient trebuie să-l conducă pe orice elev la stadiul 

așteptat al propriei dezvoltări evolutive, al unei competențe care se poate materializa într-o 

direcție profesionalizată” (NEACȘU, 1990, p.99). 

J.B. Carroll a propus un model de instruire care situează într-o poziție centrală 

personalitatea copiilor. Pentru realizarea învățării depline, este necesară folosirea flexibilă a 

timpului de lucru în școală, acordând fiecărui copil, un timp de lucru suplimentar, necesar 

ajungerii din urmă a colegilor săi mai rapizi. Programele de compensare trebuie să difere de 

învățarea anterioară care nu a dus la succes.  

B.B. Bloom (1971), citat de Cosmovici, A., (1996, au organizat aceste capacități astfel: 

,,cunoaștere / memorie; înțelegere; aplicare; analiză, sinteză; evaluare. ” [7, p.80] 

Același autor recomandă ca educatorii să apeleze mai ales la trei categorii de obiective: 

,,cunoașterea mnemică a unor fapte, termeni, concepte, principii etc; înțelegerea aprofundată, 

evidențiată prin realizarea de transformări asupra informațiilor; aplicarea cunoștințelor în 

rezolvarea unor probleme noi pentru școlar. ” [7, p.84]  

În pedagogia modernă, mediul este considerat ca fiind: ,,condițiile în care viața umană 

evoluează, mediul  la care un set de persoane, o comunitate, sunt conectate la aceste condiții, 

situații” [1, p. 1250); ,,spațiul social care înconjoară o persoană, zona imediată activității 

individului, dezvoltarea imediată și acțiunile sale și include, de asemenea, în ea structura 

fenomenului vieții sociale și personale a unei persoane: experiența vieții trecute, experiența de 

comunicare, influența mediei, etc.” [13, p. 30] 

Deci, sub aspect pedagogic, mediul este înțeles ca mediul uman și toate condițiile în care 

interacționează un copil cu acest mediu. Este de menționat că aceste condiții au o influență clară 

asupra dezvoltării personalității și pot activa sau încetini procesul. 

M. Zlate (1995) arată că tipurile de învățare reprezintă noțiunea generală. Fiecare tip 

dispune de forme variate de învățare, iar aproape fiecare formă de învățare se realizează la 

niveluri distincte. Aceste tipuri de învățare, în viziunea autorului, sunt: a) ,,didactică: urmărește 

formarea dimensiunii intelectual-cognitive a personalității; poate avea loc în condiții individual-

solitare; are scop instrumental-operațional; b) socială: urmărește formarea dimensiunii moral-

axiologice, motivaționale, social-comportamentale; are loc numai în contexte interpersonale și de 
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grup, apare ca reînvățare; are scopuri umaniste, pregătește pentru viața socială; c) din experiența 

altora (indusă, inter-învățare); d) din experiența proprie (autoînvățare).” [17,p. 56] 

Trebuie să ținem seama că învățarea socială poate constitui o sursă facilitatoare sau 

perturbatoare a învățării didactice. Ignorarea valențelor sale pozitive are influențe negative 

asupra învățării didactice. Cât privește celelalte două tipuri, îmbinarea și corelarea lor, la orice 

nivel de vârstă, apare ca o necesitate, deoarece copiii mici tind să învețe doar din experiența 

altora (apare o subordonare totală a elevului față de profesor), iar adolescenții refuză experiența 

altora (apărând des stagnări, chiar eșecuri).  

Mediul de învățare este influențat de factorii și condițiile de progres ai învățării școlare. 

Fiind o variabilă atât de complexă, învățarea școlară este influențată de o multitudine de factori. 

Analizând factorii, Gh. Zapan (1969) distinge patru mari categorii: ,,legați de elev: biologici și 

psihologici; legați de profesor: structura personalității, atitudinea față de profesiune și elevi, 

pregătirea profesională și prestigiul social; pedagogici: metoda didactică, natura, organizarea și 

dozarea cerințelor școlare; sociali: familia, clasa, relațiile extrafamiliale și extrașcolare. ”[16, p. 

84] 

Multitudinea acestor cerințe psihologice ale învățării școlare poate fi sintetizată în 

următoarele direcții principale de acțiune a profesorului, pentru a crea un mediu de învățare 

eficient: stimularea elevului, motivarea lui, crearea dorinței de a învăța, a „predispoziției pentru 

învățare” [2, p. 71] și educarea capacității de efort personal pentru învățare; organizarea și 

structurarea materialului (conținutului) propus pentru învățare în unități logice, sintetice, 

adaptate structurilor operaționale mintale ale elevilor; asigurarea controlului și autocontrolului 

eficienței procesului învățării școlare, prin feed-back-ul activ, prin „întăriri” (recompense, 

sancțiuni), autoevaluare, autoapreciere. 

Pentru realizarea performanței se impune valorificarea potențialului psihologic (resursele 

psihologice ale individului) în complementaritate cu mediul - condițiile în care se desfășoară și, 

implicit, cu aspirația spre care tinde individul. 
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COPILUL – „ABRACADABRANT” PENTRU ADULȚI ȘI „COMUN” PENTRU 

SEMENI: CUNOASTE PENTRU A ACCEPTA 

Liliana POSȚAN, doctor în pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat. În articol sunt tratate în maniera eseisticii științifice relațiile adult (părinte, profesor) – copil 

(preadolescent). Subiectul articolului este preadolescentul, copilul în tranziție, care nu a ajuns încă în 

perioada adolescenței, se află în perioada somatico-emoțională a pubertății și a socializării extrafamiliale, iar 

acțiunea în raport cu el este de cunoaștere și elaborare a unor strategii de coabitare prietenoasă.  

În analiza noastra asupra interacțiunii preadolescenților cu adulții și semenii am aderat la unele constatări 

validate de experiența precum ar fi (1) referința la restructurările majore pe care le au preadolescenții în 

câmpul relațiilor în familie, la şcoală şi în afara acesteia; (2) reliefarea unor accente specifice ale 

restructurărilor ontogenetice la vârsta de 10-14 în funcție de particularitățile și dominantă evoluției societății; 

(3) stabilirea că la vârsta preadolescentă activitatea dominantă e comunicarea cu semenii (Angela Verdeș, 

Igor Racu, Elena Losîi) în cadrul tipului culturii cofigurative de învățare, în care învăţarea culturală se 

realizează în grupurile de egali;  

Am conchis că,  preadolescenţa este puternic influenţată de contextul sociocultural în care tinerii cresc, 

acesta fiind văzut ca context formal - al adulților și context nonformal - al semenilor, deaceea se impun  

perspective umaniste, culturologice și comportamentale de analiză a preadolescențe. 

Cuvinte-cheie: preadolescent, adult, semeni, relații, strategii de interacțiune. 

CHILDREN - "ABRACADABRANT" FOR ADULTS AND "COMMON" FOR PEERS: 

KNOW TO ACCEPT 

Summary. The article tackles the relationship between adult (parent, teacher) - child (pre-teenager) in the 

manner of the scientific essay. The subject of the article is the preteenager, the child in transition, who has 

not yet reached adolescence, is in the somatic-emotional period of puberty and extra-family socialization, 

while the action in relation to him is to learn and adopt friendly cohabitation strategies. 

In our analysis of the interaction of pre-adolescents with adults and their peers, we adhered to some findings 

validated by the experience such as (1) the reference to the major restructuring that pre-adolescents go 

through within the framework of relationships in family, at school and beyond that; (2) highlighting specific 

accents of ontogenetic restructuring/ ”reshuffling” processes at the age of 10-14, based on particularities and 

dominance of the society evolution; (3) establishing that at the pre-adolescent age the dominant activity is 

communication with peers (Angela Verdeș, Igor Racu, Elena Losîi) within the type of co-educational culture 

of learning, in which cultural learning is performed in groups of peers; 

We concluded that, pre-teenhood is strongly influenced by the socio-cultural context in which young people 

grow up, this being seen as a formal context - of adults, and non-formal context - of their peers, which is why 

humanistic, cultural and behavioral perspectives of pre-adolescence analysis are required. 

Keywords: preteen, adult, peers, relationships, interaction strategies 

 

Tema articolului nu este una inspirată de fenomene educaționale, dar mai degrabă provocată 

de situațiile conflictuale trăite și urmarite în relațiile adult (părinte, profesor) – copil 

(preadolescent). Articolul este elaborat în stilul eseisticii științifice, fixată la granița dintre stilul 

beletristic și cel științific și „încearca sa ofere soluții, fară a le impune”,  cum zicea eseistul și 

teoreticianul literar român, Adrian Marino. 

Subiectul articolului este preadolescentul, copilul în tranziție, care nu a ajuns încă în 

perioada adolescenței, se află în perioada somatico-emoțională a pubertății și a socializării 

extrafamiliale, iar acțiunea în raport cu el este de cunoaștere și elaborare a unor strategii de 

coabitare prietenoasă.  

 Prefixul „pre” etimologic reprezintă  o „anticameră”, o anticipare  sau o stare de eminență și 

superlativ. Majoritatea fenomenelor compozite: preadolescența, premodern, preconceput conțin o 

ezitare, o realitate cercetată insuficient sau  a cărei stare de cercetare prevede, în special, analiza 

procesualității. 

Studiul nostru nu se referă la relațiile intergeneraționale, dar la  relațiile personale între 

adulți și preadolescenți și preadolescenți și semenii lor. Cercetările sociale ale secolului trecut, 
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inclusiv sociologia, psihologia și științele comportamentale au analizat aceste relații,  

caracteruzându-le în termeni de armonie și dizarmonie, problema centrală fiind criza pubertară. (L. 

Vygotsky, A. Leontiev, L.Bojovici, D. Elkonin U.Şchiopu, E.Verza)  

În câmpul relaţiilor pe care le au preadolescenţii în familie, la şcoală şi în afara acesteia se 

produc restructurări majore. În cadrul familiei nu mai sunt percepuţi ca fiind copii, dar părinţii au 

încă atitudini ambigue: uneori îi consideră mari şi le transferă unele responsabilităţi, alteori îi 

consideră a fi în continuare copii şi le interzic unele activităţi. În mediul şcolar, profesorii îi percep 

ca fiind mai mari şi le asigură condiţii de manifestare a autonomiei şi independenţei, mai ales în 

activităţile extraşcolare. Grupurile formale şi informale de egali contribuie la continuarea 

socializării, la creşterea experienţei sociale personale, la autocunoaştere, la clarificarea imaginii de 

sine etc. [3] 

Restructurările ontogenetice la vârsta de 10-14 ani capătă accente specifice în funcție de 

particularitățile și dominantă evoluției societății. Amploarea cu care se dezvoltă tehnologiile 

informationale  în primele decenii ale secolului XXI  a creat  realitatea virtuală, operarea digitală, 

clic-distanța, comunicarea on-line, creșterea cantității de cunoștințe și informații, emanciparea 

sporită și acestea nuanțează restructurările ontogenetice ale preadolescenților, facându-i 

inexplicabili, neobișnuiți, stranii, surprinzători pentru adulți și obișnuiți, firești pentru semeni. 

Mai mult, văzut unic  în anturajul familiei, preadolescentul rebel, irascibil, instabil, exploziv, 

încântat, cât şi dezamăgit de sine, autonom și fidel grupului de semeni, creează disonanţa 

emoţională între aşteptări şi experienţa necesară pentru o mutaţie în cadrul perceptiv, astfel încât 

părintele (ții) să manifeste răbdare, înțelegere, mai puțină gravitate, mai multă spontanietate și 

jucăușenie  și cel mai important să-și exteriorizeze acceptarea și dragostea.  

Observați în contextul comunicării cu semenii, preadolescenții unici și abracadabranți în 

familie, sunt comuni și integrați în manifestările sociale specifice, subculturii preadolescenţilor 

contemporani.  

Mai sus, am menționat că, cercetările asupra preadolescenților în secolul XX au fost 

realizate preponderent din perspectivă psihologică. În ultimele două decenii ale secolului trecut, 

psihologii sociali şi sociologii au încercat să construiască şi să argumenteze empiric modele de 

lucru articulate, care să ia în calcul modul în care factorii sociali (dezvoltarea societăţii şi 

schimbările sociale) influenţează dezvoltarea individului uman, nu numai în ceea ce priveşte 

personalitatea şi comportamentele, dar şi în ceea ce priveşte perioadele de tranziţie care se succed 

de-a lungul vieţii. Două modele au atras atenţia: perspectiva ecologică propusă de U. 

Bronfenbrenner şi perspectiva cursului vieţii dezvoltată de G. H. Elder (cf. Crockett şi Silbereisen, 

2000). Prima diferenţiază mai multe niveluri (microsisteme) – familia, grupurile de socializare 

reprezentate de covârstnici, şcoala, locul de muncă, sistemul credinţelor culturale şi al practicilor 

sociale – ale mediului social (macrosistemul) care se intercondiţionează şi care, împreună, exercită 

o influenţă asupra dezvoltării individului uman. Cea de-a doua identifică constrângerile pe care 

normele şi instituţiile sociale le exercită în domeniul dezvoltării individului uman şi elucidează 

modalităţile în care indivizii încearcă să-şi adapteze cursurile propriilor vieţi la aceste constrângeri. 

Ambele perspective susţin existenţa unor raporturi dinamice între dezvoltarea individului uman şi 

contextul social în care acesta trăieşte (Crockett şi Silbereisen, 2000).[2] 

Actualmente, se impun abordări din perspectiva științelor umaniste - studii culturologice și 

comportamentale. Vom menționa cercetările realizate de: Otilia Stamatin, Particularităţile 

subculturii preadolescenţilor contemporani (2011), ale dlui Igor Racu, Dezvoltarea afectivităii la 

preadolescenții educați în situații sociale de dezvoltare diferite (2009), Magda Tufeanu, Provocări în 

dezvoltarea adolescenţilor în contextul schimbărilor sociale de la începutul mileniului al III-lea 

(2012), Margareta Dincă, Adolescenţii într-o societate în schimbare (2004), Brown B. B., Klute C., 

Prieteniile, găştile şi mulţimile (2009). Larisa Cuzneţov, Pedagogia şi psihologia familiei (2014). 

Preadolescenţa este puternic influenţată de contextul sociocultural în care tinerii cresc, 

acesta fiind văzut ca context formal - al adulților și context nonformal - al semenilor. De exemplu, 

competenţele care sunt aşteptate din partea adolescenţilor sau alegerile şi deciziile pe care trebuie să 

le facă sau să le adopte sunt prescrise de către instituţiile sociale (familie, sistem educaţional) şi de 
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către expectanţele adulţilor (părinţi, educatori) cu privire la succesul pe care tinerii îl vor obţine la 

vârsta adultă (Crockett şi Silbereisen, 2000), iar valorile, idealurile, modelele comportamentale ale 

preadolescenților sunt orientate spre grupurile lor de referință, de obicei preadolescenți sau 

adolescenți. După vârsta de 10 ani există o foarte mare tendință și atracție a preadolescentului spre 

grupul de semeni. Cercetătorii afirmă, că la vârsta preadolescentă activitatea dominantă e 

comunicarea cu semenii (Angela Verdeș, Igor Racu, Elena Losîi) în cadrul tipului culturii 

cofigurative de învățare, în care învăţarea culturală se realizează în grupurile de egali; copiii şi 

adulţii învaţă de la membrii generaţiei din care fac parte. [M. Mead, apud 1]Tocmai, aspectul 

comunicării predilecte cu semenii în spațiu real și virtual, în special în  grup, gășcă, chat este unul 

controversat: în general în cadrul activităii de comunicare are loc dezvoltarea și formarea 

personalităii, totodată, caracterul marginal, ascuns al comunicării, impactul psihologic și social al 

subculturii gaștii de cartier sau mahala, argoul - fenomene captate de specialiști ca manifestări 

specifice în preadolescență, constituie motive de tensiune între preadolescenți și adulți. Pentru acest 

impas sunt necesare strategii de sprijin și educare parentală cu caracter preventiv și situational, 

strategii de alocare a timpului social  pentru susținerea și educarea copiilor, strategii de stimulare a 

stării de bine, in special pentru adulții preocupați de aspectele pecuniare ale vieții. strategii de 

sensibilizare socială asupra nevoilor speciale ale preadolescenților, de comunicare de la egal la egal, 

de calibrare a stilului de comunicare și a paraverbalității la dispoziția schimbătoare a 

preadolescenților, strategii de investire a preadolescentului cu încredere și  evitare a controlului.  

Deloc exhaustivă enumerarea strategiilor de sustinere se referă în egala masură la 

preadolescenți și parinții acestora, iar convingerea noastră este că ambele părți au nevoie de 

pregătire pentru trăirea nonconflictuală a vârstei de 10-14 ani a membrilor familiei. Tranzitia de la o 

etapa a copilariei la alta dă nastere lacunelor  în comunicarea cu copilul și la comportamente ale 

acestuia care pot surprindere părinții: 

- agresivitate și conflicte (dă dovadă de un grad mai crescut de violență fizică în rezolvarea 

conflictelor decât înainte; uneori, acestea apar din dorința de independență sau emancipare); 

- limbaj vulgar sau injurios (preia expresii injurioase în vorbirea curenta atunci când  

încearcă să se integreze întrun grup de prieteni sau când vrea sa riposteze în fața părinților; probabil 

ca vede cum alții, din jurul lui, le folosesc în același scop și le consideră metode bune de a soluționa 

conflicte sau de a fi pe placul celorlalți); 

- dependența de mediul virtual și televizor (în preadolescenta, gadgeturile moderne 

reprezinta un pericol mai mare ca niciodată; copilul este mult mai dezvoltat din punct de vedere 

cognitiv, învață rapid să folosească dispozitive electronice de ultimă generație și este dornic să le 

aiba si el; există pericolul de a cădea pradă dependenței de mediul virtual, un mediu bogat în 

pericole pentru siguranța și sănătatea fizică și emotională a preadolescentului); 

- probleme la școală și performanțe scolare scăzute (în tranziția de la etapa de copil la cea 

de preadolescent și în efortul de adaptare la schimbarile care au loc în viata lui, preadolescentul ar 

putea înregistra rezultate proaste la școala și ar putea intra în conflict cu alți colegi); 

- refuzul de a comunica (uneori, din cauza perioadei dificile prin care trece preadolescentul 

și a faptului că nu întelege tot ce se întampla cu el, ar putea refuza comunicarea cu părinții sau cu 

cei apropiati; este una dintre cele mai delicate, si totodata sfâșietoare probleme pentru părinti, care 

se simt, uneori, neputincioși, în fața sfidării sau izolării copilului). 

Psihologii consideră că este normal pentru copii, la această vârstă, să înceapă să se detașeze 

câte puțin de părinți și să petreacă timp cu prieteni de vârsta lor. Dar, pentru că nu sunt pregătiți, 

părinții consideră, de multe ori, retragerea preadolescentului ca pe o respingere și iau totul prea 

personal. Practica socială arată că școala are mai multă exteriență de comunicare cu preadolescenții 

decât familia, deaceea școala poate să vină în sprijinul părinților cu consiliere parentală sau 

cazuistică generalizată a comportamentului preadolescentin. 

Valoarea supremă a preadolescenților este libertatea și derivatele ei – dreptul la decizie, 

respectarea intimității, contestarea regulilor, sfidarea limitilor, încercarea noului etc. Preadolescența 

este o stare de durată, un spectacol real al unui actor pe scena socială: Uite-mă, cât de tare sunt! - 

este declatația adolescentului, care poate servi drept provocare pentru comunicarea cu el în mediile 
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instituționalizate – familie, scoală, cercuri de activitate nonformală etc. Preadolescentul are nevoie 

de spațiul său personal sau intim acasa și la scoală. De exemplu, la școală acest spațiu poate fi oferit 

în termeni de loc și timp prin organizarea zonelor de dulapuri personale, a locurilor de comunicare 

și învățare nonformală, a regândirii timpului școlar prin  oferirea pauzelor mai lungi, a zilelor în 

care orele încep mai târziu și durează până după amiază.  

O sursă media din țară se referea, în aspect comparativ, la sistemele educaționale din 

Finlanda și Republica Moldova, invocând constatările mamei unui elev: „Planul de învățământ în 

Finlanda cuprinde înotul, schiatul, patinajul. Uneori mă mir, când învață copii? Când ei stau în 

bănci? Și stau ei oare în bănci? Să știți că nu. Cineva stă jos, cineva pe bancă”. [5]  

În final, menționăm că în analiza noastra asupra interacțiunii preadolescenților cu adulții și 

semenii am aderat la unele constatări validate de experiența precum ar fi (1) referința la 

restructurările majore pe care le au preadolescenții în câmpul relațiilor în familie, la şcoală şi în 

afara acesteia; (2) reliefarea unor accente specifice ale restructurărilor ontogenetice la vârsta de 10-

14 în funcție de particularitățile și dominantă evoluției societății; (3) stabilirea că la vârsta 

preadolescentă activitatea dominantă e comunicarea cu semenii (Angela Verdeș, Igor Racu, Elena 

Losîi) în cadrul tipului culturii cofigurative de învățare, în care învăţarea culturală se realizează în 

grupurile de egali;  

Am conchis că,  preadolescenţa este puternic influenţată de contextul sociocultural în care 

tinerii cresc, acesta fiind văzut ca context formal - al adulților și context nonformal - al semenilor, 

deaceea se impun  perspective umaniste, culturologice și comportamentale de analiză a 

preadolescenței; aspectul comunicării predilecte cu semenii în spațiu real și virtual, în special în  

grup, gășcă, chat este unul controversat, de impas și pentru depășirea acest impas sunt necesare 

strategii de sprijin și educare parentală cu caracter preventiv și situational, strategii de alocare a 

timpului social  pentru susținerea și educarea copiilor, strategii de stimulare a stării de bine, in 

special pentru adulții preocupați de aspectele pecuniare ale vieții. strategii de sensibilizare socială 

asupra nevoilor speciale ale preadolescenților, de comunicare de la egal la egal, de calibrare a 

stilului de comunicare și a paraverbalității la dispoziția schimbătoare a preadolescenților, strategii 

de investire a preadolescentului cu încredere și  evitare a controlului. 

Este judicios ca adulții, în special, părinții, șă construiască interacțiunea cu copii lor 

preadolescenți de pe premisa că, valoarea supremă a preadolescenților este libertatea și derivatele ei 

– dreptul la decizie, respectarea intimității, contestarea regulilor, sfidarea limitilor, încercarea noului 

etc. 

Deasemenea, este recomandabil să acceptăm că, preadolescentul are nevoie de spațiul său 

personal sau intim acasa și la scoală. Totodată, fără a fi agasant, este recomandabil ca părintele (ții) 

să petreacă momente speciale împreună cu copilul, folosind rutinele cotidiene, ale familiei, inclusiv, 

masa în familie, evenimentele în familie, ritualul de binețe matinală și serală.  

Parinții trebuie să aibă grijă de propria stare de bine, pentru a manifesta afecțiune în relația 

cu copilul-preadolescent, a fi dispus să ofere laude și aprecieri, să manifeste interes și implicare 

reală în lucrurile care îl interesează pe copil. 
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Abstract: În acest articol se expune o viziune asupra evaluării competenţei de cunoaştere ştiinţifică din 

perspectiva constructivistă. Design-ul constructivist determină atât formarea competenţei de cunoaştere 

ştiinţifică, cât şi evaluarea acesteia ca parte integrantă în procesul de predare-învăţare. 
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Abstract: This article presents a vision on the assessment of scientific knowledge, competence from a 

constructivist perspective. Constructivist design determines both the formation of scientific knowledge, 

competence and its evaluation as an integral part of the teaching-learning process. 
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Şcoala reprezintă instituţia în care sunt prezente două figuri importante/concrete: cadrul didactic 

şi elevul. Dimensiunea constructivistă presupune că cel care învaţă – elevul, este pus în situaţia de a-şi 

forma singur propria experienţă de învăţare prin intermediul structurilor cognitive personale. Elevul 

deţine rolul central în cunoaşterea constructivistă, deoarece în rezultatul învăţării/cunoaşterii se produc 

experienţe cognitive proprii. Prin urmare abordarea constructivistă, în viziunea autoarei M. Bocoş, are 

ca premize de plecare următoarele: 

 Elevul îşi construieşte cunoştinţele în cadrul propriei sale activităţi; 

 Obiectul de studiu al elevului în cadrul activităţii este propria sa cunoaştere [1]. 

Practica pedagogică ne demonstrează, că în activitatea cadrului didactic cu elevii, proiectarea 

didactică devine o necesitate. Proiectarea constructivistă reprezintă un construct, un produs al cadrului 

didactic care poate fi supus reinterpretărilor şi să respecte principiul de bază: cunoaşterea se 

construieşte mai întâi individual şi mai apoi prin colaborare [2]. Autoarea E. Joiţa, consideră, că 

constructivismul cere acele metode care susţin căutarea cognitivă în stil propriu, care motivează elevul, 

care îl ajută să-şi valorifice experienţa cognitivă în formularea unui răspuns, a unei interpretări, 

soluţionări proprii, alternative, care îi oferă perspective pentru noi abordări sau corelaţii [6]. Astfel, 

cadrului didactic îi revine sarcina de a proiecta modele constructiviste în învăţarea/cunoaşterea 

constructivistă de către elevi. Modelele constructiviste pot fi adaptate, ţinând cont de particularităţile de 

vârstă și individuale ale elevului. Or, învăţarea constructivistă priveşte modul de învăţare a diferiţilor 

elevi, şi nu numai de predare [apud 6].  

Învăţarea constructivistă determină şi o evaluare constructivă. Aceasta spre deosebire de 

evaluarea tradiţională, nu este focalizată pe rezultate, dar pe proces – adică cum a ajuns elevul la aceste 

rezultate.  

Competitivitatea impune procesului educaţional condiţii care dictează necesitatea formării 

competenţelor la elevi indispensabile oricăror domenii de activitate din societatea modernă şi în special 

formării/dezvoltării personalităţii elevului.  

Abordarea învăţământului în bază de competenţe la disciplinile şcolare Fizica, Biologia şi 

Chimia, determină şi promovează formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică. În aspect pedagogic 

conceptul de competenţă de cunoaştere ştiinţifică reprezintă un sistem integrat de resurse interne ale 

elevului, axate pe interacţiuni ale raţionamentului dialectic, gândirii epistemologice, utilizării adecvate 

a limbajului ştiinţific şi realizate prin comportamente adecvate în vederea rezolvării unor situaţii 

semnificative modelate pedagogic sau reale [2]. Această competenţă este orientată spre înţelegerea 

ştiinţifică a diferitelor aspecte ale realităţii obiective, ale existenţei umane şi derivă din epistemologia 

disciplinilor respective [3]. Competenţa de cunoaştere ştiinţifică reprezintă o structură a unei 

personalităţi autoconstructive, centrate pe cunoaşterea ştiinţifică ce are rol de instrument de unificare, 
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codificare şi exprimare sub formă de comportamente educaţionale. Prin urmare, înzestrarea elevilor cu 

această competenţă va asigura: 

- dezvoltarea personală şi profesională;  

- inserţia socială adecvată; 

- experienţa de cunoaştere; 

- identitatea şi unicitatea personalităţii; 

- colaborare şi cooperare în grup; 

- responsabilitate morală şi comportament etic [apud 3]. 

Aşa cum constructivismul cere metode care îl determină pe elev să-şi construiască cunoştinţele 

proprii, să-şi valorifice experienţa cognitivă, demersul constructivist conduce respectiv şi la o evaluare 

constructivistă. Iar învăţământul orientat pe formarea de competenţe presupune o evaluare a acestora, 

care în proces devine o evaluare constructivistă prin care are loc afirmarea personalităţii elevului. K. 

Egan este de părerea, că tehnicile de evaluare nu trebuie să ceară elevilor să reproducă seturi de coduri 

simbolice, ci să dovedească faptul că ei au făcut cunoştinţele să aibă semnificaţie [5]. În acelaşi 

context, E. Joiţa consideră, că evaluarea constructivistă nu are în vedere numai rezultatele vizibile ale 

învăţării, ci şi contextul (organizarea, situaţiile, metodele, instrumentele), încât este o evaluare nu 

numai formativă, ci una de valorizare intrinsecă a acesteia şi în care se construieşte cunoaşterea [6]. Şi 

spre deosebire de evaluarea tradiţională, evaluarea constructivistă este focalizată nu pe rezultate, dar pe 

proces – adică cum a ajuns elevul la aceste rezultate.  

Formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică scoate în evidenţă evaluarea, care devine parte 

integrată în procesul de predare-învăţare. Aceasta conduce spre o evaluare sistemică şi sistematică, 

continuă, care oferă atât cadrului didactic, cât şi elevului informaţii în legătură cu nivelul atingerii 

obiectivelor educaţionale, dificultăţile şi problemele pe care le întâmpină aceştia. Astfel, formarea 

competenţei de cunoaştere ştiinţifică prin prisma design-ului constructivist determină o configuraţie în 

ce priveşte evaluarea rezultatelor şcolare în bază de competenţe. Evaluarea competenţei de cunoaştere 

ştiinţifică îl obligă pe cadrul didactic să selecteze acele metode de evaluare, care pun accentul pe 

valorificarea cunoştinţelor, pe descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor, formarea abilităţilor şi 

atitudinilor. În felul  acesta fiecare elev îşi va găsi locul, respectiv va avea ocazia să fie util şi lăudat. 

Ponderea în evaluarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică le revine metodelor 

alternative/complementare de evaluare. Metodele alternative de evaluare sunt concentrate pe elev ca un 

tot întreg, deoarece are loc afirmarea personalităţii elevului cu toate aspectele sale calitative.  

În acest sens, devine clar, că evaluarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică este o evaluare 

constructivistă, deoarece evidenţiază cele trei aspecte ale psihicului uman: cognitiv, afectiv şi 

psihomotor. 
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Rezumat: În acest articol facem referire la specificul structurii personalităţii cadrului didactic şi anume: 

competenţele specifice, aptitudinile pedagogice, vocaţia pedagogică, măiestria pedagogică.  

Cuvinte cheie: competențe pedagogice, psihologice, aptitudini, comunicare, măiestrie, comunicare, cultură 

profesională, erudiție, practică educațională. 

Abstract: In thisarticlewe refer at the same timewewillmentionthosepersonalitystructuresthat are specific 

totheteacher, namely, the specific competences, thepedagogicalskills, thepedagogicalvocation, 

thepedagogicalmastery.  

Keywords: teacher, specific skills, pedagogicalskills, pedagogicalvocation, pedagogicalmastery. 

 Accelerarea schimbărilor economice, sociale, culturale și științifice impun adaptarea 

sistemului educațional la noile condiții și relații stabilite în societate. Un segment prioritar devine 

 formarea inițială și continuă a cadrelor didactice orientat spre un statut profesional înalt, calificat 

pentru un nivel superior de educaţie, cu o gamă recunoscută  de competenţe profesionale. Un 

asemenea pedagog devine capabil să exercite un grad semnificativ de autonomie şi judecată 

profesională de la care se aşteaptă să-şi asume responsabilitatea pentru propria dezvoltare  

profesională continuă, contribuind la profesia  didactică  în ansamblul ei, precum  şi  la  dezvoltarea  

politicii  şi  practicii  educaţionale. 

Pregătirea de calitate superioară a pedagogilor pentru segmental educației preșcolare, bazată 

pe un sistem integrat de formare iniţială, stagiatură şi dezvoltare profesională continuă este necesară 

acum mai mult decât oricând  pentru a se conforma cerinţelor ritmului schimbărilor  aflat în 

creştere, precum şi noilor cerinţe întâmpinate  pe parcursul vieţii profesionale. 

Un fundament iniţial puternic este  esențial pentru înzestrarea cadrelor didactice cu noi 

competenţe  pentru a fi pro-activi şi a gestiona  schimbarea  cu  profesionalism într-un  mediu  care  

evoluează rapid. Apare nevoia de a întări dezvoltarea profesională inițial și continuă în carierele 

tuturor profesorilor încă de la debut pentru ca aceştia să poată înfrunta provocările profesionale  

continue pe care le întâmpină. Deci, educația permanentă a cadrelor didactice devine mereu actuală, 

fiindcă această profesie necesită multă competență, dăruire de sine, umanism, fiindcă nici o altă 

profesie nu lucrează cu un material mai prețios, mai complicat, mai sensibil decât copilul. Anume, 

cadrul didactic întrunește calitățile necesare pentru a educa, dirija, cultiva, organiza, perfecta și 

evalua permanent procesul formării unei personalități integre, care va putea îndeplini  rolul de  

lideri şi modele  într-o societate aflată în tranziţie  radical.  

 Trebuie recunoscut faptul că, numărul tot mai mare de profesori, poate face disponibilă  

flexibilitatea  în modelele ocupării forţei de muncă  şi  reţinerii acestora în sistem. De aici reiese  un 

concept cheie  în pregătirea pedagogului cu statut profesional înalt: calificat pentru un nivel superior 

de educaţie, cu o gamă recunoscută de competenţe profesionale, capabil să exercite un grad  

semnificativ de autonomie şi judecată profesională şi de la care se aşteaptă să-şi asume 

responsabilitatea pentru propria dezvoltare profesională continuă şi să contribuie la profesia  

didactică  în ansamblul  ei,  precum  şi la  dezvoltarea  politicii şi practicii educaţionale.   

O pregătire a pedagogului de calitate superioară bazată pe un sistem integrat de formare 

iniţială, stagiatură şi dezvoltare profesională continuă este necesară acum mai mult decât oricând  

pentru  a se adresa cerinţelor schimbărilor din societate, precum şi noilor cerinţe pe care aceştia le 

vor întâmpina pe parcursul vieţii profesionale.  Un  fundament iniţial  puternic este  esențial pentru 

înzestrarea  pedagogului c  profesionalism  într-un  mediu care evoluează  rapid. Apare nevoia de a 

întări dezvoltarea profesională continuă pentru ca  aceştia să poată înfrunta provocările profesionale  

continue pe care le  întâmpină. Provocările şi schimbările pe care cei ce se dedică acestei profesii 

acum le vor întâmpina vor fi cel puţin la fel de mari ca  acelea cu care se confruntă generaţia  
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actuală. Pentru  a-şi putea îndeplini  rolul de  lideri  şi modele  într-o societate aflată  în  tranziţie  

radicală,  pedagogii trebuie să beneficieze  de un sistem  de formare performant.     

În literatura de specialitate renumitul pedagog M. Călin dezvăluie câteva tipuri de 

competenţe  ale cadrului didactic. În primul rând, menționează savantul, cadrul didactic trebuie  să 

posede competențe comunicative. Un bun pedagog va fi capabil iniţierea şi declanşarea comunicării 

cu copiii prin combinarea diverselor aspecte ale mesajului, în cazul când el dispune de vaste 

informații, spre exemplu, din domeniul artelor plastice: date generale din istoria artelor universale și 

autohtone; noțiuni generale despre viața și activitatea marilor plasticieni – pictori, sculptori, 

graficieni, arhitecți care au activat în diverse perioade istorice; să cunoască autorii operelor de artă 

plastică, să poată oferi o caracteristică a conținutului operei de artă plastică.  

Comunicarea  pedagogului cu copiii poate fi verbală și nonverbală. În primul caz mesajul 

trebuie să fie accesibil, respectându-se particularitățile de vârstă și nivelul dezvoltării copiilor. 

Comunicarea nonverbală prevede expresivitatea vorbirii, modul de utilizare a mijloacelor de 

expresivitate verbal-artistică – gesturile, mimica, intonația vocii și intensitatea ei.   

Pentru organizarea cu succes a activității copiilor fiecare pedagog trebuie să dețină un 

repertoriu bogat de competenţe instrumentale în activitatea sa pedagogică.  Se are în vedere 

utilizarea ansamblului metodelor didactice şi mijloace educaţionale pentru obținerea unei 

performanţe comportamentale a copiilor, adecvate scopurilor urmărite.  În primul rând, prin mesaje 

educaționale să motiveze și cultive interesul pentru arta plastică, educarea dragostei pentru arte, 

dorința de a studia, contempla și aprecia arta.  Educatorul va poseda capacitatea de a inventa, 

născoci noi modele de influenţare instructiv-educativă, în funcţie de cerinţele fiecărei situaţii 

educaţionale. 

Un alt tip de competență este cea psihopedagogică.  Competența psihopedagogicăconstituie 

un ansamblu de capacităţi necesare pentru ,,construirea” diferitelor componente ale personalităţii 

copiilor şi cuprinde:  

- capacitatea de a determina gradul de dificultate a materialului de învăţare;  

- capacitatea de a face materialul de învăţare accesibil prin găsirea celor mai adecvate metode şi 

mijloace;  

- capacitatea de a înţelege copilul, de a pătrunde în lumea lui interioară; 

- capacitatea de a crea noi modele de influenţare instructiv-educative, în funcţie de cerinţele 

fiecărei situaţii educaţionale. 

           Competenţa psihosocială vizează ansamblul capacităţilor utile optimizării relaţiilor 

interumane şi asumării responsabilităţilor (după  D. Potolea).  

- capacitatea de a influenţa grupul de copii, dar şi pe fiecare copil în parte; 

- capacitatea de a comunica uşor şi eficient cu copiii;  

- capacitatea de a utiliza adecvat autoritatea sa;  

- capacitatea de a adopta diferite stiluri de lucru cu colectivul de copii.  

O altă abordare întâlnim la N.Mitrofan care consideră că, competenţele sunt condiţionate de 

aptitudinile pedagogice şi de nivelurile culturii profesionale ale cadrului didactic: nivelul superior 

de organizare şi funcţionare a proceselor psihice cognitive, afective şi psihomotorii ale acestuia cu 

suportul lor axiologic (4, p.26). 

Savantul Mitrofan N.  delimitează trei competenţe specifice cadrului didactic, şi anume: 

1. Competenţa de specialitate: cunoaşterea ideală a conţinutului disciplini concrete și  

capacitatea pedagogului de a stabili legături între teorie şi practică; ba chiar și conținutul altor 

discipline, capacitatea renovării cunoştinţelor, în consens cu noutățile ştiinţei.  

2.Competenţa psihopedagogică:capacitatea de a cunoaşte copiii, particularitățile dezvoltării 

neuropsihice, de a lua în considerare particularităţile lor de vârstă şi individuale la proiectarea şi 

realizarea activităţii instructiv-educative; capacitatea de a proiecta şi realiza optim activităţi 

instructiv-educative (precizarea obiectivelor, selectarea și adoptarea conținuturilor la interesele 

copiilor, la stările timpului, anotimpului, elaborarea celor mai efective strategii de instruire, 

educație, crearea unor momente de surpriză, de joc, situaţii de învăţare adecvate, elaborarea 

strategiilor de evaluare etc.;  capacitatea de a-i pregăti pe copii pentru autoinstruire şi autoeducare. 
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3.Competenţa psihosocială şi managerială prevede capacitatea educatorului de a organiza 

colectivul de copiii în raport cu sarcinile instruirii şi de a stabili responsabilităţi în grup;  capacitatea 

de a statornici relaţii de cooperare și un climat adecvat; capacitatea de a-şi asuma responsabilități; 

capacitatea de a orienta, coordona, îndruma şi motiva, de a lua decizii în funcţie de situaţie (N. 

Mitrofan; 1978, p.76). 

Analizând unele idei ale savanților pedagogi și psihologi putem concluziona că, o educație 

de calitate poate fi oferită de unitatea de învăţământ, în cazul dat instituția preșcolară,  depinde de 

profesionalismul și prestaţia  cadrului didactic, de atitudinea acestuia faţă de schimbare, de calitatea 

metodelor interactive aplicate şi a procedeelor didactice, a tehnicilor practicate.  

În condiţiile actuale, educaţia de calitate rămâne în totalitate pe seama cadrelor didactice 

care posedă cele mai importante aptitudini şi competenţe psihopedagogice şi psihosociale. Pe lângă 

aceste competenţe şi aptitudini specifice, menţionăm şi o altă trăsătură definitorie pentru un 

pedagog - vocaţia pedagogică. Pentru a-şi îndeplini rolul, cadrul didactic trebuie să fie permanent în 

mediul copiilor, să constituie pentru fiecare dintre ei o personalitate dinamică, entuziasmată. 

Vocaţia pedagogică este acel sentiment de împlinire pe care îl simte fiecare educator, fiind 

înconjurat de micuți în sala de grupă  şi care se regăseşte în dragostea faţă de copii, în dăruirea 

profesională sau în privirea copiilor – poate cel mai obiectiv mijloc de evaluare al fiecărui pedagog. 

Iar cheia succesului se regăsește în atitudinea conștientă şi sistematică, mobilizarea voinţei şi 

sentimentelor, ingeniozitatea, creativitatea, calitatea gândirii, erudiţia, pregătirea ştiinţifică şi 

vocaţia lui pentru ceea ce face.  

Cercetătorul  Mândâcanu V., în lucrarea sa „Arta de a deveni şi a fi pedagog”  scrie  că prin 

vocaţie se înţelege convergenţa tuturor eforturilor cadrului didactic spre anumite manifestări, în 

direcţia cărora simte că se realizează pe sine şi are sentimentul propriei libertăţi, propriei afirmări, 

iar forma sub care vocaţia se manifestă constituie îndeletnicirea constantă a pedagogului de 

vocative (6, p.238). 

Generalizând cele menţionate, putem spune că competenţele specifice cadrului didactic, 

vocaţia pedagogică, aptitudinile pedagogice, măiestria pedagogică sunt trăsături sau, mai bine spus, 

caracteristici definitorii ale profesiei didactice, astfel realizând o proiecţie orientativă a imaginii şi a 

structurii specifice a personalităţii cadrului didactic. 
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Rezumat: În acest articol, am încercat să subliniez rolul și profilul dezirabil de competenţă al profesorului 

constructivist implicat în managementul instruirii în clasă, în rezolvarea problemelor educative și de 

relaţionare. Profesorul trebuie pregătit special pentru a face trecerea la modele constructiviste, pentru a 

reconcepe rolul lui în clasă. Trebuie elaborate noi programe, strategii şi resurse compatibile cu acest tip de 

învăţare. Profesorul organizează situaţiile de învăţare, de descoperire activă, de aplicaţii practice sau acţiuni 

de reflecţie, creează mediul de oportunităţi de angajare inclusiv emoţională a elevilor. 

Abstract: In this article, I have tried to emphasize the desirable role and profile of competence of the 

constructivist teacher involved in the management of classroom instruction, in solving the educational and 

relational problems. The teacher must be specially trained to make the switch to constructivist models, to 

recreate his role in the classroom. New programs, strategies and resources compatible with this type of 

learning must be developed. The teacher organizes the situations of learning, active discovery, practical 

applications or reflection actions, creates the environment of employment opportunities including emotional 

of the students. 

Cuvinte cheie: constructivism, profesor constructivist, competențe constructiviste. 

Keywords: constructivism, constructivist teacher, constructivist skills. 

În secolul XXI postmodernitatea a formulat drept obiectiv esenţial al educaţiei – formarea și 

dezvoltarea integrală a personalităţii umane şi a venit cu noi paradigme, cu alte perspective de 

abordare, între care: paradigma educaţiei integrale, paradigma noilor educaţii, educaţia centrată pe 

cel ce învaţă, abordarea funcţional-pragmatică a învăţământului ş.a. Sarcina şcolii de astăzi este de a 

dezvolta umanitatea în om şi de a înzestra elevul cu multiple valori educaţionale, nu doar cu cele 

intelectuale [2]. În ultimii ani, tot mai pregnant, se lansează paradigma constructivistă (fondator 

J.Piaget) în educaţie şi formare profesională pentru înţelegerea perioadelor de criză şi a procesului 

de schimbare, ca răspuns la problematica lumii contemporane. 

Contextul învăţării constructiviste redimensionează rolurile şi ipostazele cadrului didactic. 

Modelul învăţării constructiviste se opune tipului dirijat al învăţării, în care prezentarea şi 

asimilarea materiei se va efectua într-o anumită ordine didactică. Această ordine este înlocuită de 

interdependenţa socială şi autonomia cognitivă care permit elevilor să formuleze idei, să le 

confrunte, să discute şi să compare modul lor de a învăţa.  

Reformarea învăţământului, în baza Strategiei învăţământului din Republica Moldova, în 

contextul Procesului Bologna, înaintează ca imperativ conceptual calitatea specialiştilor. 

Perspectiva pedagogică a educaţiei postmoderne a determinat orientarea cercetătorilor spre profilul 

psihologic al învăţătorului, spre identificarea unor trăsături de personalitate şi competenţe 

profesionale ce influenţează randamentul şcolar, asigură succesul celui educat, accentul fiind pus pe 

performanţă/competenţă. 

Poziţia cadrului didactic în faţa problemelor pe care le pune educaţia şi instruirea în 

societatea postmodernistă trebuie reorientată în acord cu cerinţele prezentului şi, mai ales, ale 

viitorului. Profesorul viitorului este chemat să-şi redimensioneze continuu rolurile şi ipostazele, 

manifestând un comportament deschis şi o atitudine pozitivă, activizantă şi reflexivă, promovând o 

învăţare interactivă şi stimulând potenţialul creator al discipolilor săi [1, p. 405].  

Astăzi, în condiţiile economiei de piaţă, se resimte necesitatea edificării unui specialist 

competitiv, adică, cu un nivel înalt de independenţă, flexibilitate a gândirii, capacitate de reflecţie, 

rezistenţă la stres, tendinţă de a obţine performanţe/competenţe, care i-ar asigura un loc de muncă. 

Cultura generală şi cea profesională sunt trăsături incontestabile ale unui învăţător, acestea fiind 

într-o strânsă interdependenţă şi interrelaţionare. După cum confirmă Rene Hubert, principala 

calitate a unui cadru didactic este vocaţia pedagogică, exprima- tă în „a te simţi chemat, ales pentru 

această sarcină şi apt pentru a o îndeplini”. El consideră că vocaţiei pedagogice îi sunt caracteristice 

trei elemente: iubirea pedagogică, credinţa în valorile sociale şi culturale şi conştiinţa 

responsabilităţii. Semnul cel mai sigur al talentului pedagogic este măsura în care un profesor 
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reuşeşte să trezească motivaţia elevilor săi pentru problemele propuse spre studiu şi pentru 

disciplina predată. 

În acest sens, profesorului îi revine sarcina (conform opiniei lui M. Ştefan, E. Joiţă) de a-i 

ajuta pe educaţi să conştientizeze propriul demers de învăţare, să conştientizeze cunoştinţe şi 

deprinderi personale, să înţeleagă cerinţele sarcinilor, să selecţioneze strategiile proprii de învăţare, 

să monitorizeze propria învăţare etc., cu alte cuvinte, să creeze condiţiile, situaţiile ce îi determină 

pe educaţi să-şi însuşească variate proceduri şi strategii metacognitive [4, p. 58]. Autoarea E. Joiţă, 

propune un profil dezirabil de competenţă al profesorului constructivist, după cum urmează:  

A. Roluri şi competenţe generale şi constructiviste, care asigură reuşita profesională: 

competenţă ştiinţifică generală şi pedagogică; competenţă ştiinţifică în înţelegerea esenţei şi rolului 

constructivismului în didactică; competenţă culturală generală; capacităţi cognitive formate şi 

antrenate constructivist.  

B. Roluri şi competenţe constructiviste, implicate în managementul instruirii în clasă:  

 B.1. competenţa de a prevedea un context adecvat, a-l analiza critic, a-l utiliza; 

competenţa de a respecta raţional principiile constructiviste în proiectare; competenţa 

de a prevedea variante metodologice şi de desfăşurare a instruirii constructiviste în 

clasă; competenţa de a prevedea şi rezolva restricţii, obstacole, limite, dificultăţi;  

 B.2. competenţa de a facilita resurse pentru demersul constructivist în clasă; 

competenţa de a ordona raţional situaţiile, secvenţele constructiviste în activitate;  

 B.3. competenţa de a lua hotărâri, decizii şi în procesul construirii învăţării; 

competenţa de a respecta procesul construirii unei decizii;  

 B.4. competenţa de a coordona resursele, acţiunile, metodele, eforturile elevilor; 

competenţa de a antrena, a interesa elevii în procesul construirii înţelegerii, învăţării; 

competenţa de a ghida, a îndruma diferenţiat elevii;  

 B.5. competenţa de a respecta eficient rolurile şi cerinţele evaluării constructiviste; 

competenţa de a diversifica metodologia evaluării constructiviste.  

C. Roluri şi competenţe constructiviste de relaţionare implicate în rezolvarea problemelor 

educative, etice în clasa constructivistă:  

 C.1. relaţia competenţă şi dimensiune motivaţional-atitudinală în abordarea 

constructivistă a învăţării; competenţa de a relaţiona cu elevii, a colabora în clasă, în 

realizarea instruirii constructiviste; competenţa de a respecta aspectele etice şi de 

deontologie profesională;  

 C.2. competenţa de a provoca, a susţine comunicarea variată cu şi între elevi. D. 

Roluri şi competenţe constructiviste de relaţionare implicate în activitatea de 

reflecţie, în acţiunea – cercetarea didactică: competenţa de a formula reflecţii şi a le 

utiliza în instruirea constructivistă [4, p. 33-49]. Mizând pe constatările cercetătorilor 

L.Pogolşa şi N.Bucun, precum că standardele se regăsesc în competenţele specifice, 

şi ale celor care au conceput standardele de formare iniţială a specialistului sub 

formă de competenţe (N. Viţanu, V. Guţu, A. Cara, O. Dandara, L. Sclifos ), 

considerăm profilul dezirabil de competenţă, propus de E. Joiţă, drept standard de 

formare a învăţătorului constructivist. 

În condiţiile concrete pe care societatea noastră le pune la dispoziţia procesului didactic, 

profesorii conştientizează pe de o parte virtuţile evidente ale noii abordări (paradigme) în educaţia 

elevilor, iar pe de altă parte dificultăţile (limitele) aplicării ei la clasă. Aşa încât, fără o restructurare 

adecvată a întregului câmp educaţional (elaborarea de programe, strategii şi mai ales resurse 

compatibile cu acest tip de învăţare), nu putem asista decât la iniţierea unor practici de activizare a 

elevilor, pe fondul orientării spre un învăţământ formativ. 

Profesorul trebuie pregătit special pentru a face trecerea la modele constructiviste, pentru a 

reconcepe rolul lui în clasă. Trebuie elaborate noi programe, strategii şi resurse compatibile cu acest 

tip de învăţare. Profesorul organizează situaţiile de învăţare, de descoperire activă, de aplicaţii 

practice sau acţiuni de reflecţie, creează mediul de oportunităţi de angajare inclusiv emoţională a 

elevilor. Dar pentru numeroase teme nu se poate crea contextul, mijloacele de descoperire (sau 
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experienţa anterioară a elevilor nu permite încă înţelegerea) şi rolul profesorului este de a selecta 

acele teme care se pot reface de către elevi. 

Dacă atenţia în educaţie trebuie să cadă pe cum se construieşte şi nu pe ce se învaţă, atunci 

este afectată indroducerea în cultură, cu tot ce s-a acumulat în experienţa ştiinţifică, social-culturală. 

Profesorul nu numai facilitează, ci oferă un model de cunoaştere,  de interpretare. Prin modul de 

predare el sugerează cum se poate ajunge la cunoaşterea autentică. 

Profesorii au sarcina de a-i ajuta pe educați să conştientizeze propriul demers de învățare, să 

conştientizeze propriile cunoştințe şi deprinderi, să înțeleagă cerințele sarcinilor, să selecționeze 

strategiile proprii de învățare, să monitorizeze propria învățare etc, cu alte cuvinte, să creeze 

condițiile, situațiile ce îi determină pe educați să-şi însuşească variate proceduri şi strategii 

metacognitive. Oferindu-le elevilor/studenților posibilitatea alegerii strategiilor care le pot asigura 

performanță maximă, precum şi a scopurilor demersului lor, sprijinindu-i în conştientizarea 

procesului în care sunt implicați, precum şi în automonitorizarea progresului lor, se obțin câştiguri 

importante în procesul didactic. 

Conform abordării constructiviste sociale, cadrele didactice trebuie să se adapteze rolului de 

facilitatori și nu de profesori [11]. În timp ce un profesor oferă o prelegere didactică care acoperă 

subiectul, un facilitator îl ajută pe elev să înțeleagă propriul conținut. În primul scenariu, elevul 

joacă un rol pasiv, iar în cel de-al doilea scenariu, elevul joacă un rol activ în procesul de învățare. 

Accentul se îndepărtează astfel de instructor și de conținut și de către elev. [8] Această schimbare 

dramatică a rolului implică faptul că un facilitator trebuie să afișeze un set cu totul diferit de abilități 

decât cel al unui profesor [7]. Un profesor spune, un facilitator întreabă; un profesor predă din față, 

un facilitator sprijină din spate; un profesor oferă răspunsuri conform unui curriculum stabilit, un 

facilitator oferă îndrumări și creează mediul în care elevul poate ajunge la propriile concluzii; un 

profesor dă mai ales un monolog, un facilitator este în dialog continuu cu elevii. [9] Un facilitator ar 

trebui să fie, de asemenea, capabil să adapteze experiența de învățare „în mijlocul aerului”, luând 

inițiativa de a orienta experiența de învățare spre locul în care elevii doresc să creeze valoare. 

Mediul de învățare ar trebui să fie, de asemenea, conceput pentru a sprijini și provoca 

gândirea cursantului. [10] Deși se recomandă acordarea de către elev a dreptului de proprietate 

asupra problemei și procesului soluției, nu este cazul ca vreo activitate sau vreo soluție să fie 

adecvată. Scopul critic este acela de a sprijini elevul în a deveni un gânditor eficient. Acest lucru 

poate fi realizat prin asumarea mai multor roluri, precum consultant și antrenor. 

Cercetările în domeniu, evidențiază următoarele funcții ale profesorilor constructivişti:  

 Încurajează elevii să evalueze permanent modul în care aceste activităţi îi ajută să îşi 

dezvolte înţelegerea lucrurilor. Elevul îşi pune întrebări despre modul în care învaţă şi 

despre activităţile pe care le desfăşoară la şcoală cu scopul de a deveni “expert în învăţare”. 

Cu ajutorul unui mediu de învăţare bine planifi cat, elevii învaţă “cum să înveţe”. Procesul 

poate fi privit ca o spirală. Pe măsură ce refl ectează permanent asupra experienţelor proprii, 

elevii descoperă că ideile câştigă în infl uenţă şi complexitate şi îşi dezvoltă abilităţi din ce 

în ce mai puternice de a integra noua informaţie. Unul dintre cele mai importante roluri ale 

profesorului devine acela de a încuraja acest proces de învăţare şi refl ecţie. De exemplu: un 

grup de preşcolari discută despre dinozauri răsfoind reviste sau mânuind dinozauri de jucărie 

(mulaje). Deşi educatoarea cunoaşte răspunsurile la problemele ivite sau discuţii 

contradictorii, ea se va concentra în a-i ajuta pe copii să-şi reformuleze întrebările în mod 

util. Atunci când unul dintre copii aduce în discuţie un concept relevant, educatoarea îl 

evaluează şi indică grupului că ar fi un câştig dacă ar încerca să îl exploreze. Contrar 

criticilor avansate de unii profesori (conservatori-tradiţionali), constructivismul nu renunţă 

la rolul activ al profesorului sau la cunoştinţele sale de expert în educaţie. 

 Ajută elevii să-şi construiască cunoaşterea mai degrabă decât să reproducă o serie de fapte.  

 Furnizează instrumente ale cunoaşterii cum ar fi: activităţi de rezolvare a problemelor, 

activităţi bazate pe investigarea realităţii, pe baza cărora elevii pot formula şi testa ideile 

proprii, pot trage concluzii şi realiza inferenţe, pot să-şi dezvolte cunoaşterea într-un mediu 

de învăţare bazat pe colaborare.  
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 Ghidează şi îndrumă elevii pentru a construi activ cunoştinţe şi nu acumulează mecanic 

cunoştinţe transmise de Constructivismul şi interdisciplinaritatea în activitatea didactică 

profesor sau extrase din manuale. Constructivismul este deseori greşit interpretat ca o teorie 

în care elevul “reinventează roata”. Elevii nu “reinventează roata” ci mai degrabă încearcă 

să înţeleagă “cum se învârte”, cum funcţionează.  

 Motivează elevii pentru a aplica cunoştinţe pe care le deţin la realitatea înconjurătoare. 

 Învaţă elevii cum să formuleze ipoteze, să testeze teorii şi în fi nal să tragă concluzii din 

datele observate. 

Profesorul trebuie pregătit special pentru a face trecerea la modele constructiviste, pentru a 

reconcepe rolul lui în clasă. Trebuie elaborate noi programe, strategii şi resurse compatibile cu acest 

tip de învăţare. 

Bibliografie: 

1. CRISTEA, Sorin. Curriculum pedagogic. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 2008, 560 

p. EDP973-30-2083-7. 

2. GLOBU, N. Paradigme postmoderniste în formarea profesională iniţială a învăţătorului. În: 

Didactica Pro. Revistă de teorie şi practică educaţională. 2013, nr 4 (80), pp.19-26.  

3. HADÂRCĂ, Maria (coord.), SILISTRARU, Nicolae PÂSLARU, Vlad, CALLO, Tatiana. 

Perspectiva axiologică asupra educaţiei în schimbare. Chișinău: Print Caro IȘE, 2011, 181 p.  

978-9975-56-030-6. 

4. JOIŢĂ, Elena, Instruirea constructivistă-o alternativă. Fundamente. Strategii. Bucureşti: Editura 

Aramis, 2006; ISBN 978-973-679-316-5 

5. JOIŢĂ, Elena. Profesorul şi alternativa constructivistă a instruirii. Material - suport pedagogic 

pentru studenţii - viitori profesori (II). Craiova: Editura Universitaria 2007, 220 p. 

6. Noveanu, Eugen. (1999), Constructivismul în educaţie. În: Revista de Pedagogie. 1999, nr. 7-12. 

Bucureşti. 

7. BROWNSTEIN, Bonnie. Collaboration: the foundation of learning in the future. In: 

Education, December 22, 2001.Vol. 122 (2). 

8. GAMORAN, Adam, SECADA, Walter, MARRETT, Cora. The Organizational Context of 

Teaching and Learning. In: Handbook of the Sociology of Education. Handbooks of Sociology and 

Social Research. Springer, Boston, MA. pp. 37–63. ISBN 978-0-387-32517-0.   

9. DI VESTA, FRANCIS J. (1987). The Cognitive Movement and Education. In: Historical 

Foundations of Educational Psychology. Perspectives on Individual Differences. Boston: Springer, 

MA pp. 203–233.  ISBN 978-1-4899-3622-6. 

10. RHODES, Lynn, BELLAMY, Thomas. Choices and Consequences in the Renewal of Teacher 

Education. In: Journal of Teacher Education. Vol. 50, No.1 1 January 1999 17–26. . ISSN 0022-

4871. 

11. SIEMON, Dianne. Elaborating the teacher’s role – towards a professional language. In: 

Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics 

Education, 2004 , vol. 4, pp. 193-200  

 

297

http://catalog.bnrm.md/opac/author/684284
http://catalog.bnrm.md/opac/publisher/52907
http://content.schweitzer-online.de/static/catalog_manager/live/media_files/representation/zd_std_orig__zd_schw_orig/001/428/476/9780387325170_content_pdf_2.pdf
http://content.schweitzer-online.de/static/catalog_manager/live/media_files/representation/zd_std_orig__zd_schw_orig/001/428/476/9780387325170_content_pdf_2.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-387-32517-0
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-4899-3622-6
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/0022-4871
https://www.worldcat.org/issn/0022-4871


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secțiunea IV. 

Modele și experiențe în instruirea 

constructivistă ca o alternativă în 

formarea/dezvoltarea tineretului 

studios 
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Rezumat. Paradigma postmodernităţii a educaţiei constituie direcţia fundamentală pentru evoluţia activităţii 

de informare, dezvoltare a personalităţii umane în vederea integrării sociale optime, realizată din perspectiva 

educaţiei permanente şi autoeducaţiei. Autoeducaţia devine posibilă la vîrsta adolescenţei datorită celor trei 

funcţii ale conştiinţei de sine: funcţia anticipativă, funcţia formativă, capacitatea omului de a se reflecta pe 

sine insuşi. 

Civinte-cheie: educație populară, educație permanentă, paradigm, autoeducație. 

Summary. The paradigm of postmodernity education is fundamental to the evolution in the direction of 

information, development of personality in social integration best made of permanent education and self-

education. Adolescent self-education becomes possible thanks to the three functions of self-awareness: 

anticipatory function, formative function, the human capacity to reflect on itself. 

Keywords: popular education, lifelong leaming, paradigm, self-education. 

  

Literarmente este tendinţa spre educaţia pentru o lume în schimbare, constituind o dimensiune a 

întregii vieţi şi cuprinzând întregul mod de viaţă şi totalitatea aspectelor ei. Ea răspunde atât 

necesităţilor interioare de autodeterminare şi autoîntreţinere, cât şi solicitărilor exterioare pentru a 

se adapta mobilităţii sociale, ritmului accelerat de dezvoltare a societăţii, consideră E.Macavei [2, 

p.398]. 

Condiţiile fundamentale pentru educaţia permanentă sunt: posibilitatea învăţării, motivaţia şi 

educabilitatea. 

Educaţia permanentă este concepută ca un proces continuu şi se desfăşoară pe durata întregii 

vieţi. Nu se limitează nici la educaţia paralelă, nici la cea postşcolară, nici la cea a adulţilor. Este 

abordată educaţia în totalitatea ei. în globalitatea ei, se unifică toate stadiile educaţiei şcolare pe 

orizontală şi pe verticală, include modelele de educaţie formală, nonformală şi informală [1, p. 47]. 

Omul ca reprezentant al etnosului apare ca un produs al relaţiilor sociale, care condiţionează 

trăirile şi faptele sale. în acest caz relaţiile omului reprezintă un sistem integru al legăturilor sale ca 

personalitate cu realitatea concretă sau cu unele părţi ale ei, întemeiată pe experienţa individuală şi 

socială cu accente ale educaţiei populare. 

Obiectivele autoeducaţiei, autoevaluării şi autodeterminării vizează în egală măsură 

cunoştinţele, achiziţia de atitudini, clasificarea valorilor şi demersul practic al tânărului care trebuie 

ajutat: 

• să înţeleagă adevărul, că omul este inseparabil de mediul său şi că efectele negative ale 

acţiunilor sale se repercutează asupra lui însuşi; 

• să obţină cunoştinţele de bază necesare soluţionării problemelor mediului său imediat; 

• să conştientizeze responsabilităţile individuale şi colective, să se angajeze în obţineierea 

cooperării pe linia rezolvării unor probleme; 

• să dezvolte instrumente de analiză, reflecţie şi acţiune pentru a înţelege, a preveni şi a 

corecta neajunsurile mediului. 

Pe de altă parte moştenirea spirituală a neamului românesc ne sugerează modele de mamă, tată, 

bunel, copil, luptător care conduc la formarea unui stereotip al comportamentului ideal prin 

experienţa generaţiilor [3]. 

"Fiecare se naşte nepotul cuiva şi moare bunic”. 

Esenţial în transmiterea experienţei de la o generaţie la alta este imitaţia şi experienţa. 

Programele şi modelele educaţiei permanente au posibilitatea să descopere aproapele, însă 

probabil aici avem de lucru în vederea cunoaşterii Sinelui pentru a-1 cunoaşte pe celălalt. 

Cele menţionate ne confirmă că practica intervenţiei în diferite probleme ale educaţiei 

permanente au următoarele caracteristici din perspectiva aplicabilităţii modelelor. 

 facilitează soluţionarea dificultăţilor pe care le întâlneşte individual în mediul natural, 
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 procedeele de modificare a comportamentelor sunt binevenite pentru atingerea esenţialului; 

 modifică comportamentele conduse spre un demers logic fondat pe experienţă; 

 care într-un timp scurt se pot forma mai multe intervenţii, în tehnologia autoînvăţării, 

autoevaluării şi autodeterminării. 

Subliniind continuitatea, caracterului global şi integrator al educaţiei permanente, profesorul G. 

Văideanu consideră şcoala ca pe o etapă fundamentală a educaţiei permanente, în care se pun 

bazele şi se asigură deschiderile necesare pregătirii ulterioare. Toate studiile şi experienţele 

întreprinse la nivel mondial demonstrează că ceea ce nu se înfăptuieşte cu temeinicie în perioada 

formării iniţiale, nu se va putea realiza decât foarte greu şi cu mari cheltuieli mai târziu [5, p.217].  

Aceste deziderate ne-au condus la concluzii care ţin de: 

 funcţiile de adaptare şi inovare ale individului şi ale societăţii sunt realizate prin educaţia 

permanentă, pornind de la educaţia populară. 

 educaţia permanentă care exercită o funcţie corectivă, remediază dificultăţile educaţiei 

actuale pentru schimbare. 

 educaţia permanentă ca un principiu organizatoric pentru toată educaţia. 

 pedagogia populară ca un proces firesc, o parte integrantă a vieţii poporului. 

 participarea reprezentanţilor din popor la procesul de culturalizare pedagogică a maselor, 

pornind de la ideea că cea mai mare avuţie a unui neam sunt copiii. 

 procesul pedagogic integrat care amplifică factorul educativ şi sistemul de miijloace, capabil 

să creeze o armonie între conştiinţă, comportament şi activitate. 

 antrenarea de timpuriu a copiilor în procesul de educaţie, autoeducaţie, educaţie reciprocă, 

reeducare. 

 asigurarea maximă a independenţei copilului în procesul de educaţie. 

 atitudinea diferenţiată faţă de personalitate prin respectarea particularităţilor individuale de 

vârstă. 

 cultul strămoşilor, al mamei şi al copilului, cultul omenescului [3, p.33]. 

Exigenţele educaţiei permanente se exprimă în sarcini care sunt: 

 a răspunde nevoilor interioare ale omului şi solicitărilor lumii în continuă schimbare; 

 a răspunde dezideratelor vieţii democratice şi din perspectiva naţională; 

 a asigura şanse egale de educaţie şi instruire tuturor categoriilor de cetăţeni, participarea la 

viaţa social-economică a tuturor etniilor conlocuitoare în Republica Moldova; 

 asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea omului pentru sine şi pentru alţii şi asigurarea 

condiţiilor pentru a învăţa să fii şi să devii, a fi pragmatic; 

 personalizarea şi deţinerea actului educaţional continuu; 

 e transformarea educaţiei ca instrument de automodelare pe parcursul întregii vieţi; 

 deprinderea de a se confrunta cu problemele vieţii personale şi sociale şi de a găsi solutii 

 reintegrarea învăţării continue cu viaţa, cu munca, dobândirea înţelepciunii vieţii', 

 construirea modelelor de comportare, având ca reper valorile: fericire, pace, libertate, 

toleranţă', 

 centrarea educaţiei pe valorile umaniste şi pe axiologia celui educat antrenată de mediul 

etnic. 

Acestea şi alte argumente şi oportunităţi ne-au condus la ideea că, conceptul educaţiei 

permanente este unul cheie în secolul al XXI-lea ce vizează: 

 continuitatea şi articularea după dimensiunile sale verticale şi cele orizontale; 

 integrarea în dimensiunile orizontale şi în profunzime, în fiecare etapă a vieţii; 

 caracter universal şi democratic ce reprezintă democratizarea educaţiei şi prin educaţia 

populară; 

 modalităţi şi moduri alternative de a dobândi educaţia de timpuriu; 

 două componente: generală şi profesională care nu diferă complet una de alta, ele sunt 

interactive; 
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 funcţiile de adaptare şi inovare ale individului în societate, realizate prin educaţia 

permanentă, pornind de la educaţia populară', 

 funcţia corectivă care remediază dificultăţile educaţiei actuale pentru democraţie şi 

schimbare; 

 ocazia, motivaţia, educabilitatea - drept condiţii; 

 principiu organizatoric pentru toată educaţia; 

 pedagogia populară ca un proces firesc, ca o parte integrantă a vieţii poporului în contextul 

educaţiei permanente; 

 procesul de pedagogizare şi educaţie a conştiinţei etnice; 

 factorul educativ şi sistemul de mijloace, capabil să creeze o armonie între conştiinţă, 

comportament şi activitate; 

 cultivarea cultului experienţei generaţiilor care reperează pe: 

 aplicarea experienţei educative a poporului din perspectiva social-istorică; 

 cultura pedagogică tradiţională ce dispune de un sistem, întrunind diverse funcţii, factori, 

metode şi forme ale educaţiei; 

 procesul de formare a personalităţii dinspre pedagogia populară, având caracter integrat; 

 eficienţa ideilor culturii pedagogice tradiţionale ce ne îndeamnă mereu la o activitate 

creatoare în procesul educaţional [3]. 

Abordarea etnopedagogică a influenţei familiei asupra educaţiei copilului include tematici ca: 

omul ideal, model de educaţie în familie. Ideea personalităţii armonioase se manifestă prin însăşi 

natura umană şi caracterul activităţii sale. Creaţia orală a fiecărui popor atribuie oamenilor multe 

trăsături care reflectă bogăţia naturii umane. Chiar dacă un personaj pozitiv este caracterizat de 

numai 1-2 cuvinte (Ex: „cuminte şi frumoasă" şi „băiat voinic"), acestea conţin în totalitate idei fixe 

despre complexitatea naturii umane. Caracteristica poetică „cuminte şi frumoasă" are în principiu 

valoare universală, deoarece este cea mai înaltă apreciere a ccdităţilor personale a fetei şi 

reprezintă în sine modelul ideal de femeie adus de pedagogie până la nivelul programului de 

educaţie [4]. 

Educaţia populară este o cerinţă a epocii noastre determinată de nevoile acute ale timpului 

prezent, când societatea se caracterizează prin diversitate şi unicitate. Fiecare popor tinde să 

influenţeze asupra personalităţii astfel, ca ultimul rezultat să apropie personalitatea copilului de 

idealul perfect al omului etnosului său [4]. 

Astăzi aproape că nu există pedagogi, care să nu afirme necesitatea educaţiei populare. Educaţia 

adulţilor este principala cale de înfăptuire a dreptului la educaţie în lumea contemporană şi că 

învăţarea continuă a devenit un imperativ incontestabil. In acest sens, educaţia nu se mai poate 

limita la îmbogăţirea sau împrospătarea achiziţiilor şcolare, ci cuprinde sau integrează toate 

nivelurile sau situaţiile de învăţare şi încearcă să răspundă totalităţii aspiraţiilor persoanei: 

profesionale, culturale, familiale, economice, politice. 

In lucrarea Etnopedagogie remarcăm următoarele: comunitatea condiţiilor istorice de dezvoltare 

a popoarelor; fiecare popor tinde spre pace, fericire prin muncă şi sănătate; la orice vârstă omul 

rămâne obiect şi subiect al pedagogiei populare; varietatea metodelor de influenţă; la toate 

popoarele cultura pedagogică se constituie din unele şi aceleaşi elemente; dominanta morală a 

pedagogiei tuturor popoarelor este familia [3]. 

Formarea studentului din perspectivă etnopedagogică constituie o preocupare permanentă 

pentru familie şi pentru sistemul educaţional care poate atinge standardele performanţei prin 

învăţarea învăţării (metacogniţia). 

Competenţele educaţiei populare, din perspectivă etnopedagogică sunt axate pe: 

• conţinuturi, mesaje, folclorul - bogăţie a neamului, modele intuitive de control, situaţii morale; 

• factorii educaţiei, (natura, munca (ocupaţiile), obiceiurile, comunicarea, arta, religia, tradiţia 

poporului; 

• diverse conţinuturi (numărătorile, ghicitorile, proverbele, zicătorile, cântecele, poveştile, 

jocurile, legendele, baladele, doinele, eposul, tradiţiile, datinile etc.); 

• metodele educaţiei în pedagogia populară (conversaţia, disputa, convingerea, explicaţia, 
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exersările, obişnuinţa, sfaturile, binecuvântarea, rugăciunea, dorinţa, cerinţa populară), dojana, 

blestemul; 

• educatorii populari (copiii, părinţii, buneii, pedagogii, meşterii, diverşi maeştri, povestitori,' 

cântăreţi, dansatori etc.) [3]. 

Poporul românesc la o treaptă istorică respectivă de dezvoltare poartă trăsături specifice 

originale în limba naţională, obiceiurile, literatura şi arta, istoria şi folclorul său. în basme, legende, 

balade, cântece lirice, uraturi, proverbe şi zicători ale poporului din care aflăm inepuizabile date 

privind viaţa, cele mai importante evenimente istorice, evoluţia normelor etice şi estetice ale 

neamului. Valenţele emoţional- estetice pot fi utilizate nu numai prin intermediul disciplinelor de 

profil, ci şi prin toate activităţile educaţionale, fapt ce implică pregătirea tuturor educatorilor în 

direcţia formării atât a propriei- sensibilităţi, cât şi a formării sensibilităţii discipolilor săi, în 

vederea receptării semnificaţiilor educative ale folclorului deoarece în cele mai bune plăsmuiri 

artistice este generalizată experienţa educativă a poporului. în acest sens, poveştile sunt pline de 

frumos şi lirism, prin ele individul trăieşte momente pline de semnificaţie şi rămâne fermecat, iar 

prin frumuseţea lor se dezvoltă sentimentul estetic [4]. 

Concluzii. Poporul întotdeauna a pledat pentru îmbunătăţirea educaţiei generaţiei în creştere, 

prin experienţa milenară, prin concretizare, prin perfecţionarea şi dezvoltarea ideilor pedagogice. 

Practicile pedagogice ale poporului vin din concepţiile despre viaţă, din filozofia sa, care este 

determinată de condiţiile materiale, sociale şi economice în care s-a dezvoltat. De aceea, pentru a 

înţelege mai bine esenţa fenomenului de educaţie populară, trebuie cunoscute unele trăsături şi 

aspecte ale viziunilor populare despre educaţie. 

Tradiţiile populare transmit şi păstrează numai acele forme, metode şi mijloace, care cu adevărat 

pot să formeze ceva în om, să-i confere un anumit efect pedagogic. De aceea treptat unele 

instrumente de educaţie merg în trecut, altele se dezvoltă şi, aceasta, la rândul său, este strâns legată 

cu schimbările condiţiilor de activitate şi existenţă a poporului. Formele de educaţie populară se 

manifestă în unitate indisolubilă cu toate componentele structurale ale vieţii sociale a poporului, cu 

credinţele sale de cult, tradiţiile, obiceiurile, tipurile de îndeletnicire, normele de comportare 

socială. Aceste norme împreună cu relaţiile social-economice, în ultimă instanţă, reglementează 

anumite fapte şi comportamente a membrilor societăţii în ansamblu, proiectează şi direcţionează 

dezvoltarea şi formarea personalităţii în creştere, formându-i anumite competenţe etnopedagogice în 

contextul educaţiei permanente, tendinţa de formare a identităţii naţionale. 
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Rezumat: Articolul abordează problematica impactului cadrului didactic constructivist pentru calitatea 

educației și dezvoltării copilului, elevului. Se analizează tipurile de constructivism în educație, reprezentanții 

acestor curente științifice. 

Abstract: The article adresses the problem of the impact of the constructivist teacher for the quality of 

education and development of the child, the student. We analyze the types of constructivism in education, the 

representatives of these scientific trends. 

Cuvinte-cheie: teorie/ teorii, cadre didactice, geneza, constructivist, metodă. 

Keywords: theory / theories, teachers, genesis, constructivist, method. 

Argument: Nivelul și calitatea educației influiențează calitatea vieții, iată de ce problematica 

calității educației, calității dezvoltării tinerilor este o problemă de Stat. Documentele de politici 

educaționale impulsionează potențialul creativ- inovativ și științific la cadrele didactice, potențial 

care poate fi valorificat în  activitățile didactice.  

Teoria constructivistă este o teorie a cunoaşterii ştiinţifice, care s-a dezvoltat cu/ prin studiul 

dezvoltării cognitive, realizat, spre exemplu, de psihologii J. Piajet și L. Vîgotskii, care, fiind 

aplicată la problemele învăţării, este considerată de fapt  aprofundare a cognitivismului. Teoria 

constructivistă nu este o teorie a instruirii, ci un suport ştiinţific cu valoare conceptual și  

metodologică [20] 

Baza teoriei constructiviste se regăsește în informațiile cu privire la tipurile de constructivism 

manifestat în practicile de predare- învățare, evaluare, aplicate în procesul educațional. Teoria 

constructivistă în educație  a fost dezvoltată de mai mulți cercetători, care au și denumit mai multe 

tipuri de constructivism educațional, ca cel social (constructivismul social), constructivismul radical 

și constructivismul cognitiv [9,14,19]. 

Curentul constructivist în teoria educaţiei se fundamentează pe datele psihologiei genetice şi 

epistemologiei şi propune construirea cunoaşterii, implicit a învăţării, de către copil. La originea 

dezvoltării teoretice se află cercetările de psihologie şi epistemologie genetică ale lui Jean Piaget şi 

concepţia filozofului şi epistemologului francez Gaston Bachelard. 

Cadrul didactic constructivist este capabil să selecteze și să adapteze metodele cele mai 

eficiente în parcursul de educație și dezvoltare a copilului/ elevului/ tânărului, acestea fiind activ- 

participative, dar și cele bazate pe dialog, argument, discuții deschise cu caracter științific, studii de 

caz sau dezbateri. Cadrul didactic va manevra și în alegerea stilului de comunicare- relaționare cu 

grupul de copii/ elevi, acesta fiind și democrat, și maximalist, și tutorial sau fratern, în dependență 

de contingent, experiență, problemele discutate, problemele disciplinare din grup, etc. Metodele de 

predare-învăţare constructiviste au în vedere psiho-logica, logica conţinutului, logica 

comportamentală [7,12]. Psiho-logica include reflecţia şi autoreflecţia asupra stilurilor de 

construcţie a realităţii, asupra experienţelor care facilitează sau împiedică învăţarea, construirea 

schemelor cognitive. Logica conţinutului trimite la “realităţi abstracte, ştiinţifice şi culturale”, 

accentuînd compatibilitatea noilor conţinuturi cu constructele existente deja, iar logica 

comportamentală aduce cu sine autenticitatea contextelor de învăţare, aplicabilitatea şi viabilitatea 

celor învăţate, relevanţa personală şi profesională a noilor conţinuturi. Predarea constructivistă pune 

împreună cele trei elemente într-un cadru armonios, care oferă structură şi sens contextului şi 

conduce elevii printr-un ciclu de învăţare de succes.  

Cele trei faze ale acestui proces sînt structurate de către Lozanov în “învăţarea accelerată” 

(accelerated learning) astfel [12]: 1. pregătirea elevilor pentru învăţare prin sugestii, survolarea 

materialului, crearea imaginii globale şi conexiunile cu priorităţile de învăţare; 2. partea activă oferă 

elevilor o experienţă de învăţare, induce o implicare totală, include concertări active, activităţi 

manuale, demonstraţii şi detalieri; 3. partea pasivă permite reflecţii asupra materialelor şi asupra 
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procesului, precum şi revizuiri ale materialelor produse, urmate de analizarea, aprecierea şi 

evaluarea, celebrarea adecvată a rezultatelor învăţării şi a succesului. 

Instruirea constructivistă depăşeşte condiţia sistemului tradiţional, care transmite cunoştinţe şi 

certitudini, nu întrebări şi îndoieli, provizorat şi nesiguranţă, aşa cum, zilnic, elevul şi maturul 

constată. Ea presupune “alcătuirea unui mediu propice învăţării, schimbare de perspectivă, 

pregătirea materialelor pentru canale diferite de învăţare, crearea de situaţii sociale în care se învaţă 

de la alţii şi împreună cu ei, dar este în acelaşi timp şi observare de gradul al doilea, adică 

observarea modului în care elevii/cursanţii îşi construiesc propria realitate, cum îşi definesc 

conţinutul învăţării. De asemenea, instruirea este concentrarea atenţiei asupra lucrurilor uitate, 

neglijate [10]. 

Teoria constructivistă în educație pune accent pe interesele copiilor/  elevilor- interese de 

cunoaștere și dezvoltare. Anume aceste interese vor fi valorificate în orice activitate educațională.  

Cadrele didactice vor adduce copiilor primele surse, învățându-I să lucreze cu acestea- dicționare, 

enciclopedii, hărți, etc. Ca atare, conform teoriei constructiviste, cadrele didactice vor pune accent 

pe materialele didactice ce pot fi manipulate de copii/ elevi, studiate, analizate, deoarece anume 

astfel de material  dezvoltă gândirea critic la copii, competențe de analiză, cercetare, descoperire. Pe 

de altă parte se va asigura caracterul interactiv  al activităților educaționale, care la rândul său, se va 

baza pe experiența (fie și neânsemnată) a copiilor. Prin valorificarea experienței lor copiii se simt 

importanți, utili.  

Teoria constructivistă este o teorie a cunoaşterii ştiințifice, adoptată după anii ′ 90, ca reacție 

la exagerările behavioriste în domeniul practicii acestora în instruire şi ca aprofundare a 

cognitivismului. Dacă în literatura pedagogică occidentală, teoretică şi practică (mai ales în SUA), 

această abordare a dezvoltat numeroase căutări experimentale şi chiar au fost concepute reforme 

educaționale pe acest temei (SUA; Canada), şcoala românească, spre exemplu,  plăteşte încă tribut 

concepțiilor tradiționaliste, anterioare. Studiile teoretice realizate (Joița, 2006 [14]) au conturat 

dimensiunile abordării constructivismului în educație, şi de aceea este util, pentru înțelegerea bazei 

conceptuale a teoriei constructiviste şi a criteriilor calitative, privind formarea inițială a cadrului 

didactic, să prezentăm problemele ei centrale prin prezentarea tipurilor de constructivism în 

educație : 

Constructivismul radical (E. von Glasersfeld) -  este tipul de constructivism care schimbă 

radical modul de înțelegere al realității, atribuind experienței proprii, prin explorare directă, situației 

autentice, rolul fundamental în înțelegerea semnificațiilor, esențelor [19].  

 Orice cunoaştere nu reflectă de fapt realitatea obiectivă, ci arată modul subiectiv de percepere, de 

a realității supusă cunoaşterii, ca bază a experienței cognitive.  

 Cunoaşterea este un mod subiectiv, individual de construcție a conceptelor, bazat pe observație, 

experiență,  organizare cognitivă directă, reprezentare proprie, formulare de ipoteze proprii, dar, 

în mod ştiințific, pentru a ajunge la constructe mentale.  

 Cunoaşterea este experiența a cum se cunoaşte, ce se cunoaşte, pentru a se construi sensuri 

mentale.  

 Cunoaşterea astfel realizată subiectiv, se obiectivizează apoi prin comunicare, colaborare, 

negociere, generalizare în grup.  

 Independența individului în formarea reprezentărilor despre realitate este fundamentală, 

activitatea sa fiind experiențială, iar constructivismul are atunci rol de instrument metodologic 

[19,20]. 

 Constructivismul cognitiv (Piaget) [6,13] - Îşi are originea în psihogeneza dezvoltării 

intelectuale, a inteligenței şi în cercetările ulterioare ale psihologiei cognitive. Teoria 

constructivismului educațional cognitiv se regăsește  în teoria privind dezvoltarea cognitivă, stadială 

a abilităţilor cognitive, cu rol de constructe, în care sunt implicate două procese esenţiale: 

asimilarea şi acomodarea, ca interiorizări ale cunoaşterii construite în timp. Piaget evidenţiază rolul 

formării structurilor mentale, ca moduri de organizare a informaţiilor, ce se pot combina, transforma 

şi asimila variat. Constructivismul cognitiv se mai revendică şi din teoria lui J. Bruner, după care 

învăţarea este un proces activ, în care elevii construiesc noile idei sau concepte pornind de la 
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cunoaşterea curentă şi cea trecută. Construcţia mentală a structurilor cognitive se face în mod 

propriu, personalizat, în funcţie de modul în care cel care învaţă îşi selectează şi transformă 

informaţiile,  construieşte ipoteze, ia decizii, îşi organizează experienţele şi informaţiile. 

Piaget porneşte de la teza că realitatea obiectivă nu se descoperă de la sine, ci doar dacă 

individul procesează mental informațiile acumulate, recurgând la o construcție mentală de 

prelucrare a lor, prin acomodare şi asimilare progresivă.  Acumularea informațiilor se realizează şi 

prin experiență directă, dar se valorifică şi datele contextului cultural, alte experiențe cognitive deja 

consolidate, ca puncte de plecare.  

Piaget a dezvoltat un model funcţional al dezvoltării inteligenţei, model care stă la baza 

teoriilor educaţionale constructiviste. Concluzia lui a fost că “nu există cunoaştere care să rezulte 

dintr-o simplă înregistrare a observaţiilor, fără o structurare datorată activităţilor subiectului”. 

Cercetările ulterioare asupra educaţiei (dezvoltării) au reţinut, printre altele, două aspecte 

fundamentale ale teoriei piagetiene:  

1) stadiile dezvoltării copilului şi  

2) prin interacţiunile subiectului cu mediul, acesta îşi construieşte cunoaşterea şi se dezvoltă 

în procesul adaptării la mediu [6,13]. 

Cheia cunoaşterii se va procesa în patru etape: 

1. Prelucrarea primară a informațiilor (tratarea precoce prin senzații şi prelucrarea profundă prin 

percepții, rezultând construiera imaginilor, identificarea şi prelucrarea lor).  

2. Formarea reprezentărilor mentale, ca modele interiorizate, rezultate din sistematizarea, 

organizarea, codificarea lor.  

3. Prelucrarea abstractă a informațiilor prin:  

 înțelegere (integrarea celor noi în cele vechi),  

 categorizarea şi conceptualizarea (ordonarea, gruparea, generalizarea ca rețele, prototipuri, 

concepte),  

 raționalizarea (formularea de propoziții şi inferențe),  

 rezolvarea de probleme şi luarea de decizii asupra rezolvării situațiilor.  

4. Procesarea cunoştințelor în memorie, mai ales pentru cea procedurală şi conceptuală şi ca mod 

de organizare (rețele, scheme, scenarii cognitive). 

Constructivismul social (Vîgotski) - Completează celelalte forme, prin sublinierea naturii şi 

sociale a cunoaşterii, pe baza interacțiunilor sociale, a limbajului, ca mijloc de comunicare şi 

îmbogățire a experienței individuale cognitive, la care se adaugă rolul culturii, al contextului 

cultural, al grupului [1,19].  

- Adevărata cunoaştere este în realitatea autentică, nu doar la nivel mental, iar activitatea mentală 

progresează în baza utilizării variatelor forme ale limbajului, interacŃiunilopr sociale, ale diferitelor 

interpretări individuale, devenite instrumente.  

- Corelează strâns cu abordarea situațională a cunoaşterii, cu accent pe rolul unor instrumente 

culturale ale contextului acesteia: limbajul, normele, credințele, simbolurile, creațiile, acumulările 

nonformale, practici în învățare, modele, surse.  

- Relațiile interpersonale, negocierile, confruntările, dezbaterile, rezolvările în grup mediază 

construcția cunoaşterii individuale şi conştientizează fiecăruia care-i este “zona proximei 

dezvoltări”, care pot fi remediile şi soluțiile de atingere a ei, rolurile potrivite pentru afirmarea 

competențelor. 

Contribuţii importante la impulsionarea constructivismului (în special social) au adus 

psihologia cognitivă şi sociologia prin constructivismul fenomenologic al lui Peter Berger şi 

Thomas Luckmann (sociologia cunoaşterii), care au revelat implicarea esenţială a educaţiei în 

“construcţia socială a realităţii”, deoarece realitatea umană este o “realitate construită social”(P. 

Berger, Th. Luckmann, 1999 [2,4]) Pentru cei doi sociologi, realitatea este o calitate a fenomenelor 

pe care le recunoaştem ca fiind independente de voinţa noastră, iar cunoaşterea ca “o certitudine că 

fenomenele sînt reale şi că au anumite caracteristici specifice”. Ordinea socială – susţin cei doi, nu 

este parte a naturii lucrurilor şi nu poate fi dedusă din legile naturii. Ordinea socială există doar ca 

produs al activităţii umane. Atât prin geneza sa, cât şi prin experienţa sa în fiecare moment, ea este 
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un produs omenesc. De asemenea, amintim teoria habitusului a lui Pierre Bourdieu. Habitus-ul are 

semnificaţia de caracteristică sau stare şi reprezintă traducerea latină a grecescului “héxis”. În 

Ethica Nichomachica, Aristotel identifică în suflet trei stări: emoţiile (pathe), facultăţile (dynameis), 

dispoziţiile habituale (héxis). Héxis este definită drept condiţia noastră în raport cu pathe (“ceea ce 

li se întîmplă corpurilor şi sufletelor”). Stoicii plasează héxis-ul între cele patru puteri care leagă 

lucrurile: héxis, physis, psyche şi nous, iar atunci cînd termenul este folosit de către Seneca, el este 

tradus de acesta prin unitas. Pentru Bourdieu, conceptul de habitus indică “structuri subiective 

profunde, durabile, inconştiente, cu caracter dobândit şi care au rol generator şi unificator în raport 

cu viziunea asupra lumii şi cu manifestările concrete ale personalităţii” (E. Stănciulescu, 1996). 

Habitus-ul de grup exprimă o “relaţie de omologie, fundamentul cel mai sigur, dar şi cel mai 

ascuns, al integrării grupurilor şi claselor…, principiul transformării raporturilor de forţă în 

raporturi de semnificaţie (legitimării) şi al reproducţiei dominaţiei în diferitele cîmpuri ale spaţiului 

social (omologiei cîmpurilor) şi în timp”. (E. Stănciulescu, 1996 [14]). Pedagogic, habitus-ul 

(structurile profunde ale subiectivităţii care dau individului identitate şi unicitate) este produsul unui 

demers pedagogic de inculcare printr-o pedagogie explicită şi una implicită a unor agenţi 

specializaţi, demers care funcţionează “ca violenţă simbolică ce legitimează şi întăreşte raporturile 

de dominaţie” (E. Stănciulescu, 1996). “Orice acţiune pedagogică este în mod obiectiv o violenţă 

simbolică [ce este concepută] ca impunere printr-o putere arbitrară a unui arbitrar cultural” în 

scopul întăririi raporturilor de dominaţie. Conform lui André Petitat, “într-un prim sens, acţiunea 

pedagogică este în mod obiectiv o violenţă simbolică, în sensul că raporturile de forţă între 

grupurile şi clasele constitutive ale unei formaţiuni sociale sînt fundamentul puterii arbitrare, care 

este condiţia instaurării unui raport de comunicare pedagogică, respectiv de impunere şi inculcare a 

unui arbitrar cultural după un mod arbitrar de impunere şi inculcare (educaţie)”. Cel de al doilea 

sens al acţiunii pedagogice ca violenţă simbolică implică delimitarea “obiectiv implicată în faptul 

de a impune şi de a inculca anumite semnificaţii considerate, prin selecţia lor şi prin excluderea 

corelativă a selecţiei, ca fiind demne de a fi reproduse printr-o acţiune pedagogică”, aspect sinonim 

cu “selecţia arbitrară pe care un grup sau o clasă operează în mod obiectiv în şi prin arbitrarul ei 

cultural” (E. Stănciulescu, 1996 [14,19,21]).  

Concluzii: Modelele moderne de educație sunt inovative, creative, interactive, active, dar în 

contextul valorificării practicilor tradiționale bune, eficiente. În era digitalizării practicile 

tradiționale nu întotdeauna sunt eficiente, decât dacă nu sunt combinate cu cele ce oferă elevului 

deschiderea pentru autoformare, formare activă, prin parteneriat cu cadrele didactice, care vor 

stimuli interesul pentru studii prin strategii adecvate educației, tehnologizarea procesului ducațional, 

valorificarea personalității și experienței copiilor/ elevilor contemporani.  
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Rezumat: Articolul tratează unele aspecte didactice ale textului literar prin învățarea bazată pe sarcini, un 

deziderat al curriculumului pentru studierea limbii străine. Sunt menționate beneficiile învățării bazate pe 

sarcini în procesul de dezvoltare a gândirii critice, comprehensiunii și interpretării unui text literar de către 

studenții filologi. Invățarea bazată pe sarcini creează combinații ideale ale învățării de tip constructivist. Prin 

urmare, sunt valorificate unele activități care contribuie la eficientizarea procesul de studiere a limbii 

engleze. 

Cuvinte-cheie: comprehensiune, gândire critică, sarcină, lectură, text literar 

Key-words: comprehension, critical thinking, task, approach, reading, literary text 

Developing reading comprehension ability is an important aspect in acquisition of a 

language. Reading  is  a  dialogue  between  the  reader and  the  writer  and  comprehension  is  a 

procedure  through  which  a  reader  builds meaning  from  the  text  using  his/her knowledge,  

experience,  and  the  information from the text. Reading comprehension is the ability  to  read  and  

process  a  text  and understand  its  meaning.  It  is  the  process  of constructing  meaning  from  a  

written  or printed  text. Through literary texts learners come to appreciate and perceive themselves 

and others more thoroughly so that they can sympathize and empathize with the characters in the 

stories and then they can generalize the feelings and emotions to the real-world contexts.  

Furthermore, it is believed that literature has a well-rooted pedagogical value since it can involve 

learners in problem-solving tasks through resolving conflicts. Having elaborated on the themes, 

plots, characterizations, points of view, symbols and allegory, the teacher will definitely empower 

the learners to conceive their world better, to discover their own solutions, thus boosting the skills 

and insights they are in need of while dealing with conflicts themselves. They have a strong 

predilection to sympathize and empathize with others through dramatizations and role plays.[6] 

Over  the  years,  different  approaches, methods,  and  procedures  have  been developed  to  

help  learners  learn  English.  In some  methods,  attention  is  on  teaching  and teacher-

centeredness  and  the  focus  on grammar and vocabulary learning is at the level of making the 

drills possible. The traditional methods focus on the idea that once students learn  grammatical  

structures,  they  acquire vocabulary. Most of students and teachers know  that  vocabulary  is  

important  for reading  comprehension.  However,  most  of the techniques teachers  use to teach  

reading comprehension   are still traditional. Teachers mostly focus  on  translation  of  units,  

practice  of grammar,  and  memorization  of  long  lists  of vocabulary  items  and  their  meanings 

without  concentration  on  authentic  tasks. 

There  are  a  lot  of  approaches and  methods  to  improve  reading comprehension  of  

second language/foreign language  learners.  Task based  instruction  as  an  application  of 

communicative  approach  is  a  methodology which  focuses  on  functional  tasks  and invites  the  

students  to  use  language  for  real world.  It  “starts  with  a  task-based  needs analysis  to  

identify  the  target  tasks  for  a particular groups of learners- what they need to be able to do in the 

new language”[4, p. 6].  

The concept of task has currently received attention  in  the  language  teaching curriculum 

and made its  way  in  syllabus  design,  classroom teaching, and learner assessment. Task  has  been  

defined differently  by  different  experts  in  the  field. 

Ellis  (2003)  claims  that  the  definitions  of task  have  addressed  different  dimensions 

such  as  (a)  the  scope  of  a  task,  (b)  the perspective from which a task is viewed, (c) its  

authenticity,  (d)  linguistic  skills  required to  perform  a  task,  (e)  psychological  and cognitive 

processes involved in performance of a task, and (f) the outcome of a task. [3] Willis  defines  task  

as  “an activity where the task learning is  used by the learner for  a  communicative  purpose  in  
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order  to achieve  an  outcome.”[11, p.23] For  Richard  and Rodgers  (2014), a task is an activity  

carried out  as  the  outcome  of  processing  or understanding  language.  Tasks  may  end  in 

production  of  language.  Using  different tasks  can  make  language  teaching  more 

communicative.[9]   

Nunan (1989) believes that task is an activity which necessarily includes language.  It  

involves  learners  in comprehending, manipulating, producing, or interacting  in  TL  while  they  

focus  on meaning  rather  than  form. [7]  

To  increase  reading  comprehension  ability, different teachers use different methods, 

ranging  from  traditional  ones  to  alternative, communicative  one.  Task-based instruction  as  a  

substitute method  to  traditional  language  teaching method  in  teaching  English  is  suggested 

because  it  supports  a  method  in  which functional  communicative  language  use  is expected.   

Task is defined as a piece of language that linguistically, physically, emotionally, 

intellectually, socially, critically, meaningfully, creatively, consciously or subconsciously, 

aesthetically, spontaneously, motivationally, and experientially involves learners in the process of 

learning. This is what we call Whole Literary Engagement. Literature is a means through which this 

whole engagement could easily be achieved provided that teachers contemplate upon different ways 

through which their learners can be wholly involved. It also requires them to scrutinize different 

aspects and components of the desired task such as goals, setting, activities, teacher role and learner 

role.  

Another relevant pedagogical definition of task could be found in Van den Branden  as he 

defines a task as “an activity in which a person engages in order to attain an objective, and which 

necessitates the use of language”. [10] Speaking about the tasks we shouldn’t confuse them with 

exercises. Tasks are activities that call for primarly meaning-focused language use and, in contrast, 

exercises are activities that call for primarly form-focused language use. [3, p.16] 

Before implementing this approach, teachers should be acquainted with the types of task to 

be presented to the students. Willis has categorised them into six types of tasks which are: [11, 

p.23]  

• Listening: brainstorming, fact-finding  

• Ordering and sorting: sequencing, ranking, categorizing, classifying  

• Comparing: matching, finding similarities and differences  

• Problem solving:  analyzing real or hypothetical situations  

• Sharing personal experiences: narrating, describing, exploring and explaining opinions, reactions  

• Creative tasks: brainstorming, fact-finding, ordering and sorting, comparing problem solving etc. 

Task-based teaching may find its resources in articles from newspapers, magazines and journals, 

radio and television scripts and documentaries, comic books for entertainment, publicity brochures 

and posters, short stories, poems and plays, business cards, postcards, picture stories etc. Second  

language  and  foreign  language teachers  both  seek  to  find  the  means, activities,  and  tasks  to  

help  language learners  achieve  their  goals. In the process of the development of students’ reading 

comprehension, the task-based teaching consists of three main phases, provides 3 basic conditions 

for language learning. 

- Pre-task  

- During-task  

- Post-task 

At each stage there can be used activities required for the learning objectives. We propose some 

tasks elaborated on the short story „ The Day the Sun Came Out”, by  Dorothy M. Johnson. These 

activities can elevate the possibility of students’ active participation in discussion, critical thinking 

and speech production: 

1. Pre-task  
A. Brainstorming Ex. Where Love Is, God Is. 

B. Introduction of some of the key vocabulary items( through matching, predicting and guessing) 

Ex. 

a) Match the words to their definitions 
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    a. rifle                             1. a large round vegetable with thick orange skin 

    b. homesteader               2. a factory in which wood is cut into boards using machinery. 

    c. squall                         3. an open space in a forest where there are no trees. 

b) Say what can be: 

    squalling                            skimpy 

    blinding                              creaking 

c) Read the following definitions and guess what words are meant.  

    ? a  person who guards prisoners in a prison. 

    ? a tool with a pointed  end for making holes  

d) Tick the sentences as true or false. 

C. Group Scaffolding  

D. Listening to the relevant story 

2. During task. There are some stages of a task cycle: task, planning and report. The latter 

is the natural condition of the task cycle. At this stage learners tell the class about their findings.  

In the process of reading a literary text there can be distinguished two ways: 

a. Analysis. Students examine and discuss specific features of the text.  

b. Practice. Teacher conducts practice of new words, phrases and pattern occurring in 

the data, either during or after the analysis. 

     Most used activities:  

A. Skimming and Scanning the text 

B. Distinguishing between the main idea and supporting information; distinguishing between 

different characters' points of view. 

C. Identifying ( point of view, character, and setting)  

D. Predicting (predicting what may happen in the story in case of dilemmas, and suspenses)  

E. Inferencing (using what you already know to understand something new better) 

        a. Questions and discussion points Ex. 

 Describe how the family travels. 

 Explain the reasons why  Pa doesn't want Mary to join them; why Pa leaves his 

family and Mary alone; why  Mary goes to find  the horse.  

 How do the children feel about Mary as she eats the mushroom? 

       b. Plot Analysis ( analyzing the stories in terms of plot, conflict, style and its purpose, and 

theme Ex: 

 Find two details indicating that Pa has come to respect Mary by the time he leaves. 

 The Bible says Peter dozed while Jesus waited for the soldiers to take him. Why does the 

boy in this story compare himself to Peter? 

 Give the significance of the last line: ''My stepmother was a wonderful woman.'' 

 Why does this story have the title it does? 

 Would you have told the children why they couldn't have the mushroom? Explain. 

 When Mary crawls into the quilts after eating the mushroom, the two girls move as far away 

from her as they can. What do  they feel? 

 Mary looks at the dripping world the morning after she ate the mushroom, she finds it 

beautiful. What was she feeling the night before? What is she feeling now? 

        c. Characterization . Ex. Mary doen’t let the children eat the mushroom until the next day. 

How does her decision characterise her? Give some other arguments that underline your sympathy 

for Mary. What kind of character is she?  

        d. Dramatization Ex. Let’s suppose that the mushrooms are poisonous and Mary dies. 

Dramatize the scene where the father learns about her death. Use the new words from the story. 

         e. Summarizing (it could be done in terms of students' recapitulation of what has happened in 

the story) 

        Role-playing  Ex. : When Pa returns home after two days he looks anxiously for Mary. Play 

the father’s role and try to show his attitude and feelings towards Mary.   
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 3.  Post-task stage: provides an opportunity for students to reflect on their task and encourages 

attention to form, in particular to problematic forms demonstrate when learners have accomplished 

the task.  

         Student writing. Ex. 

 Think about someone you consider a hero. Make a camparison with the character from the story. 

Write about the reasons why you consider this person a hero. Report your ideas to the classmates. 

Such an algarithm will help teachers contribute to the development of the students’ reading 

comprehension, critical thinking and analysis. This kind of tasks are often applied to literary texts 

because literature deals with some of the activities related to basic personality traits and socio-

cultural and interpersonal skills.  

Literature is considered as one of the major tools for teaching language in EFL classrooms. 

The change in learners’ belief system is quite immense because it shapes one’s view about the real 

life activities and moral codes. First, literature reading requires skills like, recalling, retrieving and 

reflecting a subject matter from empirical evidences that constitutes “the meaning” of the text. 

Reading a literary text alludes to abilities like the ability to separate facts from fiction, to perceive 

multiple points of views, constituting judgments and distinguishing literal and implied meaning. 

Second, the subject matter of a text really works it way through the construction of the relationship 

between the world and the “self”. [1] 

Conclusion 

  Task based language teaching has now gained its prominence in recent years because it 

offers variety for the students. It improves their learning since encourages students in completing 

task activities which leads to development regarding their performance. The task-based teaching 

enables learners to acquire new linguistic knowledge and to develop their existing knowledge. 

Task-based learning enables students to be actively engaged with language in an authentic context 

and challenges them to build meanings and patterns which make them develop into autonomous 

learners. English teachers should be open towards implementation of task-based activities in their 

classes. They should offer their students a variety of enjoyable tasks. Participating in tasks 

influences student progress and attitudes toward the lesson.  
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 Rezumat. Schimbările din societate, cât și valorile aduse din vest învăţământului românesc, au dus la o analiză 

amănunțită a sistemului educațional. 
În România această tendinţă s-a concretizat prin introducerea alternativelor educaționale, astfel în zilele noastre 

se observă o preferinţă pentru aceste sisteme, lucru foarte important pentru cei interesaţi a introduce reforma în 

învăţământ.  

În învăţământul tradiţional se pregăteşte elevul pentru viaţă, pe când în învăţământul alternativ şcoala face parte 

din viaţă, cunoştinţele sunt descoperite de către copil. Copiii sunt o lume aparte, cu caractere distincte, în care 

dascălul poate pătrunde pentru a corecta posibile porniri timpurii pe căi greşite, pentru a clădi viitorul adult. 

Cunoaşterea psiho-pedagogică a elevului reprezintă premiza proiectării şi desfăşurării unei activităţi diferenţiate 

şi individualizate, dascălul trecând de la un învăţământ pentru toţi la un învăţământ pentru fiecare. 
Alternativele educaționale reprezintă în Romania, o abordare care preocupă din ce în ce mai mult părinții, dar și 

cadrele didactice. Sistemul tradițional de învățământ care presupune reguli, norme și dogme clare, precise, 

prestabilite a început să nu mai aibă atât de mulți adepți în rândul părinților cu vederi moderne. Privite la început 

cu reticenţă, aceste iniţiative private au ajuns astăzi a fi apreciate de cei mai mulţi dintre cei implicaţi în actul 

educaţional. Dacă pentru pedagogia tradiţională centrul este în profesor , în manual , pentru  pedagogiile 

alternative acest centru este reprezentat de copil. Copilul este acceptat ca fiind autonom , capabil de 

autoconducere şi este pus în situaţii concrete de viaţă. 
Cuvinte cheie: sistem educațional, alternative educaționale,  reformă. 
Abstract. The changes in the society, as well as the values brought from the west of the Romanian education, 

have led to a thorough analysis of the educational system. 
In Romania this tendency has been materialized by introducing educational alternatives, so nowadays there is a 

preference for these systems, which is very important for those interested in introducing reform in education. 

In traditional education the student is prepared for life, while in alternative education the school is a part of life, 

the knowledge is discovered by the child. Children are a different world, with distinct characters, in which the 

teacher can penetrate to correct possible early starts on the wrong paths, to build the future adult. The psycho-

pedagogical knowledge of the student represents the premise of designing and carrying out a differentiated and 

individualized activity, the teacher passing from an education for all to an education for each. 

The educational alternatives represent in Romania, an approach that more and more concerns parents, but also 

teachers. The traditional education system that involves clear, precise, predetermined rules, norms and dogmas 

has begun to lack so many followers among parents with modern views. Initially viewed with reluctance, these 

private initiatives today have come to be appreciated by most of those involved in the educational act. If for the 

traditional pedagogy the center is in the teacher, in the manual, for the alternative pedagogies this center is 

represented by the child. The child is accepted as autonomous, capable of self-control and placed in concrete 

situations of life. 

Keywords: educational system, educational alternatives, reform. 

1. Introducere 

           Noile schimbări ale societății, cât și imprimarea valorilor aduse din vest învăţământului 

românesc, au dus la o analiză amănunțită a sistemului educațional. 

În România această tendinţă s-a concretizat prin introducerea alternativelor educaționale, cele mai 

multe având la bază iniţiative private. 

          Privite la început cu reticenţă, aceste initiaţive private au ajuns astăzi a fi apreciate de cei mai 

mulți dintre cei implicați în actul educațional. Dacă pâna mai ieri, societatea românească se ferea a 
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aminti de alternativele educaționale care existau în vest, astăzi se observă o preferinţă pentru aceste 

sisteme, lucru foarte important pentru cei interesaţi a introduce reforma în învăţământ.  

          Idealul educaţional al şcolii româneşti îl reprezintă dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

personalităţii copilului,  în funcţie de ritmul propriu sau trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă 

şi creativă a acestuia. Pentru a forma personalitatea autonomă şi creativă şi a dezvolta individualitatea 

umană, e necesar ca instruirea să fie personalizată. Aceasta presupune crearea unor situaţii de învăţare 

adecvate fiecărui elev în parte, în vederea valorificării la maximum a potenţialului de care dispune. 

Educaţia este eficientă, când tratează pe fiecare conform cu natura sa şi dând fiecăruia hrana mintală de 

care are nevoie.  

           2. Conținutul lucrării  
         În cadrul sistemului de învăţământ din România sunt instituţionalizate următoarele alternative 

educaţionale, aplicabile în învăţământul preprimar şi primar, cu deschideri spre învăţământul secundar 

există cinci forme de educaţii alternative: Pedagogia Waldorf (1990), Pedagogia Montessori (1993), 

Pedagogia Freinet (1995), Alternativa Step by Step (1996), Planul Jena (1996).  
         Prof. Dr. Gheorghe Felea, coordonatorul lucrării ,,Alternative Educaţionale din România”, spunea 

că educaţia tradiţională este elementul static, pe când educaţia alternativă este elementul dinamic. 

Astfel în învăţământul tradiţional se pregăteşte elevul pentru viaţă, pe când în învăţământul alternativ 

şcoala face parte din viaţă, cunoştinţele sunt descoperite de copil. Copiii sunt o lume aparte, cu 

caractere distincte, în care dascălul poate pătrunde pentru a corecta posibile porniri timpurii pe căi 

greşite, pentru a clădi viitorul adult. Cunoaşterea psiho-pedagogică a elevului reprezintă premiza 

proiectării şi desfăşurării unei activităţi diferenţiate şi individualizate, dascălul trecând de la un 

învăţământ pentru toţi la un învăţământ pentru fiecare. 

             Alternativele educaţionale/pedagogice reprezintă variante de organizare şcolară, care propun 

soluţii de modificare a anumitor aspecte legate de formele oficiale, consacrate, de organizare a 

activităţii instructiv-educative. Proiectarea şi realizarea  acestora reprezintă acţiuni care se înfăptuiesc 

prin raportare la finalităţile educaţionale formulate la nivelul macro, al idealului şi al scopurilor 

educaţionale şi la nivelul micro, al obiectivelor educaţionale care direcţionează procesul de învăţământ.  
              Pedagogia Waldorf a fost creată în 1919 de Rudolf Steiner, iar organizatorii și-au propus 

realizarea unei școli la baza căreia să stea concepții pedagogice noi, care au în vedere arta educării, nu 

doar la nivel fizic, ci și la nivel emoțional și spiritual, ţinându-se seama de necesităţile şi capacităţile 

fiecărui individ. Aici totul se bazează pe stimularea interesului copilului pentru cunoaștere, nu pe 

presiune exterioară, aducând în actul predării cele trei componente ale fiinţei umane: gândire, simţire, 

voinţă, pegagogia Waldorf uneşte gândirea analitică şi cea sintetică, intelectul obiectiv, de lucru 

consecvent, cu sens şi calitativ înalt prin intermediul simţirii artistice şi morale.  
 Pedagogia Waldorf  se bazează și funcționează pe baza unui număr de șapte principii 

pedagogice. Principiul fundamental este abordarea integrala a fiintei umane în funcție de 

particularitățile de vârstă, având ca scop dezvoltarea personalității copilului. Principiul educației 

permanente se referă la faptul că educația începe odata cu nașterea ființei umane. Principiul organizării 

ritmice a situației educaționale presupune planificarea pe  ''epoci de studiu''. Crearea unui mediu 

adecvat obiectivelor este cel de-al patrulea principiu, în timp ce principiul asigurării unui echilibru între 

teorie și practică are în vedere obiectivul pedagogiei Waldorf  de a forma și dezvolta elevul nu doar din 

punct de vedere cognitiv, ci si din punct de vedere volitiv. Principiul predării artistice se referă la faptul 

că predarea este o artă. Principiul predării în imagini se refera la nevoia de ''imagini vii'' a copilului de 

vârsta școlară mică ceea ce presupune prezentarea unor planșe,  diapozitive sau chiar a modelului 

natural, ci principala modalitate de a crea ''imagini vii'' este cuvântul. 

 Rudolf, Steiner spunea că Pedagogia Waldorf este o artă ce acționează direct asupra ființei 

umane în devenire. Dascălii care predau într-o astfel de școală acționează în sensul dezvoltării unor 
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trăsături pe care copilul le are. Metodele folosite pentru educarea gândirii, voinței și simțirii copilului 

se concretizează prin exercițiul artistic, cuvântul rostit, exercițiul practic. 

 În pedagogia Waldorf contează imaginea profesorului despre evoluția elevului. La acestea se  

adaugă teste scrise de copil. La sfârsitul anului se face o caracterizare scrisă, amplă, pe baza căreia sunt 

orientați și copii, și părintii. 

 În școala Waldorf, ritmul are un rol important în educarea voinței, urmărindu-se ritmul unei ore, 

al zilei, al lunii si al anului. Ritmul orei este reliefat de împartirea cursului principal în trei părți: o parte 

ritmică, prin care este solicitată voința copilului, o parte cognitivă care se adresează intelectului, o parte 

de povestire care se adresează simțirii. Ritmul zilei presupune studierea materiilor cu caracter cognitiv 

în prima parte a acesteia si  a celor artistice și practice în cea de a doua parte. Acest lucru face posibilă 

adâncirea subiectelor teoretice prin aplicarea lor în practică și prin însuflețirea lor artistică. Ritmul lunii 

se referă la existența unor module de 2-4 săptămâni în care zilnic între orele 8 și 10 sunt studiate 

materiile principale. Aceste module poartă denumirea de epoci.  

            Lipsa manualului unic contribuie la creșterea respectului față de cărți și la întărirea autorității 

profesorului. Astfel, elevii se obișnuiesc să se documenteze din cât mai multe surse în studiul unei 

teme. 

 În școala Waldorf  încă de la început copilul scrie pe caiete fără liniatură, considerându-se că 

liniatura este folosită exact cu scopul de a îngrădi și limita la norme clar stabilite scrisul copilului. 

Alternativa Waldorf nu pledează pentru un scris dezordonat, ci dimpotrivă, ordinea, latura estetică, în 

general, sunt puternic cultivate în școala. În absența liniilor, elevul va trebui să depună un efort mai 

mare pentru a-și ordona scrisul. Grosimea liniei pentru instrumentele de scris în școala Waldorf se 

subțiază cu cât copiii înaintează în vârstă. Redactările în caiete reprezintă forma personală de ''manual'' 

pe care o realizează elevii înșiși. 

 Școala Waldorf oferă fiecărui elev ceea ce i se potrivește. Ambele laturi, intelectul și sufletul 

sunt la fel de importante pentru un om echilibrat, dornic să-și controleze singur viața, fără a se lăsa 

manipulat din exterior. 

 Școala Waldorf este o școala fără note, orele sunt mult mai libere, elevii participând în mod 

natural la oră, fără teama de note proaste. La sfârșitul fiecărui an școlar, elevul primește un certificat în 

care fiecare profesor descrie activitatea sa din toate punctele de vedere.   

            Consiliul profesoral se întrunește săptămânal pentru ca problemele curente să fie discutate pe 

măsură ce au loc. Aici profesorii spun ce predau, cum predau, dacă au avut succes cu o temă sau eșec 

cu alta. Aici sunt luate în discuție elevi care trec printr-o situație mai dificilă sau mai deosebită și au 

nevoie de atenția întregului corp profesoral pentru a depăși situația creată.  

 Din 1919, modelul școlii Steiner s-a implantat în Germania, apoi în Marea Britanie, în Canada, 

în Africa de Sud si în Australia, apoi în Japonia. Și în țara noastră există asociații, iar rezultatele la 

examenele naționale confirmă performanțele acestui învățământ alternativ. 

             Pedagogia Montessori a fost  înfiinţată în 1907 și are drept principiu de bază educaţia necesară, 

adecvată şi continuă. Asemănătoare grădiniței, este o comunitate educativă care completează educația 

copilului în familie. Se urmăreşte promovarea drepturilor copilului, extinderea şi intensificarea 

educaţiei timpurii şi educarea părinţilor, formarea deprinderilor de activitate intelectuală şi continuă, de 

adaptabilitate şi de asumare a schimbărilor.  
            Într-o clasă Montessori, copiii sunt preocupați de propria activitate, majoritatea lecțiilor fiind 

individuale, fiecare copil având un plan diferit de activități pe care educatorul îl gândește și îl pune în 

practică în funcție de interesul și nivelul la care se află copilul. Toate materialele din clasă sunt ușor 

accesibile și la dispoziția copiilor, așezate pe rafturi joase. Copilul este liber să aleagă dintre  

materialele care i s-au prezentat anterior și după ce termină de lucrat trebuie să le așeze pe raft în 

același loc și în aceleași condiții. Posibilitatea de a alege este un privilegiu pe care copilul din școală 
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tradițională nu îl are. În timp, exercițiul alegerii devine obișnuință, dezvoltându-se capacitatea copilului 

de a lua decizii cu privire la propria persoană . 

 Într-o clasă Montessori există patru arii diferite: viaţa practică care cuprinde activități practice 

care îl ajută pe copil să se adapteze noului mediu din clasă, să își câștige independența, să își 

coordoneze mișcările și să exerseze concentrarea atenției; activităţile senzoriale care vizează 

dezvoltarea simțurilor, copilul explorând prin intermediul simțurilor mediul în care trăiește, activităţile 

de limbaj care vizează dezvoltarea limbajului cu aspectele lui esențiale: vorbit, scris și citit;activităţile 

de matematică care respectă caracteristica vârstei, de a opera  în plan concret, senzorial. 
Relațiile dintre copii în cadrul orelor de program seamănă mult mai mult cu viața  reală. În clasa 

Montessori există un singur exemplar al fiecărui material, ceea ce înseamna că un singur copil poate 

desfășura activitatea care implică acel material. Dacă un alt copil vrea să folosească același material va 

trebui să aștepte pâna ce colegul lui termină activitatea și așază materialul înapoi pe raft. Se educă 

astfel respectul pentru lucrul altuia și răbdarea de a aștepta să-ți vină rândul. 

 Sistemul Montessori este diferit de cel tradițional, astfel se impune un plan de educație a 

părinților. Comunicare eficientă și consistentă cu părinții ușurează atât evoluția copilului cât și 

activitatea educatorului. Părintele și educatorul sunt ca cele două vâsle ale unei bărci. Dacă se mișcă 

numai una sau dacă acționează într-o direcție diferită există riscuri: fie ca barca să se învârtă în loc, fie 

ca în cel mai rău caz să se răstoarne. 

 Alternativa Step By Step a debutat în 1994 sub numele de Head Start, care, în 1995 a luat 

numele de Step by Step, la iniţiativa Fundaţiei Soros pentru o Societate Deschisă, prin semnarea unei 

Convenţii cu Ministerul Educaţiei Naţionale.  

            Programul Step by Step respectă curriculum-ul naţional, standardele naţionale, este adaptat 

culturii locale şi, în acelaşi timp, integrează standardele şi cele mai bune practici internaţionale din 

domeniul educaţiei. 
            Programul promovează educaţia centrată pe copil, predarea orientată după nevoile şi interesele 

copilului, învăţarea organizată în centre de activitate, implicarea familiei şi comunităţii în educaţia 

copiilor, respectarea şi aprecierea diversităţii umane, susţinerea incluziunii grupurilor defavorizate. 

Alternativa educaţională Step by Step are misiunea de a dezvolta în fiecare copil capacitatea de a fi 

creativ, de a-şi forma o gândire critică, a face opţiuni şi a avea iniţiativă, a defini şi a rezolva o 

problemă, a comunica uşor cu semenii, a-i înţelege şi a negocia.  

           Alternativa Step by Step încearcă să facă din elevii săi oameni cu mintea deschisă, oameni care 

vor şti să lucreze în echipă şi să obţină profituri de invidiat. Într-un mediu cât mai familial posibil se 

înlătură barierele psihologice, sociale, emoţionale, dându-i astfel copilului posibilitatea de a gândi liber, 

de a se manifesta deschis, sincer, critic şi autocritic, de a se corecta în comportament. Elevii îşi 

dezvoltă astfel autonomia, iniţiativa, autocontrolul, fac alegeri, ba chiar mai mult contribuie la 

stabilirea regulilor clasei şi la luarea deciziilor. Pe tot parcursul activităţii şcolare zilnice, elevul este 

stimulat să adopte o atitudine activ-participativă, care îl va ajuta să dobândească cunoştinţe solide, să 

îşi dezvolte gândirea şi trăsăturile pozitive de caracter.  
             Alternativa Step by Step , prin formele ei de organizare, îi stimulează pe elevi să comunice 

deschis, sincer, să pună îmtrebări, să exprime opinii, să aducă critici justificate, să emită judecăţi de 

valoare originale, să pună în evidenţă valorile şi non-valorile, să ia decizii şi să-şi asume 

responsabilitatea pentru deciziile luate, să manifeste toleranţă şi înţelegere şi să coopereze la munca în 

echipă. 
            Pedagogia Freinet se bazează pe o serie de principii, clar stabilite: şcoala centrată pe copil, 

munca şcolară motivată, activitate personalizată, expresie liberă şi comunicare, cooperare, învaţare prin 

tatonare experimentală, globalitate a acţiunii educative. 
           În pedagogia Freinet elevul devine o prezență activă. În pedagogia Freinet, libertatea înseamnă a 

alege opțiuni diverse. Munca individuală înseamnă ca fiecare elev face ce consideră că are nevoie  mai 
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mult în acel moment. Freinet pornește de la ideea că orice copil poate deveni cel mai bun într-un anume 

moment al existenței sale. Tehnicile folosite în cadrul pedagogiei Freinet sunt: jurnalul școlar, 

corespondența școlară, ancheta documentară, exprimarea plastică, exprimarea corporala, creația 

manuală, exprimarea dramatică, textul liber și ieșirea școlară. Formele de organizare a colectivului de 

elevi sunt: clasa cooperativa, munca în echipa, trăiește-ți proiectul. 

 Tipologia educației promovate de Freinet este învățarea centrată pe rezolvarea unor probleme 

de către grupurile de copii aflate sub îndrumarea cadrelor didactice. Se lucrează în grupuri mici. 

Formarea grupurilor se face la alegerea copiilor și durează 3-4 săptamâni. Astfel copilului  

conștientizează valoarea sa ca membru al unui grup ca și valoarea celor cu care colaborează. 

 Rolul educatorului se va limita doar la: organizarea materialelor necesare educației, asigurarea 

și menținerea climatului de încredere, precum și cultivarea încrederii în părerile celorlalți, educatorul 

este doar un observator atent care dirijează și coordonează activitățile elevilor săi.  

            Planul Jena este o alternativă pedagogică ce se bazează pe următoarele principii pedagogice: 

gruparea-majoritatea timpului este petrecut de copii în grupuri eterogene de vârsta, dupa modelul 

familial; activitățile de bază sunt cele care definesc ființa umană-conversația, jocul, lucrul, serbarea 

(serbările marchează începutul și sfârsitul de săptâmână, aniversările, sosirea sau plecarea unui copil 

din școală, sărbători religioase sau naționale, alte evenimente importante din viața individuală, a școlii 

sau a comunității); sala de clasa, grupa și toate celelalte spații sunt spații educaționale; participarea la 

management, dezvoltarea simțului pentru ordine și a responsabilității pentru spațiul comun; participarea 

copiilor în organizarea experiențelor educaționale și a activității, în amenajarea spațiului, 

managementul clasei, stabilirea regulilor etc. Alternativa Jena este în faza de studiu privind continuarea 

implementării în sistem. 

              3. Concluzii și recomandări 
Alternativele educaționale reprezintă în Romania, o abordare care preocupă din ce în ce mai 

mult părinții, dar și cadrele didactice. Sistemul tradițional de învățământ care presupune reguli, norme 

și dogme clare, precise, prestabilite a început să nu mai aibă atât de mulți adepți în rândul părinților cu 

vederi moderne. Privite la început cu reticenţă, aceste iniţiative private au ajuns astăzi a fi apreciate de 

cei mai mulţi dintre cei implicaţi în actul educaţional. Dacă pentru pedagogia tradiţională centrul este în 

profesor, în manual, pentru  pedagogiile alternative acest centru este reprezentat de copil. Copilul este 

acceptat ca fiind autonom, capabil de autoconducere şi este pus în situaţii concrete de viaţă Fiecare 

dintre aceste tipuri educaţionale are meritele sale şi unele dintre ele practicate cu succes în învăţământul 

românesc, au dat societăţii tineri care ştiu să se descurce, să se adapteze şă să dovedească ceea ce ştiu a 

face.  

Elevul care a învăţat în alternative educaţionale se adaptează mai uşor la schimbări, este 

obișnuit să ia singur decizii, să fie independent, să fie ordonat, să aibă răbdare și spirit de fair-play. Pe 

parcursul întregii vieţi, indiferent unde trăiesc copiii de azi, se vor confrunta cu schimbări socio-

politice, ecologice, ştiinţifice, tehnologice, industriale etc. Astfel, ţinând cont de schimbările rapide din 

lumea de azi, educarea dorinţei copilului de a învăţa permanent a devenit un imperativ. 
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Rezumat. Dacă ecologia este știința care se ocupă de studiul condițiilor existenței ființelor vii, a interacțiunii 

dintre acestea și dintre ființele vii și mediul lor , atunci cu toții avem nevoie de educația ecologică , care pe lângă 

celelalte educații trebuie transmisă generațiilor actuale și cele ce vor urma ca fiind o problematică a sănătății 

mediului și implicit a sănătății populației. Educația ecologică trebuie transmisă de către părinți ,apoi de cadrele 

didactice la vârsta preșcolară prin diferite activități care să-i determine pe copii să păstreze un mediu sănătos, 

natural,să protejeze și să respecte natura. 

Cuvinte-cheie: ecologie, educație ecologică, mediu. 

Abstracts. If ecology is science that studies the living conditions of living beings, their interaction with he living 

beings and their environment, then we all need ecological education which, in addition to the other types of 

education, must be passed on to current and future generations as a matter of environment health and implicitly 

of population health. Ecological education must be passed on by parents, then by pre-school teachers through 

various activities that will lead children to maintain a healthy natural environment, to protect and respect nature. 

Key-words: ecology, ecological education, environment.             

    Numim curriculum pentru educația ecologică la preșcolari, toate experienţele de învăţare 

propuse de grădiniță, ce urmăresc înzestrarea preșcolarului cu anumite competenţe şi abilități practice 

necesare în dezvoltarea comportamentului său ecologic.  

    În opinia cercetătoarei Gînju Stela, ,,La momentul actual, în practica internaţională,  

s-au format deja câteva modele ale educaţiei ecologice : 

 Polidisciplinară (integrată) – fiecare disciplină conţine aspecte ale problemei date; 

 Monodisciplinară – există o disciplină separată, la care se abordează problema în cauză; 

 Mixtă – există şi o disciplină separată, dar totodată problemele ecologice se abordează la fiecare 

disciplină.” [1 , p.16] 

   În România, educația ecologică se organizează în grădiniță, ca activitate opțională dar, 

modelul de desfășurare este cel mixt, deoarece la orice categorie de activitate educatoarea poate aborda 

și conținuturi ale educației ecologice. Într-un raport de cercetare, autorii Andrei Isac și  Iuliana 

Cantaragiu concluzionează: ,,Disciplinele opţionale sunt orientate spre formarea la elevi a unor 

competenţe, care nu pot fi atinse prin intermediul unei singure discipline de studiu, trebuie să răspundă 

intereselor elevilor, să sporească cunoştinţele în cadrul ariei curriculare şi să contribuie la 

implementarea principiilor interdisciplinarităţii.”  [ 2 , p.8] . 
Amintim în acest sens, pentru România, Notificarea nr.41945/18.10.2000, cu privire la 

organizarea activităţilor opţionale în unităţile de învăţământ preşcolar, o completare a Legii 128/1998. 

Aceasta conține prevederile legale asupra procesului de organizare şi desfăşurare a activităţilor 

opţionale: astfel, activitatea opţională este desfăşurată de către educatoare, în timpul programului, dar și 

ca activitate didactică desfăşurată în afara programului. 
Gândirea specialiștilor asupra educaţiei ecologice, în Republica Moldova (1999) ,,stabileşte ca 

un obiectiv educaţional major formarea responsabilităţii faţă de mediul ambiant.(….) Concepţia 

politicii de mediu a Republicii Moldova (2001) stipulează educaţia şi instruirea de mediu ca instrument 

de realizare a scopurilor şi obiectivelor preconizate.” [ 1, p.7]. 

Despre Curriculum specialiștii opinează că se referă la „ansamblul coerent de conţinuturi, 

metode de învăţare şi metode de evaluare a performanţelor şcolare, organizat în vederea atingerii unor 

obiective” [3, p. 23]. 
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Conform autorului D’Hainaut, curriculum-ul cuprinde: 

a) obiectivele specifice unui domeniu (nivel de învăţământ, profil, disciplina şcolară) sau 

activitatea educativă; 

b) conţinuturile informaţionale sau educative necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite; 

c) condiţiile de realizare (metode, mijloace, activităţi, etc.), programarea şi organizarea 

situaţiilor de instruire şi educare; 

d) evaluarea rezultatelor.”  [4 , p.46]. 

    Ne propunem în continuare să analizăm comparativ aceste elemente componente ale 

curriculum - ului pentru educația ecologică a preșcolarilor din România și Republica Moldova. 

 Analiza obiectivelor educației ecologice a preșcolarilor din România și Republica Moldova. 

   Viziunea aprobată de M.E.C.T., în România, asupra educației ecologice în învăţământul preşcolar, 

pune în lumină faptul că programa pentru acest nivel de vârstă, cuprinde la capitolul activităţi 

complementare şi educaţia ecologică,  următoarele obiective generale:  

 - educarea conştientă faţă de mediul înconjurător şi cunoaşterea concretă a locului pe care îl 

ocupă omul în lumea vie;  

 - educarea copilului în spiritul responsabilităţii faţă de natură şi viaţă, pentru păstrarea  

   echilibrului natural. ” [5, p.31].  

     Autorii ghidului menționează și unele obiective particulare care decurg din cele cu grad mai 

înalt de generalitate:  

 -  să înţeleagă ce înseamnă sănătatea;  

 - să ştie că planeta pe care locuim împreună cu milioane de oameni este un sistem viu;  

 - să conştientizeze că o sursă importantă de viaţă şi energie pentru tot ce este viu o  

   reprezintă aerul, care trebuie păstrat nepoluat;  

 - să ştie că deşeurile sunt nocive pentru viaţa oamenilor, animalelor şi plantelor;  

 - să-şi formeze şi să-şi consolideze deprinderi de a se apăra de zgomot, care îi poate afecta 

sănătatea;  

 - să ştie că apa este un factor esenţial al vieţii.” [5, p.32]. 

    În opinia autoarelor Gînju Stela și Angela Telaman (2014), educaţia ecologică în Republica 

Moldova are ca obiective majore:  

- informarea şi sporirea cunoştinţelor copiilor despre: încălzirea globală, deşeuri solide şi alte 

probleme ale mediului, despre ecologie şi cum … funcţionează pământul, despre urmările degradării 

mediului şi învaţă care este rolul lor în crearea şi prevenirea problemelor mediului.”[1]. Între 

obiectivele menționate de autoare sunt și cele atitudinale, legate de conştientizarea,  înţelegerea de către 

copii a ,,valorilor personale prin descoperirea atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe copii să-şi evalueze 

şi să-şi clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele acestuia.” [1 , 

p.7].   

  Educaţia ecologică este văzută și ca o îndeletnicire practică, implicând plantarea unor copaci, 

îngrijirea spațiilor verzi, până la aderarea la ideile și comportamentele din sfera reducerii consumului, 

reciclării, colectării selective a deșeurilor, etc.  

   Menționăm accentul pus de autoare asupra caracterului social al educației ecologice, respectiv 

asupra formării abilităţilor copiilor de ,,a acţiona ca cetăţean de la scrierea efectivă a unei scrisori până 

la influenţarea consiliilor locale sau a oamenilor politici de stat şi a instituţiilor internaţionale.” [1]. 

   În contextul unui studiu asupra curriculum-ului Anatol Gremalschi și colaboratorii oferă o 

imagine de ansamblu asupra modului ,,Cum răspunde educaţia din Republica Moldova provocărilor 

globale? Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020” defineşte căile prin care Republica 

Moldova îşi propune să răspundă provocărilor globale ale secolului al XXI-lea în raport cu nevoile şi 

318



 

 

aspiraţiile generaţiilor prezente şi viitoare, chemate să contribuie activ la progresul şi prosperitatea 

ţării.” [6, p.53]. 

    Autorul prezintă curriculumul ca având două dimensiuni simetrice şi complementare: 

• Curriculumul ca sistem de produse (un sistem de documente curriculare cu conținuturi diverse 

și cu adresabilitate variată, de la profesori la elevi);  

• Curriculumul ca sistem de procese curriculare (un sistem de fapte și întâmplări care au loc la 

diferite niveluri, de la minister până la nivelul clasei), astfel încât ceea ce este planificat să se întâmple 

în practica didactică.  

   În cazul educației ecologice putem menționa faptul că atât în România cât în Republica 

Moldova au apărut multe ghiduri metodice pentru sprijinirea bunei desfășurări a educației ecologice, 

mai ales la nivel preșcolar. Există și mai multe scrisori metodice elaborate de minister pentru 

reglementarea acestei activități.  

   În derularea procesului de educație ecologică, în ambele țări, semnalăm apariția a numeroase 

proiecte cu caracter local, național sau internațional, susținute de inspectoratele școlare, de minister sau 

de diverși agenți economici. Dintre acestea menționăm:  

 Programul Eco-Şcoala care a debutat ca program-pilot, în anul 1994;  

 Programul Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă (Education for Sustainability (ECOLOG)) care a 

fost elaborat de un grup de învăţători austrieci; 

 Programul „Mediul şi Iniţiativele Şcolare” (ENSI) elaborat în anii nouăzeci. [5 p. 40]. 

 

 Analiza conţinuturilor informaţionale sau educative necesare pentru educaţia ecologică a 

preșcolarilor din România și Republica Moldova. 

Conceptul de „conţinuturi” desemnează partea cu cel mai mare grad de concreteţe a procesului 

de  învăţământ și reprezintă, în fapt, ceea ce se predă şi ceea ce se învaţă în cadrul acestui proces. 

Conţinuturile educaţiei ecologice sunt constituite din activităţile educative şi tematicile care se studiază 

sub diverse forme. 

Posibilitatea organizării conţinuturilor activităților de educație ecologică, în învăţământul 

preșcolar, trebuie să fie în concordanţă cu specificul local şi particularităţile de vârstă şi individuale ale 

copiilor. Studierea educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar, fie şi la nivelul de activitate opţională 

sau extra-curriculară, ori ca etapă în cadrul activităţilor obligatorii, ajută la schimbarea viziunii tinerei 

generaţii asupra efectelor progresului societăţii umane, din ambele țări, în ceea ce priveşte mediul 

înconjurător. 

 Prin intermediul disciplinelor care ţin de domeniul ştiinţe (în special prin cunoaşterea 

mediului),  preşcolarii  primesc informații despre mediul  înconjurător,  despre viaţa oamenilor şi 

animalelor. În paralel cu dezbaterea temelor privind viaţa oamenilor şi sănătatea mediul înconjurător, 

educatoarea vorbește și despre relaţia dintre aceştia, subliniind efectele activităţilor umane şi 

problemele cauzate mediului.  

Educatoarea trebuie să antreneze copiii la un exerciţiu de gândire, pentru găsirea de soluţii de 

evitare a degradării grave a mediului înconjurător. Acest tip de exerciţiu ajută la formarea şi  exersarea  

unei  mentalităţi  de  factură  ecologică,  fapt  care  implică atât responsabilizarea  faţă de mediu, cât şi 

formarea acelui suport cognitiv care să-l ajute apoi să participe la luarea deciziilor în ceea ce priveşte 

mediul înconjurător. Prin antrenarea copiilor din ambele țări, în activităţi de tip „out door”, copiii 

descoperă mediul natural aşa cum este el de fapt, formându-şi totodată şi capacităţi de orientare, de 

investigare, dar şi de aplicare în practică a noţiunilor teoretice însuşite. 

Deosebit  de  importante  sunt  şi  disciplinele  din  domeniul  om  şi  societate,  prin intermediul 

cărora preşcolarii au contact cu educaţia ecologică, aceste discipline vizează: 

-formarea conştiinţei şi a conduitei ecologice, ca parte a conştiinţei şi a conduitei morale ( prin 
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intermediul educaţiei pentru societate); 

-formarea şi dezvoltarea unor abilităţi practice care să ajute la protejarea şi îngrijirea mediului 

înconjurător (în cadrul activităţilor practice). 

Obiectivele sunt atinse cu ajutorul conţinuturilor, acestea din urmă reprezentând materia primă 

necesară îndeplinirii celor dintâi. În  linii  generale,  conţinuturile  reprezintă  „un  volum  de  cunoştinţe,  

priceperi  şi deprinderi ce trebuie transmise şi respectiv însuşite de către elevi, în vederea realizării 

sarcinilor instrucţiei şi educaţiei şcolare” [5, p.41]. Pentru stabilirea conţinuturilor educaţiei ecologice, 

în România, trebuie respectate bine cunoscutele principii didactice: 

-principiul caracterului educativ al temelor şi sarcinilor propuse, care se referă la selectarea acelor 

teme care sunt semnificative pentru înţelegerea realităţii, în vederea formării primelor elemente 

de conştiinţă şi conduită ecologică; 

-principiul accesibilităţii conţinuturilor, care se referă la selectarea conţinuturilor ţinând cont de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor; 

--principiul activ-participativ, care subliniază importanţa studierii acelor conţinuturi care să solicite 

participarea directă şi conştientă a copiilor, realizându-se astfel trecerea prin filtrul gândirii 

proprii a acestor conţinuturi în vederea însuşirii lor; 

-principiul  sistematizării  şi  continuităţii  în  învăţare,  care  presupune  ordonarea sistematică a 

conţinuturilor, asigurându-se trecerea firească de la cunoştinţele anterioare la cele noi, precum 

şi predarea lor în mod integrat; 

-principiul  intuiţiei (unităţii între senzorial şi raţional), care se referă la selectarea acelor conţinuturi 

care să necesite operarea directă cu obiecte, fenomene etc. sau cu substitute ale acestora (mulaje, 

imagini ale acestora, etc.) în vederea trecerii treptate de la concret la abstract şi general. 

-principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, care evidenţiază 

importanţa temeiniciei cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor prin consolidarea permanentă 

a paşilor anteriori şi reproducerea lor ori de câte ori este nevoie. 

-principiul integrării teoriei cu practica, care atrage atenţia asupra însuşirii acelor cunoştinţe, 

priceperi şi deprinderi care pot fi aplicate în situaţii practice diverse. 

În Republica Moldova, autoarele Gînju Stela, Angela Telaman (2014) propun zece principii de 

organizare și predare a conținuturilor educației ecologice, formulate poetic dar foarte bine adaptate 

specificului acestei activități didactice. Acestea sunt: 

 1. ,,Gândiți global, acţionaţi local.” Așa cum a spus autorul şi istoricul Rene Dubois. Această 

frază este un mod sugestiv de a reaminti persoanelor că problemele de mediu sunt globale în scop, dar 

sunt abordate, cel mai efectiv, la un nivel local sau individual. Este important pentru cadrele didactice 

să înţeleagă natura problemelor mediului la nivel internaţional, naţional şi regional, (…) copiii să 

înţeleagă cum acţiunile lor la nivel local pot duce sau pot ajuta la prevenirea şi rezolvarea problemelor 

de mediu. ”[1, p.23]. 

2. Mai mult decât ştiinţă. Mulţi educatori leagă educaţia ecologică, în mod excesiv, de 

educaţia ştiinţifică. Dar, educația ecologică trebuie să se desfăşoare integrat, realizându-se în diverse 

centre de interes pentru copii. 

3. Nu este nevoie să fii expert. Este un principiu enunțat de autoare și care stipulează să nu 

credeţi că trebuie să fii un om de ştiinţă sau un profesionist în știința mediului pentru a introduce 

educaţia mediului în predare. Ca educator, abordând tematici care vizează educația ecologică, îți vei 

îmbunătăți oferta educațională. 

4. Învăţătură prin descoperire. Acest principiu se referă la învăţarea experienţială care treptat 

trebuie să înlocuiască și să completeze învățarea tradiţională. S-a observat că prin intermediul 

experimentelor, al simulărilor, al analizelor simple, copiii au avut o atitudine participativă, descoperind 

singuri diverse concepte sau rezolvând probleme de mediu. 
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5. Ieşiţi afară! Principiul susține aducerea copiilor în mod regulat, în mediul înconjurător, mai 

ales a copiilor din zonele urbane.  

6. Fii realist! Principiul propune educatorilor care se ocupă de educația ecologică să pună în 

fața copiilor cât mai multe situații reale. ,, De exemplu, în oraşe mari, mulţi dintre părinţii copiilor, 

probabil, lucrează în fabrici care poluează aerul şi apa. Şi lângă păduri, poate unii dintre elevii şi 

familiile sau rudele lor s-ar putea să joace un rol în problema braconajului şi a tăierii excesive de 

copaci. Cu toate că n-ar trebui să evitaţi să discutaţi problemele de mediu din cauza aceasta, trebuie să 

fiţi atenţi atunci când „învinuiţi” pe cineva şi este necesar să găsiţi cea mai bună cale de a prezenta 

anumite probleme. ” [1, pg. 23-25]. 

7. Gîndeşte! gîndeşte! gîndeşte! Principiul stă la baza dezvoltării capacității copiilor de a gândi 

– atât critic cât şi creativ. Un copil va fi ajutat să cântărească bine opţiunile, să comunice, să identifice 

alternativele, să analizeze sugestiile, să pună întrebările corecte, şi să ia decizii. 

8. Valorile contează. Acest principiu pune în valoare faptul că educaţia ecologică cultivă un 

sistem de valori. Pe măsură ce copiii se maturizează, opiniile şi deciziile lor vor fi în concordanță cu 

sistemul de valori însușit prin educație. Între valori, atitudini și convingeri, există o legătură puternică 

ce duce în timp la aderarea la o etică a mediului înconjurător. 

9. Daţi-le puterea! Prin programe educaţionale cu caracter ecologic copiii pot să își dezvolte 

sentimente de mândrie şi auto-respect. Aceasta deoarece îşi pot afirma propriile valorile  în fața 

comunității.  

10. Aprindeţi o scânteie! Principiul pune în evidență ideea lui Plutarh că mintea este un foc 

care trebuie făcut să ardă, nu este un vas ce trebuie umplut. Educatorul poate aprinde o scânteie în 

conștiința copiilor, prin intermediul educației ecologice. Este vorba despre conștientizarea copiilor 

despre drepturile lor ca cetăţeni, despre dreptul lor de a trăi într-un mediu sănătos, despre faptul că 

trebuie să aibă un interes major pentru lumea naturală. [1, pg. 25-26].                 

        Analiza condiţiilor de realizare (metode, mijloace, activităţi, etc.), programarea şi organizarea 

situaţiilor de instruire şi educare a preșcolarilor din România și Republica Moldova 

Formarea conduitei ecologice la preșcolari reprezintă ţinta spre care se tinde prin realizarea 

educaţiei ecologice în grădiniţă, în România și în Republica Moldova. Pentru a atinge această ţintă, 

educatoarea trebuie să-şi proiecteze un demers educaţional, în care să îmbine cât mai eficient metode şi 

procedee, mijloace, moduri de organizare, toate în cadrul unor activităţi de învăţare. Acest demers 

educaţional reprezintă strategia didactică. 

Potrivit concepţiei prof. E. Joiţa „strategia face parte din metodologia, arta profesorului, de a 

conduce, rezolva situaţii de instruire. El foloseşte în sistem elementele procesului de predare – învăţare 

- evaluare, pentru  realizarea  obiectivelor  într-o  anumită  manieră,  opţiune procedurală, mod 

combinativ, stil de coordonare, model de rezolvare tipică şi optimală. Este aşadar un fapt de 

management instrucţional ” [7, p. 220). 

Strategia nu poate fi limitată la îmbinarea metodelor, mijloacelor şi a formelor de organizare 

ale actului educativ; ea este extinsă până la activitatea educativă generală – în clasă, în afara clasei, 

în afara şcolii. Rolul cadrului didactic este de îndrumător/facilitator al activităţii de învăţare. Pornind 

de la acest deziderat, în grădiniţă strategiile implicate în realizarea educației ecologice, în cele două țări 

se clasifică astfel: strategii de învăţare prin descoperire; strategii de învăţare prin cooperare; strategii de 

promovare a unei educaţii inclusive. 

Învăţarea, ca proces, era privită în trecut ca ,,orice activitate care dezvoltă noi cunoştinţe şi 

abilităţi” [8, p.61]. Astăzi, atât în România cât și în Republica Moldova însă, se vorbeşte despre 

învăţarea experienţială, despre cadrul didactic în rol  de  facilitator al procesului de învăţare,  despre 

valorizarea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui copil, de respectarea ritmului şi stilului său cognitiv etc. 

Pentru realizarea curriculumului centrat pe copil, trebuie să stabilim scopuri pentru fiecare copil, luând 
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în considerare toate aspectele dezvoltării lui: vârsta intelectuală, ritmul de dezvoltare, temperamentul, 

punctul lui forte sau, dimpotrivă, veriga slabă. În realizarea acestor scopuri, trebuie să gândim 

strategii, să selectăm metode, tehnici, procedee adecvate. 

În noua abordare a curriculum-ului se pune accentul pe procesul educaţional centrat pe copil. 

Individualizarea procesului educaţional are loc când: ,,Respectăm principiul constructivismului: 

învăţare interactivă, învăţare semnificativă, învăţare prin descoperire, învăţare tematică (învăţare 

integrată, interdisciplinaritate). Facilităm comunicarea prin: lucru în grup, proiectare, echitate, 

acceptare necondiţionată, încurajare, confidenţialitate, flexibilitate. Oferim un mediu educaţional fizic 

şi social: confortabil, îmbogăţit, deschis, securizant, stimulativ. ” [9, pg. 67-82] 

În ceea ce privește poziția copilului în procesul de învățare, putem menționa: ,,Copilul este 

subiect al învăţării: are poziţie activă, opinie personală, responsabilitate. Copilul are noi roluri: 

partener, interlocutor, gânditor, prieten, organizator, ascultător, persoană care rezolvă probleme, 

evaluator. Copilul se implică în: comunicare, negociere, interacţiune, luare de decizii.” [9, pg. 67-82] 

Referitor la celălalt actor al actului educativ, cadrul didactic, putem spune:  ,,Educatorul 

cunoaşte despre copil: caracteristici de vârstă şi individuale, experienţe anterioare, stil de învăţare, 

interese, nevoi specifice. Educatorul are roluri de: manager, facilitator, partener, designer, observator, 

prieten, mentor, evaluator, motivator, sursă de informare. Educatorul oferă copilului în comunicare: 

ascultare, încurajare, constanţă, toleranţă, simţul umorului, sensibilitate, securitate. ” [9, pg. 67-82] 

În procesul de învățare nu trebuie neglijată nici familia care: ,,Familia: oferă mediu securizant, 

cald si stimulativ; observă şi ţine cont de caracteristici de vârstă; identifică caracteristici specifice de 

dezvoltare; identifică interese, nevoi; stimulează învăţarea prin experienţe variate. Familia 

îndeplineşte roluri noi: educator, prieten, mentor, avocat, partener, expert, asistent. Familia oferă în 

comunicare: ascultare, încurajare, afecţiune, toleranţă, securitate, încredere. ” [9, p.67-73] 

Organizarea procesului  de  învăţământ în cele două țări, are în  vedere  îmbinarea  optimă, 

conform obiectivelor urmărite, a celor trei principale forme de activitate. Forma predominantă de 

organizare a activităţii în învăţământul tradiţional este activitatea frontală,  ponderea  acesteia  

reducându-se  treptat  în  învăţământul modern.  Concomitent  se schimbă şi conţinutul ei. Dacă până nu 

demult conţinutul activităţii frontale era orientat cu precădere spre transmiterea cunoştinţelor, cadrul 

didactic şi materialul demonstrat de acesta constituind principalele surse de informaţie pentru copii, 

acum, în centrul acestei forme de muncă, prinde din ce în ce mai mult contur funcţia educatoarei ca 

organizator şi îndrumător al activităţii de învăţare pe care o realizează copiii. Astfel, activitatea cu 

întreaga grupă are pe de o parte menirea să pregătească activitatea de grup sau individuală, punându-

se şi delimitându-se problemele ce trebuie studiate şi clarificate, metodele ce trebuie folosite şi etapele 

ce trebuie parcurse. Pe de altă parte, cu întreaga grupă se dezbat şi rezultatele activităţii de grup şi 

individuale, se trag concluzii, se fac generalizări, se apreciază calitatea muncii depuse. 

Avantajul constă în faptul că, din punct de vedere intelectual, se realizează o omogenitate a 

colectivului, cu care se lucrează, deci conţinutul şi metodele vor fi adecvate particularităţilor tuturor 

elevilor din clasa respectivă.  

Dezavantajele majore sunt legate de: dificultatea cunoaşterii individuale, posibilitatea redusă de 

dezvoltare a aptitudinilor individuale şi de motivaţie, dificultăţi de realizare a relaţiilor de colaborare 

între copii cu posibilităţi/performanţe diferite, apariţia tendinţelor de dezvoltare unilateral intelectuală. 

În cadrul activităţilor de cunoaşterea mediului sau a activităţilor ecologice, din cele două țări, 

de exemplu, activitatea de grup se foloseşte în vederea realizării unor observaţii, experienţe, lucrări 

practice. În funcţie de condiţiile materiale şi de timp, grupele pot executa concomitent aceeaşi lucrare 

sau lucrări diferite, dar care concură la elucidarea aceleiaşi probleme, deci ale căror rezultate pot fi 

corelate şi sintetizate. În ceea ce priveşte componenţa grupelor, de obicei se optează  pentru 

organizarea unor grupe eterogene, formate pe criteriul inteligenţelor multiple. Eficienţa grupelor ar 
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creşte dacă educatoarea, la alcătuirea lor, ar avea în vedere în mai mare măsură, particularităţile 

individuale ale copiilor, aptitudinile, înclinaţiile şi interesele acestora. Activitatea pe grupe presupune 

operarea subgrupării în cadrul colectivului, în funcţie de obiectivele didactice. 

Avantaje  majore:  activizează  în  mai  mare  măsură,  stimulează  motivaţia  învăţării,  

transformă copilul în subiect al educaţiei, permite valorificarea aptitudinilor şi capacităţilor individuale, 

formează şi dezvoltă spiritul de cooperare şi deschidere spre interacţiune. 

Activitatea individuală a copiilor, în cele două țări, presupune că, în funcţie de particularităţile 

psiho - individuale, copiii să fie angajaţi în realizarea unor sarcini de învăţare adecvate, pe măsura 

acestora. Această formă de organizare prezintă marele avantaj de a crea posibilitatea ameliorării şi 

dezvoltării nivelului de învăţare individual. Elaborarea unor mijloace ajutătoare (fişe de lucru) permite 

desfăşurarea de activităţi individuale. 

Activitatea individuală vizează pe lângă însuşirea independentă a unor cunoştinţe şi acomodarea 

acestuia cu metode de investigaţie larg utilizate în acest domeniu: observaţia, experimentul, descrierea, 

comparaţia, clasificarea etc. Prin activitatea independentă se verifică şi progresul realizat de copil. 

Alte modalităţi de organizare a activităţii întâlnite în sistemul de învăţământ preşcolar sunt: 

sistemul centrelor de interes („Bibliotecă”, „Artă”, „Construcţii”, „Ştiinţă”, „Joc de rol”, „Nisip şi 

apă”, „Joc de masă”); metoda  proiectelor  (accentul  se  pune  pe  interesele  copiilor  şi  pe  activitatea 

independentă, rolul educatorului fiind de îndrumător). 

În România și în Republica Moldova, strategia didactică aplicată pentru educația ecologică 

este parte a managementului educaţional, aplicarea acesteia fiind strâns legată atât de pregătirea 

profesională, cât şi de creativitatea fiecărui cadru didactic. Îmbinarea optimă a metodelor şi 

procedeelor, a mijloacelor de învăţământ folosite, precum şi a modului de organizare a activităţii 

didactice în vederea atingerii obiectivelor propuse reprezintă cheia succesului în procesul instructiv-

educativ de educație ecologică. 

        Analiza evaluării rezultatelor obținute de preșcolari la activitățile de educație ecologică, în 

România și Republica Moldova.  

Procesul de predare-învăţare, în cele două țări, se finalizează obligatoriu cu evaluarea 

acestuia, pentru a observa dacă actul educativ a avut rezultatele aşteptate. Evaluarea este o acţiune 

complexă în cadrul căreia se precizează: ,,conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; în ce scop şi 

în ce perspectivă se evaluează; când se evaluează (la începutul învăţării, pe parcursul acesteia, la sfârşit 

de bilanţ); cum se evaluează; în ce fel se prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile; pe baza 

căror criterii se apreciază” [9, pg. 83-100].  

Buna cunoaştere psihopedagogică a copilului de 3-6/7 ani e importantă deoarece în această 

perioadă evoluţia sa este foarte rapidă şi diversificată, iar educatoarea trebuie să-şi adapteze activitatea 

la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. Scopul evaluării copilului este de a acorda 

sprijin şi ajutor acestuia în tendinţa lui de a afla noul, de a se orienta în lumea înconjurătoare a 

lucrurilor, a naturii, de a-şi explica unele lucruri despre propria persoană. Informaţia privind 

dezvoltarea copilului e bine să fie strict confidenţială (în special cea mai puţin pozitivă), dar ea 

trebuie comunicată părinţilor, altor adulţi sau copii. În baza ei se pot formula pentru părinţi 

recomandări/sugestii despre cum să-şi ajute copilul în dezvoltarea lui. 

Acţiunile de evaluare a ,,progresului înregistrat de copil trebuie să aibă loc în mediul natural 

al copilului. În timpul activităţilor, al jocului liber ales sau al jocului organizat de către educatoare, 

al plimbărilor, sau al altor momente de regim, educatoarea observă comportamentul copiilor, 

menţionează problemele apărute, stările de interes cognitive sau cele de lipsă de interes, de bucurie 

sau necaz, fixează performanţele fiecărui copil şi reacţia lui la laudă sau recompensă ” [9, p.88] 

Ca exemplu pot povesti o întâmplare care s-a petrecut în anul trecut şcolar, la o grupă care 

se află la al doilea an de educaţie ecologică în grădiniţă: ne întorceam spre grădiniţă pe aleile din 
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parcul din apropiere când, un copil a aruncat sticluţa de apă, după ce a golit-o, pe spaţiul verde din 

apropiere, ca un lucru perfect normal. Alţi copii din grupă, observându-l, au sărit intrigaţi de fapta 

colegului lor, alarmându-mă şi pe mine. Ruşinat, copilul cu pricina şi-a luat sticluţa de jos şi a dus-

o la cel mai apropiat coş de gunoi, care nu era prea departe. Astfel, eu am putut constata cine şi-a 

însuşit şi cine nu regulile de conduită ecologică. Ca măsură recuperatorie, am atras acel copil în 

apropierea mea în următoarea perioadă şi l-am solicitat mai mult pe el să mă ajute la colectarea 

deşeurilor după diverse activităţi (după servirea gustării, în timpul altei plimbări în parc, la 

curăţenia în sala de grupă, etc.). 

În republica Moldova și în România, formele evaluării, în grădiniţa de copii sunt: 

Evaluarea iniţială. Specificul acestei forme este că se efectuează la începutul unui program 

educaţional (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, proiect tematic). De la evaluarea iniţială se 

stabilesc metodele și procedeele de folosit pentru activităţile de învăţare. 

Evaluarea sumativă (cumulativă) este forma de evaluare care ajută să se constate nivelul de 

performanţă la care au ajuns preșcolarii, în raport cu obiectivele cuprinse în curriculum. În grădiniţele din 

cele două țări evaluarea sumativă este realizată de educatoare, pentru ca informațiile şi concluziile 

evaluării să poată fi folosite în reglarea demersului didactic.  

Evaluarea formativă (continuă) este o formă a evaluării care presupune verificarea rezultatelor pe 

tot parcursul procesului didactic, realizată pe secvenţe mai mici (1-2 săptămâni, proiect), este integrată 

în actul didactic şi permite o evaluare a performanţelor tuturor copiilor privind conţinutul esenţial al 

cunoştinţelor parcurse în secvenţa respectivă.  

Privit în ansamblu, procesul de evaluare a rezultatelor obținute de copii, în cadrul activităților 

ecologice, devine predominant de susţinere a învăţării, transformat dintr-un proces adăugat activităţii 

didactice într-o parte constitutivă a acestuia. 
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VALORIFICAREA MATERIALELOR  DIN NATURĂ ÎN ACTIVITĂȚILE INTEGRATE 

CU COPIII DE VÂRSTĂ TIMPURIE 

Stela GÎNJU, dr., conf. univ., UPS ”I. Creangă” 

Nicoleta Alexandra UNGUREANU, doctorand, UPS ”I. Creangă” 

Sumar. În prezentul articol, autorii evidențiază importanța naturii din perspectiva oferirii în calitate 

de mijloace didactice-materiale naturale: frunze, fructe, pietre, etc. Este prezentată opinia  mai 

multor savanți din diverse perioade despre importanța educației copiilor în natură. De asemenea, se 

stabilește locul materialelor din natură în clasificările mijloacelor didactice, demonstrându-se că pot 

fi numite și ele mijloace didactice veritabile. Autorii descriu un șir de activități practice, executate 

cu copii cu vârste cuprinse intre 3 si 6 ani, utilizând materialele din natură. Se realizează o corelare 

dintre domeniul de activitate, competența specifică și unitățile de competență care pot fi atinse prin 

aceste activități.  

Cuvinte-cheie: mijloace didactice, natură, materiale din natură, activități integrate, dezvoltare 

globală, preșcolari. 
Abstract. This paper emphasizes the importance of nature in the context of using natural materials (such as, 

leaves, fruits rocks and so on) as teaching methods. Multiple perspectives from different scientists written at 

different periods of time have been utilized to showcase the importance of education in the natural 

environment for the development of young people. The article also provides a framework of establishing 

natural materials as valuable means of teaching. The article will showcase a list of practical activities, carried 

out by children aged 3 to 6, using natural materials. A direct correlation is being established between the type 

of activity performed, the competences put into practice and the competences that can be attained through the 

activities used. 

Keywords: teaching methodologies, nature, natural materials, integrated activities, international 

development, preschool 

 

Natura, prin diversitatea elementelor sale, prezintă o nesecată sursă de cunoștințe, materiale, 

impresii oportune în dezvoltarea globală a copiilor din primele zile de viață și, după cum afirmă mai 

mulți savanți, chiar din perioada intrauterină.  

 Heraclit (530-470 î.e.n.) descria natura ca  izvorul tuturor cunoştinţelor, iar  Democrit (460-

370 î.e.n.),  în lucrarea sa „Statul” face apel la cunoașterea legilor naturii.  Un alt  filosof antic, 

Aristotel, (384-322 î.e.n.) susține rolul naturii în dezvoltarea copiilor și menționează faptul că 

preșcolarii trebuie educaţi în baza principiului conformităţii cu natura. În lucrările lui  

DioCrisostomul, preluată apoi de Jordanes în Getica citim: „predându-le ştiinţele naturii,   învăţați-i 

să trăiască după propriile ei legi”.[5] 

 François Rabelais (1494-1553) în lucrarea „Gargantua şi Pantagruel”  relatează cum  

Gargantua primeşte o instruire cu elemente de astronomie şi ştiinţe ale  naturii [14], iar pe insula 

vestită Utopia inventată de Thomas Morus (1478-1535) toţi locuitorii  trebuiau în timpul său liber 

să se instruiască continuu, studiind atât arta, literele, cât și natura.[9] 

 În epoca renașterii, primele date despre necesitatea instruirii generațiilor tinere cu natura le 

găsim în „Pansofia”, supranumită Enciclopedie a cunoştinţelor despre natură şi societate, autor fiind  

J. A. Comenius, care  menţiona: „să urmărim natura, s-o învăţăm. Aşa cum natura, spre a-şi realiza 

opera ei, aşteaptă în timp potrivit, tot aşa şi noi educăm omul la timp potrivit, în primăvara vieţii”  

[10].  

 Un alt savant clasic, Jean Jacques Rousseau, (1762) menționa despre valoarea educativă  a 

naturii în dezvoltarea globală a copilului. În opera sa  „Emil sau despre educaţie”  evidențiază iarăși 

principiul conformităţii cu natura, fundamentându-l  prin sensul că  izvorul nesecat al educaţiei se 

află  în natură, în oameni, în fapte, iar dezvoltarea interioară a facultăţilor şi a organelor omeneşti 

este educaţia naturii. [8] Dimitrie Cantemir (sec.XVII) preia ideile lui Rousseau și le dezvoltă în 

lucrarea sa  „Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea” în care accentuează că ”scopul educaţiei 
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este acela de a pregăti oameni înţelepţi, care să aspire la liniştea sufletească, pe calea cunoaşterii 

naturii [3] 

 Pestalozzi I.H. (1797),  în lucrarea sa  „Cum învaţă Ghertruda copiii”, pentru prima dată, 

aduce idei de predare a ştiinţelor naturii prin intermediul familiarizării copiilor cu plantele şi 

animalele, unele din ele fiind preluate și în metodologia contemporană de educație pentru mediu a 

preșcolarilor.[apud,1] 

Pedagogul german A.Diesterweg (1790-1866) promovează în continuare principiul educației  

în conformitate  cu natura, unde  natura constituie un ideal către care tinde omul. În aceeași 

perioadă, promotor al educaţiei  a fost şi Gh.Asachi (1788-1869). 

 K.D.Uşinski [6] a remarcat că “logica naturii” este cea mai accesibilă şi eficientă pentru 

copii. Uşinski, ca și savanții din perioadele anterioare, atrăgea atenția spre  comunicarea copiilor cu 

natura, comentând: “ e straniu că acţiunea educativă a naturii… e foarte puţin preţuită în 

pedagogie"[13] 

 Deosebit de frumos despre rolul naturii în dezvoltarea copiilor menționa V. A. Suhomlinski. 

Pedagogul menţiona că „natura este izvorul nesecat al gândurilor şi a sentimentelor pozitive”. Sunt 

cunoscute  și valorificate și azi „lecţiile  la aer liber”, desfăşurate de către Suhomlinski cu copiii. 

Suhomlinski îndemna  pe alţi pedagogi:  „Mergeţi în câmp, în parc, sorbiţi din izvorul gândurilor şi 

a ideilor şi această apă vie va face elevii voştri să devină cercetători înţelepţi, persoane curioase şi 

inteligente”[12] 

 Într-adevăr, natura este un mediu sau chiar poate fi considerat un instrument important în 

formarea copilului de vârstă timpurie,  influențând asupra tuturor aspectelor dezvoltării copiilor. 

Aceștia, ieșind și comunicând cu natura, pot să facă diverse descoperiri. Orice material pe care ni-l 

oferă natura este unic și prețios. Important este că natura poate să ne ofere emoții, materiale, tot 

anul,  în orice anotimp. 

 Niciun material didactic nu poate concura cu acele materiale, pe care  poate să ni le ofere 

natura, luând în considerație diversitatea lor și acțiunea benefică exercitată asupra copiilor. [11] 

 Bazându-ne pe etimologia cuvântului “mijloc de învăţământ ” [2] ceea ce înseamnă 

“mediuslocus “ – ceea ce mijloceşte (mediază) relizarea unui scop sau valorificarea unor conţinuturi 

( activităţi ) prin intermediul unor instrumente diverse.  

Pot fi oare materialele din natură, considerate drept mijloace didactice veritabile și utilizate în 

activitățile cu copii, alături de mijloacele didactice clasice: imagini, planșe, etc.? 

 În literatura de specialitate găsim o multitudine de definiții pentru termenul mijloc de 

învățământ. Astfel după Cucoș C. [5] mijloacele didactice reprezintă un complex de instrumente 

menite a facilita transmiterea unor cunoştinţe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziţii, 

realizarea diverselor activităţi în cadrul procesului instructiv-educativ. Sau putem confirma că prin 

mijloace didactice se înţelege ansamblul de instrumente/obiecte folosite în desfăşurarea procesului 

de învăţământ pentru a-i creşte randamentul în realizarea unor scopuri ca: transmiterea de 

cunoştinţe, formarea de priceperi şi deprinderi, dezvoltarea de abilităţi şi formarea/ dezvoltarea de 

atitudini.  

 Analizând clasificarea mijloacelor didactice, realizată de diverși savanți, observăm că 

regăsim în ele și materialele din natură. 

Astfel,  Niculescu R. [7] le include în următoarea clasificare, numindu-le mijloace ale realității 

înconjurătoare. 

a) Materialele didactice propriu-zise, cumpărate sau confecţionate de educatoare şi chiar de 

copii 

b) Mijloace necesare susţinerii derulării actului didactic 

c) Mijloace ale realităţii inconjurătoare 

 O amplă clasificare a mijloacelor didactice este realizată de Bontaș I. [2]. În clasificarea 

propusă, de asemenea, regăsim materialele din natură, numindu-le naturale.  

I. După natura, esenţa obiectuală 

a) Naturale 

b)  De substituție 
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-obiectuale 

-iconice 

-audiovizuale 

c) Mijloacele de învăţământ de evaluare a cunoştinţelor 

II. După prezenţa sau absenţa mesajului didactic  

a) Mijloacele de învăţământ care cuprind mesaj didactic 

- materiale didactice care redau în formă naturală obiecte şi fenomenele realităţii 

- simbolice-raţionale 

b)  Mijloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice 

III. După caracteristicile constructive: 

a)  Aparate de laborator 

b)  Utilaje pentru ateliere 

c)  Mijloace audio vizuale 

d)  Modele 

e)  Naturalizări 

f)  Material grafic 

g)  Jocuri didactice 

IV. După rolul didactic dominant 

a) mijloace informativ-demonstrative 

b) mijloace intuitive 

c) mijloace de exersare şi formare a deprinderilor 

d)  mijloace de raţionalizare a timpului şcolar 

 În urma realizării unui focus grup cu cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie 

din republică, venite la cursuri de formare continuă la UPS ”I. Creangă”, am aflat că una din 

problemele cele mai mari cu care se confruntă cadrele,  este insuficiența materialelor didactice, 

slaba dotare a instituțiilor de educație timpurie. La solicitarea de a  enumera mijloacele didactice 

utilizate cel mai des în activitățile cu preșcolarii, cadrele didactice au numit: fișele selectate de pe 

internet; constructor LEGO; imagini selectate de pe internet. La o altă întrebarea a focus-grupului 

despre utilizarea materialelor din natură în activitățile cu copiii, cadrele didactice au confirmat că 

utilizează aceste materiale mai mult pentru Centrul Arte, confecționând diverse jucării, aplicații, 

colaje.  

 În cele ce urmează, dorim să convingem cititorii că materialele oferite de natură pot fi 

utilizate mult mai vast și pot contribui la dezvoltarea globală a copiilor, aplicându-le în cadrul 

activităților integrate și realizând  competențe specifice și unități de competență din mai multe 

Domenii și dimensiuni de activitate.   

Domeniul de activitate: Sănătate și motricitate 

Dimensiunea: Educația fizică 

Vârsta: 5-7 ani 

Competența specifică: Manifestarea calităților motrice în diverse activități, dând dovadă de 

independență și perseverență; 

Unitate de competență: 1.2. Practicarea acțiunilor motrice utilitar-aplicative în explorarea 

deplasărilor, depășirea obstacolelor și manipularea obiectelor individual și în grup 

Denumirea activității: ”Traseu cu obstacole” 

Materiale naturale necesare: trunchiuri de copaci/pietre 

Descrierea activității: 

Materialele naturale selectate, care pot fi trunchiuri de copaci sau pietre, de dorit mai mari, se vor 

instala pe un traseu stabilit din timp de educator. Sarcina copiilor este să parcurgă traseul, ocolind 

sau sărind aceste obstacole.  

Domeniul de activitate: Eu, familia și societatea 

Dimensiunea: Dezvoltare personală 

Vârsta:3-5ani 
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Competența specifică: Demonstrarea emoțiilor în raport cu persoane/lucruri/fenomene, dând dovadă 

de atitudine pozitivă 

Unitate de competență:2.1. Recunoașterea unor emoţii/ stări emoționale 

Denumirea activității: ”Vesel sau trist” 

Materiale naturale necesare: frunze de toamnă ale diferitor arbori 

Descrierea activității:  

În timpul plimbării, copiii colectează diverse frunze de: arțar, plop, salcie ș.a. 

La activitatea integrată, în centrul Arte sau în timpul activităților liber alese, copiii vor personaliza 

frunzele, desenându-le ochi, nas, gură. Frunzele pot fi vesele sau triste. O altă variantă pentru 

această activitate este prezentarea frunzelor personalizate copiilor, iar aceștia să ghicească emoția 

prezentată. 

Domeniul de activitate: Educație pentru limbaj și comunicare 

Vârsta:5-7 ani 

Competența specifică: Receptarea diverselor mesaje scrise, dând dovadă de curiozitate în diferite 

contexte. 

Unitate de competență:Identificarea unor cuvinte uzuale din mediul apropiat, scrise cu litere mari 

de tipar. 

Materiale naturale necesare: castane 

Denumirea activității: ”Alfabetul castanelor” 

Descrierea activității: 

Copiii împreună cu educatoarea, în timpul plimbării, vor colecta castane. Educatoarea va scrie pe 

castane toate literele alfabetului (Figura 1). Castanele pot fi plasate în Centrul Alfabetizare. Sarcina 

copiilor este de a identifica și a denumi literele scrise pe castane. De asemenea, copiii pot aranja 

castanele în așa fel, pentru a scrie numele, prenumele său sau alte cuvinte simple. 

 

 

 
Figura 1. Alfabetul castanelor                        Figura 2. Fiecare-la căsuța sa 

 

Domeniul de activitate: Educație pentru limbaj și comunicare 

Vârsta: 5-7 ani 

Competența specifică: Receptarea diverselor mesaje scrise, dând dovadă de curiozitate în diferite 

contexte. 

Unitate de competență: Identificarea semnificației unor simboluri/semne care transmit mesaje de 

necesitate imediată, din mediul familiar 

Materiale naturale necesare:  castane, cutie de la bomboane 

Denumirea activității: ”Fiecare, la căsuța sa!” 

Descrierea activității: 

Educatoarea pregătește din timp o cutie de la bomboane, în interiorul  căreia scrie câte o literă în 

fiecare căsuță. Copiii trebuie să plaseze castanele, pe care tot sunt scrise litere în căsuța 

corespunzătoare (Figura 2). 

Domeniul de activitate: Educație pentru limbaj și comunicare 

Vârsta: 5-7 ani 

Competența specifică: Producerea mesajelor scrise simple, manifestând interes și creativitate 

328



 
 

Unitate de competență: 5.2. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse 

variate 

Materiale naturale necesare: prune/castane/nuci 

Denumirea activității: ” Cu fructe ne jucăm, litere învățăm” 

Descrierea activității:  

Copiii aduna fructele care au căzut din copaci,  iar cu acestea sunt încurajați să formeze literele pe 

care le cunosc sau litera cu care începe numele fiecărui preșcolar implicat in activitate. (Figura 3) 

                      
 

Figura 3. ” Cu fructe ne jucăm, litere învățăm” 

 

Domeniul de activitate: Științe și tehnologii 

Dimensiunea: Formarea reprezentărilor elementare matematice 

Vârsta:3-5  ani 

Competența specifică: Operarea cu mulțimi de obiecte în baza criteriilor de clasificare, asigurând 

înțelegerea organizării lumii înconjurătoare 

Unitate de competență:Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă, 

mărime, culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.). 

Materiale naturale necesare: diverse frunze, fructe, semințe, conuri,  vas cu septuri. 

Denumirea activității: ”Grupează” 

Descrierea activității: 

Copiii vor primi diverse materiale din natură: castane, conuri, frunze, bețișoare. Sarcina copiilor 

este să formeze grupuri din obiecte asemănătoare și să le plaseze în septurile vasului primit. 

Activitatea poate fi realizată, utilizând doar semințe de fasole de diferite culori ( Figura 4).  

 

                  
 

Figura 4. ”Grupează” 

 

Domeniul de activitate: Științe și tehnologii 

Dimensiunea: Formarea reprezentărilor elementare matematice 

Vârsta: 3-5  ani 

Competența specifică: Integrarea numerelor naturale, a șirurilor numerice și operațiilor aritmetice, 

în diverse situații de învățare, dând dovadă de atenție, corectitudine și coerență 
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Unitate de competență: 

2.1 Recunoașterea numerelor naturale 1-3 (5).  

2.2. Numărarea până la 3 (5) în șir crescător și descrescător.  

2.3. Raportarea numărului la cantitate și invers 

Materiale naturale necesare: 5 pahare de unică folosință; fructe de scoruș (cătină). 

Denumirea activității: ”Asociază” 

Descrierea activității: 

Educatorul va pregăti 5 pahare de unică folosință, pe care va fi scrisă cifra și corespunzător vor fi 

desenate atâtea puncte cât arată cifra. Copiii vor trebui să numere și să plaseze în pahar atâtea fructe 

de scoruș (cătină), câte puncte sunt desenate pe pahar (Figura 5).  Activitatea poate fi realizată cu 

semințe, alte fructe mici.  

 

                            
   

Figura 5. ”Asociază” 

Domeniul de activitate: Științe și tehnologii 

Dimensiunea: Educația pentru mediu 

Vârsta: 3-5  ani 

Competența specifică: Recunoașterea și descrierea componentelor, fenomenelor, proceselor, 

relațiilor din mediul înconjurător, demonstrând corectitudine în folosirea terminologiei specifice 

Unitate de competență: 
1.7. Recunoaşterea și descrierea părţilor componente ale corpului uman 

Materiale naturale necesare: castane/ghinde, frunze ale diferitor copaci, rămurele 

Denumirea activității: ”Omulețul” 

Descrierea activității: 

Copiii vor modela din diverse materiale omuleți. Vor desena ochi, nas, gură. Vor identifica și numi 

părțile componente: cap, trunchi, membre ( Figura 6).   

 

                                  
 

Figura 6. ”Omulețul” 

Domeniul de activitate: Educația prin arte 

Dimensiunea: Educația plastică 

Vârsta: 3-5  ani 

Competența specifică: Recunoașterea elementelor de limbaj plastic în natură, în imagini și 

compoziții plastice, manifestând interes și curiozitate în perceperea estetică a acestora. 
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Unitate de competență: Identificarea culorilor şi a nonculorilor în mediul înconjurător și în lucrări 

de artă plastică; Crearea unor colaje simple, utilizând diverse materiale și tehnici de artă. 

Materiale naturale necesare: frunze de diferite tipuri  
Denumirea activității: Pictură cu frunza 

Descrierea activității: 

 Copiilor li se pun la dispoziție frunze de diferite mărimi si forme. Fiecare copil are libertatea să 

aleagă frunzele cu care va lucra. Educatoarea le arată  cum se realizează amprenta cu frunza pe 

coala de hârtie, apoi  copiii vor continua până ce tabloul fiecaruia este  apreciat de către acesta ca 

fiind finalizat. Cu ajutorul pensulelor, preșcolarii vor aplica culoare pe o parte a frunzei și apoi vor 

pune frunza cu partea colorata pe hârtie astfel încât după ce ridică frunza, pe hârtie să rămână forma 

frunzei  imprimată (Figura 7).  

                                   

Figura 7. Pictură cu frunza 

 

Natura este generoasă cu noi, cu oamenii. Învățăm prin natură, cu natura și despre natură. Important 

este să ținem cont cât de mult timp natura va fi disponibilă să ne ofere, de aceea să o ocrotim și să o 

iubim. 
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Rezumat: Articol dat abordă constructivismul ca reper paradigmatic în formarea competenței de self-

management a activităţii de învăţare la studenți. În acest context, este evidențiat rolul activ al celui ce învață 

în cadrul procesului de învățământ și prezentate principiile constructivismului relevante pentru formarea 

competenței de self-management a activității de învățare la studenți. 

Abstract: This article addresses constructivism as a paradigmatic landmark in the formation of the self-

management competence of the student learning activity. In this context, the active role of the learner in the 

educational process is highlighted and the principles of constructivism relevant to the formation of the self-

management competence of the student learning activity is presented. 

Cuvinte-cheie: competență, cunoștințe, capacități, atitudini, competența de self-management, activitate de 

învățare, constructivism.  
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Noul context educaţional, orientat spre creşterea gradului de autonomie şi independenţă a 

celui ce învaţă reimpulsionează preocuparea învățământului superior pentru calitatea studiului şi 

succesul academic al studenţilor.La nivelul învățământului general exersarea competenței se face în 

mare măsură sub monitorizarea directă a cadrului diddactic. În școala superioară se solicită 

deținerea competenței la alt nivel calitativ, or un număr substanțial de ore din planurile de studii 

sunt prevăzute pentru activitatea de învățare independentă a studentului. Astfel, se delimitează 

necesitatea de formare la studenți a unei competențe speciale – competența de self-management a 

activităţii de învăţare [2, p.10-11]. 

La ora actuală, activitatea de învățare presupune, în special pentru studenți, a studia, a 

cuceri, a progresa și nu a dobândi cunoștințe. E cert faptul: cucerirea cunoașterii se realizează 

printr-un management eficient ce presupune autoplanificare, autoorganizare, autoevaluare și 

autoconsiliere atât externă, cât și internă, adică self-management (s.n.). În această ordine de idei, 

putem afirma că orice activitate este susținută prin aplicarea unui management, dar și self-

management, rezultativitatea acestei aplicări fiind condiționată, în mod expres, de calitatea deținerii 

de către subiect a competenței de self-management [3, p.6]. 

În accepțiunea noastră, competența de self-management a activității de învățare reprezintă o 

integralitate imanentă de achiziții ale subiectului (cunoștințe, capacități și atitudini) reactualizate și 

valorificate inedit într-un proces continu de autoplanificare, autoorganizare, autoevaluare și 

autoconsiliere, axat pe identificarea/acceptarea unui scop de învățare, pe proiectarea și executarea 

acțiunilor relevante pentru înregistrarea unui rezultat personal exprimat într-o schimbare 

comportamentală de calitate [3, p.7]. 

Competența de self-management (CSM) a activității de învățare la studenți înglobează 

sinergic componentele competenţei, dimensiunile managementului, precum şi elementele activităţii 

de învăţare, reflectate în Figura 1.1 [3, p.8]. 
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Fig.1.1. Ilustrarea grafică a esenței CSM a activității de învățare la studenți 

Conținutul structural al competenței de self-management (CSM)a activității de învățare a 

derivat din elementele acesteia, și anume: componentele competenţei, dimensiunile 

managementului precum şi elementele activităţii de învăţare, prezentat în Tabelul 1.2. 

Tabelul 1.2. Conținutul structural al CSM a activității de învățare la studenți 

CUNOȘTINȚE (a ști) 

Id
e
n

ti
fi

ca
re

a
 

 s
c
o
p
u

lu
i 

Autoplanificare Autoorganizare Autoevaluare Autoconsiliere 

 

-dețin informații 

despre scopul 

activității de învățare; 

-disting obiectivele 

specifice activității de 

învățare. 

 

-cunosc strategiile 

didactice (metode, 

procedee, tehnici, 

forme, mijloace) 

specifice activității 

de învățare. 

 

- disting 

criteriile/indicatorii de 

evaluare a activității 

de învățare; 

-identifică descriptorii 

de performanță ai 

activității de învățare. 

 

 

-identifică 

impactul realizării 

scopului 

activității de 

învățare pentru 

autocunoaștere și 

autoevaluare. 

P
ro

ie
ct

a
re

a
 

a
ct

iv
it

ă
ți

i 

 

-cunosc elementele 

structurale ale 

activității de învățare 

(mișcări, operații, 

acțiuni); 

- disting etapele 

specifice activității de 

învățare; 

-detectează 

metodologia de 

elaborare a activității 

de învățare. 

-identifică 

conținuturile specifice 

activității de învățare. 

 

-identifică strategiile 

de studiu și învățare 

(metode, tehnici, 

mijloace) prin 

raportare la sarcinile 

de învățare; 

- cunosc eficacitatea 

strategiilor de 

învățare; 

 

-cunosc metodele de 

evaluare a activității 

de învățare; 

-detectează nivelele de 

realizare a activității 

de  învățare (înalt, 

mediu și scăzut); 

-disting modalități de 

autoreglare ale 

învățării. 

 

-detectează 

propriile intenții 

și resurse; 

-cunosc și înțeleg 

punctele tari și 

slabe privind 

calificările 

personale. 
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E
x

ec
u

ta
re

a
 

a
cț

iu
n

il
o

r 
 

- conștientizează 

modalitățile de 

realizare/efectuare a 

mișcărilor, operațiilor 

și acțiunilor în 

conformitate cu 

ierarhia prevăzută în 

planul activității de 

învățare; 

 

- disting elementele 

structurale ale 

activității de 

învățare. 

- relatează planul 

propriu de realizare a 

sarcinilor didactice 

într-o structură 

logică; 

-detectează scopul 

activității de învățare 

(feedback). 

 

 

- conștientizează 

rezultatele 

activității de 

învățare; 

 

- relatează 

oportunitățile de 

formare și 

autoformare. 

O
b

ți
n

er
e
a
 

re
zu

lt
a
tu

lu
i 

- detectează rezultatul 

anticipativ al 

activității de învățare 

exprimat într-o 

schimbare de calitate. 

 

 

-relatează rezultatele 

activității de 

învățare. 

 

 

 

-disting nivelul de 

performanță și 

eficiență al activității 

de învățare. 

 

-relatează 

rezultatele 

învățării. 

 

CAPACITĂȚI (a ști să faci) 

Id
e
n

ti
fi

ca
re

a
 

sc
o
p
u

lu
i 

-stabilesc scopul 

activității de învățare; 

-formulează obiectivele 

activității de învățare. 

-execută scopul 

activității de învățare; 

 

-stabilesc metodologia 

de evaluare a activității 

de învățare ; 

 

-manifestă 

autoreflecții 

personale; 

P
ro

ie
ct

a
re

a
 

a
ct

iv
it

ă
ți

i 

- elaborează planul 

propriu de realizare a 

sarcinilor de învățare 

-selectează strategiile 

didactice (metode, 

procedee, tehnici, 

mijloace, forme) 

specifice activității de 

învățare; 

 

-restructurează 

strategiile didactice în 

scopul eficientizării 

învățării; 

- demonstrează 

abilități manageriale, 

comunicative, 

investigative de 

cercetare, analitice și 

predictive în  

organizarea activității 

de învățare. 

- realizează legături 

inter-, intra- și 

transdisciplinare în 

cadrul activității de 

învățare. 

- analizează corelația 

etapelor activității de 

învățare; 

-selectează strategiile 

didactice (metode, 

procedee, tehnici) de 

evaluare a activității de 

învățare. 

 

- apreciază 

perceperea 

propriului ,,Eu” 

raportat la sarcinile 

de învățare; 
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E
x

ec
u

ta
re

a
 

a
cț

iu
n

il
o

r 

       

 

 

 

-execută activitatea de 

învățare respectând, 

elementele componente; 

-stabilesc corelația 

dintre etapele 

/componentele activității 

de învățare. 

- implementează/ 

utilizează strategiile 

didactice adecvate 

activității de învățare. 

-monitorizează 

resursele disponibile 

de natură internă 

(procese cognitive, 

motivaționale, 

afective) cât și a celor 

exterioare (influența 

mediului și a 

contextului învățării) 

în cadrul activității de 

învățare; 

- realizează diverse 

tipuri de feedback în 

activitatea de învățare. 

 

 

 

 

 

 

 

-automonitorizează 

activitatea de învățare; 

 

 

 

 

-restructurează 

procesul 

autoreglării propriei 

învățări; 

-manifestă abilități 

reflexive și 

interpersonale 

pentru învățarea 

individuală/ 

independentă 

 

 

O
b
ți

n
er

e
a
 

re
zu

lt
a
tu

lu
i 

        

 

 

 

-recunosc rezultatele 

anticipative ale 

activității de învățare; 

 

 

 

-analizează rezultatele 

activității de învățare. 

-elaborează și 

prognozează 

finalitățile 

educaționale. 

 

 

 

 

-autoevaluează 

rezultatele (reflecțiile 

metacognitive) 

activității de învățare. 

 

 

 

-generalizează 

rezultatele 

procesului de 

autocunoaștere 

 

 

 

 

ATITUDINI (a ști să devii) 

Id
e
n

ti
fi

ca
re

a
 

sc
o
p
u

lu
i 

- acceptă scopul 

activității de învățare; 

 

-conștientizează propriile 

scopuri ale activității de 

învățare; 

-motivează, 

orientează, 

potențează 

performanța 

activității de 

învățare. 

 

 

-manifestă 

maturitate 

emoțională în 

activitatea de 

învățare 

P
ro

ie
ct

a
re

a
 

 a
ct

iv
it

ă
ți

i 

- aprobă strategiile 

didactice preferențiale 

ale activității de 

învățare; 

- manifestă curiozitate 

de a căuta oportunităţi 

de învăţare; 

 

- exprimă încredere în forțele 

proprii; 

- manifestă dorință de a pune 

în practică învăţarea anterioară 

într-o varietate de contexte de 

viață și în mod flexibil. 

-demonstrează 

automotivație în 

cadrul activității de 

învățare; 

-exprimă 

atitudine 

pozitivă față 

de sine și 

atitudine 

valorică față 

de activitatea 

de învățare: 
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E
x

ec
u

ta
re

a
 

a
cț

iu
n

il
o

r 

- manifestă atitudine 

pozitivă față de 

activitatea de învățare 

-demonstrează 

motivație și încredere 

de a urmări și reuși în 

activitatea de învățare; 

 

-dovedește insistență în 

realizarea scopului activității 

de învățare; 

-încurajează flexibilitatea în 

cadrul activității de învățare; 

-manifestă pasiune pentru 

activitatea de învățare; 

-exprimă abilități de 

comunicare empatică în cadrul 

activității de învățare; 

- demonstrează încredere în 

forțele proprii; 

-conștientizează 

responsabilitatea 

pentru acțiunile 

întreprinse ; 

- manifestă 

autoreglare în 

activitatea de 

învățare; 

 

- dovedește 

atitudine 

creativă față 

de activitatea 

de învățare; 

- manifestă 

sentimente de 

auto-

eficacitate; 

O
b

ți
n

er
e
a
 

re
zu

lt
a
tu

lu
i 

       

 

 

-reflectă asupra 

rezultatelor activității 

de învățare 

 

 

-apreciază critic rezultatele 

activității de învățare; 

-demonstrează 

autoaprecierea 

rezultatelor învățării 

-încurajează 

autorealizare 

personală 

 

În această ordine de idei, se conturează necesitatea respectării anumitor norme ce ar 

eficientiza formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți. În acest 

sens, am recurs la ideea creării unui sistem de principii relevante pentru formarea competenței 

nominalizate anterior. 

Construirea sistemului de principii nominalizat anterior a derivat din conceptele didacticii 

postmoderne ce promovează o pedagogie constructivistă, care proiectează un model de instruire 

interpretativ, descriptiv, narativ bazat pe resursele de învățare autonomă, autoorganizată și 

subiectivă ce stimulează capacitatea studentului, de asimilare a cunoștințelor și de acomodarea 

acestora la situații noi, prin autoorganizare, interpretare în raport cu sine și context [1, p.542]. 

Constructivismul, este o teorie a cunoașterii și reprezintă unul dintre cele trei mari 

paradigme ale învățării. În contextul teoriei constructiviste un rol prioritar îi revine metacogniției ce 

desemnează ,,cunoașterea propriei cunoașteri”. Analizând semnificațiile conceptului de 

,,metacogniție” din perspectiva paradigmei constructiviste fenomenul dat influențeză învățarea, dar 

la rândul ei, este construită în și prin învățare. În acest context, metacogniția conduce la self-

management, respectiv la conturarea unor idei asupra modului propriu de autoproiectare, 

autoorganizare a acțiunilor, de decizie, de gestiune a resurselor, strategiilor cognitive, de 

monitorizare a aplicări acestora, de control, apreciere, și reglarea activităților cognitive influențând 

direct structura motivațională a învățării etc.[4, p.24-25]. 

Ca model general, constructivismul evidențiază rolul activ al celui ce învață în context 

formal, dar și nonformal prin capacitatea sa de construcție, deconstrucție și reconstrucție a propriei 

cunoașteri, valorificabilă în activitatea de învățare[1,p.539 ]. 

Analizând, conținutul și elementele componente ale competenței, specificul formării 

competenței de self-management a activității de învățare la studenți și practica învățământului 

superior, am identificat principiile relevante pentru eficientizarea procesului de formare a 

competenței de self-management (CSM) a activității de învățare la studenți. 

În acest context, am elaborat următorul sistem de principii axate pe eficientizarea formării 

competenței de self-management (CSM)a activităţii de învăţare la studenţi: 

 Principiul priorităţii construcţiei ,,cunoașterii”; 

 Principiul autonomiei şi al individualizări (personalizării);  

 Principiul învăţării contextuale; 

 Principiul învăţării prin colaborare;  

 Principiul priorităţii evaluării formative[2, p.103]. 

Principiul priorităţii construcţiei mentale presupune apropierea studenților de stilul 

cunoaşterii ştiinţifice prin: organizarea şi realizarea de experienţe cognitive; activităţi de căutare şi 
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apoi de interiorizare a sensului; formularea, individuală sau în grup, de ipoteze; procesarea 

informaţiilor până la generalizare şi conceptualizare; utilizarea unor modalităţi multiple de 

reprezentare a realităţii, pentru perceperea variată a informaţiilor[2, p.110]. 

Transpunerea în practică a acestui principiu în vederea formării competenței de self-

management a activității de învățare a generat respectarea următoarelor condiții pedagogice: 

 Motivarea studenților pentru prefigurarea mintală a scopului activității de învățare prin 

prisma experiențelor cognitive deținute și a perspectivelor de dezvoltare profesională a 

acestora. 

 Implicarea studenților în construcția ,,traseului personal” pentru atingerea performanței 

(finalității) desemnate în scop. 

 Recomandarea contextelor adecvate la ore pentru conștientizarea și aplicabilitatea materiei 

de studii în conformitatea cu proiectul elaborat. 

  Stimularea studenților pentru realizarea autoevaluării criteriale a rezultatelor atinse  

Principiul autonomiei şi al individualizării (personalizării). Principiul dat presupune pe de o 

parte, pregătirea studenților pentru a-şi asuma învăţarea independentă, iar, pe de altă parte, fiecare 

subiect să fie încurajat să-şi construiască propria cunoaştere asupra realităţii, folosind experienţa 

anterioară şi cea directă în găsirea sensurilor noilor informaţii [2, p.110]. 

Realizarea practică a acestui principiu respectă următoarele condiții pedagogice:  

 Implicarea studenților în conceperea sarcinilor autentice de învățare, plecând de la 

experiența sa de cunoaștere. 

 Incitarea disponibilității studentului de a-și ,,construi propria cunoaștere” prin experiență, 

elaborare de scheme mentale care valorifică procesele complementare (asimilare-

acomodare) în vederea adaptării la realitate prin  demers individual, în contextul învățării. 

 Crearea contextelor de învățare care asigură motivarea studenților prin valorificarea tuturor 

resurselor cognitive, dar și noncognitive. 

Cu referire la principiul învăţării contextuale, ce presupune plasarea subiectului în situaţia 

de a utiliza o varietate de informaţii, prezentate în cele mai diverse moduri, astfel încât să fie cât 

mai apropiate de realitate. Mediul constituie suportul de studiu individual. În scopul consolidării 

învăţării constructiviste, trebuie să existe şi aplicaţii practice, verificări, dezvoltări ale acesteia, 

utilizând diverse contexte, tot mai problematizate [2, p.110-111]. 

Condițiile pedagogice, respectarea cărora se va urmări în vederea realizării eficiente a 

principiului dat, sunt: 

 Asigurarea și conștientizarea de către studenți a cunoștințelor fundamentale prin oferirea 

posibilități de a-și selecta individual direcția cogniției inductive și deductive. 

 Stimularea capacității studentului, de asimilare a cunoștințelor și de acomodare a acestora la 

situații noi, prin autoorganizare, interpretare, valorificare în raport cu sine și context.  

 Propulsarea studentului în contexte autohtone ce solicită integrarea valorilor achiziționate în 

competențe profesionale. 

Principiul învăţării prin colaborare – presupune încurajarea interacţiunilor între subiecți 

pentru a colabora și coopera în utilizarea resurselor, în organizarea activităţii, în confruntarea şi 

negocierea ideilor, în discutarea rezultatelor învăţării individuale etc. [2, p.111]. 

În realizarea acestui principiu am urmărit respectarea următoarele condiții pedagogice: 

 Crearea contextelor sociale de semeni pentru prezentarea rezultatelor, succesului. 

 Incitarea disponibilității studenților pentru a se implica în activitatea de învățare 

independentă. 

 Constituirea și elaborarea situațiilor pentru comunicarea asertivă în vederea afirmării 

propriilor trasee de învățare.  

Principiul priorităţii evaluării formative, dinamice presupune că evaluarea formativă să se 

facă, în primul rând, prin raportarea la modul în care se produce învăţarea, modul de construire a 

soluţiilor, de înţelegere şi rezolvare a unor situaţii reale, de prelucrare a datelor şi experienţelor, de 

utilizare a strategiilor. În felul acesta se poate evidenţia progresul făcut de subiect, evoluţia lui 
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cognitivă, achiziţia de capacităţi şi competenţe, nu doar achiziţia de cunoştinţe şi reproducerea cât 

mai fidelă a acestora, ceea ce este o realitate în evaluarea tradiţională [2, p.111]. 

Realizarea practică a principiului nominalizat poate fi susținută de respectarea următoarelor 

condiții pedagogice: 

 Stimularea studentului pentru autoevaluarea gradului de conștientizare a propriilor achiziții 

de învățare autonomă. 

 Monitorizarea studentului pentru a-și înregistra ,,saltul” deținerii competenței de învățare 

autoreglată. 

 Crearea contextelor de învățare solicitante de aplicabilitate promptă a competenței de self-

management a activității de învățare și evaluarea progresului studenților în operativitatea 

realizării scopului de învățare. 

Setul de principii relevante pentru eficientizarea procesului de formare a competenței de self-

management a activității de învățare la studenți include o unitate a următoarelor teze normative: 

prioritatea construcţiei cunoașterii; autonomia şi individualizarea/personalizarea; învăţarea 

contextuală; învăţarea prin colaborare; prioritatea evaluării formative. 
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S-ar putea pune întrebarea: de ce este neapărat nevoie de un proiect, când, de fapt, 

preocuparea constantă a fiecărui manager școlar o reprezintă creșterea și dezvoltarea școlii pe care o 

conduce? 

Destinat deopotrivă celor din interiorul, cât și din exteriorul școlii, proiectul instituțional de 

dezvoltare a școlii:  

 concentrează atenția asupra finalităților educației: dobândirea de abilități, atitudini, 

competențe; 

 asigură concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului: curriculum, 

resurse material-financiare, resurse umane, relații sistemice și comunitare; 

 asigură coerența transpunerii strategiei pe termen lung a școlii într-o listă de obiective pe 

termen scurt, ce pot fi ușor înțelese și manageriale; 

 oferă colectivului școlar posibilitățile pro-acției și nu a reacției la schimbare; 

 favorizează creșterea încrederii în capabilitățile, capacitățile și forțele proprii; 

 asigură dezvoltarea personală și profesională; 

 întărește parteneriatele din interiorul și exteriorul unității școlare. 

Realizarea proiectului de dezvoltare instituțională în contextul reformei sistemului educativ 

din Moldova are drept scop individualizarea unității școlare în ceea ce privește funcționarea din 

punct de vedere curricular, financiar, al resurselor umane și al relațiilor comunitare. 

Prin integrarea tării noastre în procesul educațional european, obiectivele manageriale au fost 

corelate astfel încât demersurile educaționale să se concentreze asupra îmbunătățirii actului 

educațional derulat în fiecare sală de clasă, laborator, cabinet sau sală de sport, scopul fiind acela ca 

fiecare elev să devină beneficiarul real al eforturilor umane și financiare depuse. 

Soluția progresului în planul practicii didactice este aceea a „îndrăznelii” în baza unor 

argumente pertinente. Formarea continuă a cadrelor didactice din ultimii ani a furnizat idei și 

practici care au încurajat schimbarea abordării de Ia curriculum centrat pe disciplină Ia un 

curriculum centrat pe elev. Situarea elevului în centrul organizării procesului de predare-învățare a 

constituit o schimbare fundamentală care a atras după sine necesitatea găsirii acelor soluții didactice 

care să stimuleze performanța elevului cel puțin Ia nivelul descris de potențialul său. 

Prin acest curriculum se realizează creșterea posibilităților de opțiune, premisele determinării 

unor ”parcursuri individuale de învățare și creșterea autonomiei unității școlare în elaborarea 

propriului curriculum” (1, pag. 211). 

Curriculumul școlar de educație fizică pentru învățământul gimnazial reflectă concepția care 

stă la baza reformei sistemului național de învățământ, urmărind realizarea finalităților prevăzute de 
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Legea învățământului referitoare la dezvoltarea complexă a personalității autonome și creative a 

elevilor. 

Școala trebuie privită ca factor dinamic atât în procesul instructiv — educativ, cât și în raport 

cu mediul social — economic și cultural.  

În opinia noastră, școala nu trebuie privită ca instituție, ci ca mediu educațional, supus 

schimbării și factorilor de mediu, atât pe orizontală, cât și pe verticală. 

Școala este locul în care trebuie să se găsească un numitor comun între mediul familial, 

cultural educațional și social. 

Managementul educațional reprezintă un factor esențial în realizarea reformei învățământului 

național și suportul pe care se poate clădi un învățământ modern. 

Opțiuni strategice de dezvoltare pe cele șase domenii funcționale specifice Catedrei de 

Educație Fizică și Sport școlar 

1. Dezvoltarea viziunilor și strategii școlare, prin: 

 Implicarea cadrelor didactice, elevilor, părințiilor și partenerilor în procesul de elaborare a 

viziunii și misiunii școlii; 

 Identificarea prioritățile strategice care asigură atingerea performanțelor în activitatea 

elevilor și a cadrelor didactice;  

 Asigurarea concordanței dintre viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale școlii și a 

politicilor educaționale naționale și locale;  

 Monitorizarea continuu performanțele obținute în procesul de dezvoltare și ajustează 

planurile operaționale la obiectivele strategice  

 Documentarea sistematică al progresului în atingerea rezultatelor planificate, practicile de 

succes și modalitățile de abordare a problemelor.  

 Informarea comunităților școlară despre gradul de realizare a obiectivelor strategice.  

2. Dezvoltarea curriculară și a managementului școlar, prin: 

 Stabilirea curriculumului la decizia școlii în concordanță cu nevoile de educație ale elevilor 

și ale comunității locale, prin consultarea elevilor și părinților; 

 Creșterea interesului pentru activităti extracurriculare în cadrul Asociației sportive școlare, 

parintii dorindu-le pentru ocuparea timpului liber; 

 Folosirea metodelor moderne, alternative de învățare atât în cadrul lecțiilor, cât și 

activitățile extracurriculare; 

 Aplicarea standardelor de performantă în activitatea didactică. 

3. Dezvoltarea resurselor umane, prin: 

 Antrenarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare și formare, la activități de tip 

proiect, activităti în echipă pentru realizarea  obiectivelor curriculare; 

 Motivarea cadrelor didactice cu performanțe școlare, „încercarea loializării lor față de 

unitatea de învățământ și oferirea continuității personalului valoros” (3, pag. 129) conform planului 

de învățământ. 

4. Dezvoltarea bazei materiale și achiziția de echipamente, prin: 

 Utilizarea în mod corespunzător a resurselor financiare ale școlii în concordanță cu 

scopurile propuse și prioritățile stabilite, respectânduse legislația în vigoare; 

 Identificarea unor resurse extrabugetare; 

 Intreținerea și exploatarea optimă a bazei materiale din școală; 

 Folosirea judicioasă a bugetelor oferite de Guvern pentru achizitionarea de materiale 

sportive; 

 Achizitionarea de materiale sportive din bugetul Asociației sportive; 

 Obținerea de sponsorizări de Ia factorii economici pentru desfășurarea activităților 

sportive. 

5. Dezvoltarea structurilor și procedurilor, prin:  

 Asigurarea operaționalizării obiectivelor strategice și funcționalitatea instituției; 

Îmbunătățirea calitativă a procedurilor operaționale aplicate în instituția de învățământ pe 

toate domeniile de activitate;  

340



 Aplicarea pe toate domeniile de activitate mecanisme de evaluare periodică a calității 

serviciilor prestate de instituția școlară; 

 Promovarea sistemelor de acțiuni pentru îmbunătățirea calității serviciilor educaționale. 

6. Dezvoltarea relațiilor cu comunitatea — parteneriate și proiecte, prin: 

 Implicarea părinților și a factorilor interesati în finanțarea Asociației sportive școlare; 

 Menținerea și îmbunătățirea colaborării școlii cu Primăria, Direcția locală de învățământ; 

 Crearea condițiilor ca școala să intre în programe de parteneriat la nivel local, național; 

 Parteneriat sportiv cu elevi și profesori din tarile Comunității Europene. 

Un bun manager al unei instituții școlare trebuie să se orienteze spre direcțiile apărute în 

strategia dezvoltării învățământului preuniversitar, în concordanță cu obiectivele privind asigurarea 

calității educației pe care este obligat să le susțină și să le dezvolte. 

Proiectul de dezvoltare instituțională a școlii ține seama de complexiatatea, diversitatea și 

amplitudinea activităților școlare, fiind rezultatul analizei și reflecției critice asupra situației de fapt. 

Considerăm oportun faptul că trebuie menținută tradiția școlii, dar, în același timp, trebuie găsite și 

noi repere care să o personalizeze și să o identifice în oferta educatională locală.  

Proiectul utilizează cât mai judicios resursele existente, pentru atingerea obiectivelor propuse 

și satisfacerea nevoilor școlii. Am încercat să identificăm problemele-cheie ale școlii, oferindu-i 

proiectului o identitate a sa, care-l face dificil de copiat sau transpus ca atare în altă școala. 

Am dorit ca proiectul de dezvoltare instituționala să fie realist, adecvat atingerii scopurilor 

propuse într-un interval temporal de 4 ani, și fundamentat pe o utilizare eficientă a resurselor 

existente. Am încercat să ținem seama de faptul că școala va deveni tot mai dependentă de 

comunitatea locală prin creșterea autonomiei decizionale, atât în ceea ce privește opțiunile 

educaționale strategice, cât și în ceea ce privește calitatea și cantitatea resurselor. 

Ne-am propus o politică educațională flexibilă care să răspundă necesităților sociale, 

solicitărilor elevilor, pe baza, resurselor materiale și umane ale școlii. În urma analizei materialelor 

existente.  

Catedra de Educatie Fizică identifică ca puncte forte în domeniul viziunilor și strategiilor a 

managerul școlii că asigură procesul de dezvoltare a instituţiei de învăţământ în vederea promovării 

politicii educaţionale naţionale și locale prin intermediul implicărilor  elevilor, a cadrelor didactice 

în activitățile extra-curriculare, în domeniul curriculumului și managementului școlar faptul că 

elevii apreciază foarte mult activitătile oferite de această Catedră, manifestă interes pentru activități 

extra-curriculare în cadrul Asociației sportive școlare, părinții dorindu-le pentru ocuparea timpului 

liber. De asemenea, un punct tare este faptul că se lucrează cu elevii folosindu-se metode moderne, 

alternative de învătare. Domeniul resurselor umane este favorizat prin existența profesorului titular, 

iar domeniul resurselor materiale se remarcă prin existența sălii de sport, iar materialele sportive 

sunt satisfacătoare, fiind procurate cu ajutorul Asociației sportive a școlii și prin programele 

guvernamentale. Domeniul structurilor și procedurilor sistemului intern de asigurare a calităţii  sa 

indentivicat  mecanisme de evaluare periodice a calității serviciilor prestate de instituția școlară. 

Domeniul relațiilor cu comunitatea se remarcă prin existența unor competiții sportive traditionale la 

care participă actuali și foști elevi și părinții acestora.  

Punctele slabe în domeniul viziunilor și strategiilor școlare nu sunt implicați activi comitetul 

părintesc, în domeniul curricular sunt faptul că încă se folosesc metode pasive, tradiționale de 

învățare; în domeniul resurselor umane faptul că apar cadre didactice noi an de an datorită mișcării 

de personal; în domeniul resurselor materiale se remarcă curtea școlii și terenul de sport 

neamenajate, iar în domeniul relațiilor cu comunitatea se observă că activitățile desfășurate nu atrag 

atenția comunității. „Oportunitățile în domeniul curricular derivă din proiectul care permite 

valorificarea abilităților individuale (2, pag. 25) — existența a două opționale oferite de Catedra de 

Educatie Fizică — în domeniul resurselor umane se remarcă varietatea cursurilor de formare și 

perfecționare organizate; în domeniul resurselor materiale amintim permisivitatea cadrului 

legislativ în obținerea de fonduri proprii (inchirierea sălii de sport), domeniul structurilor și 

procedurilor nu sunt implicați elevii și părinții prin diverse chestionarelor, iar în domeniul relatiilor 

cu comunitatea remarcăm colaborarea cu inspectoratele școlare. 
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Amenintările: în domeniul curricular neincrederea în finalitățile școlii; în domeniul resurselor 

umane slaba motivare a cadrelor didactice; în domeniul resurselor materiale — dotarea învechită a 

școlii, iar în domeniul relațiilor cu comunitatea — slaba implicare a părinților în viața școlară din 

cauza nivelului de educație, timpului limitat, situației socioeconomice. 

În urma analizei diagnostice prezentată mai sus am putut realiza strategia proiectului de 

dezvoltare instituțională bazat pe dezvoltarea celor patru domenii funcționale folosind scopurile 

strategice ca intenții majore de realizare a misiunii școlare și opțiunile strategice selectate de la 

punctele forte și oportunitățile constatate la diagnoză (ca resurse strategice), dar urmărind și 

compensarea slăbiciunilor și evitarea amenințărilor. 

De exemplu: dacă obiectivul strategic este „perpetuarea metodelor moderne, alternative de 

învățare", aceasta am realizat-o prin: 

 În domeniul curricular: oferirea în cadrul catedrei a unor opționale adecvate ca, de 

exemplu, „Sport pentru toți"; 

 În domeniul resurselor umane: participarea la cursuri de formare cu tema „Alternative 

moderne în educatia fizică sportul pentru toți"; 

 În domeniul resurselor materiale: procurarea din resurse extrabugetare a sistemului audio și 

video; 

 În domeniul relațiilor comunitare: prezentarea programelor de sport pentru toți oferite de 

echipele sportive în cadrul activităților cultural sportive oferite de școală cu participarea părinților 

elevilor și a tuturor factorilor interesați. 
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construiesc relaţii semnificative şi de durată şi sprijină schimbările pozitive au un avantaj considerabil în a 
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environment. Thus, students who develop their self-esteem, consider the surrounding world, build 

meaningful and lasting relationships and support positive change have a considerable advantage in meeting 
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Satisfacerea imperativelor înaintate faţă de formarea profesională actuală, revendică un şir de 

exigenţe de calitate. Obiectivul primordial al învăţământului superior modern constă în pregătirea 

resurselor umane armonios dezvoltate şi performante din punct de vedere profesional, 

socioemoțional, moral, relaţional. Apare nevoia schimbării profilului studentului, a atitudinii 

intelectuale a acestuia, a modului de a gândi, de a reacționa. În acest sens, competenţele 

socioemoționale sunt direct implicate în susţinerea progresului social conform unor legităţi 

specifice şi vizează măiestria persoanei de a elabora mesaje socioemoționale în funcţie de 

particularităţile mediului social și profesional. 

Competența socioemoțională a studenţilor este un factor important în autoreglarea cunoaşterii 

şi autoafirmării, în calitatea pregătirii specialiştilor şi integrării eficiente a acestora în câmpul 

muncii.  

Competențele socioemoționale generează valori, norme de conduită, modele de interacțiune 

comportamentale, creând totodată și motivații, sentimente, atitudini. Datorită competenței 

socioemoționale are loc interacțiunea, cunoașterea pe care o au unul despre celălalt, reprezentările 

sociale, percepțiile, prin acțiuni prescriptive, normative.  

Competențele socioemoționale determină profunzimea și temeinicia integrității sociale, 

incluzând constituente de ordin emoțional, intelectual și reglatorii, convertite la procesul de 

realizare a scopurilor orientării profesionale și aspirațiilor personale, precum și dezvoltarea 

personalității prin: 

 posedarea unei mentalități sănătoase, aprecierea adecvată și echilibrată a acțiunilor și stărilor 

sale emoționale, exploatarea rezonabilă a cunoștințelor, emoțiilor și statutului său social, 

dezvoltarea abilităților manageriale; 

 posedarea abilităților de control, corecție și persuasiune, de comunicare eficientă intra și 

interpersonală, abilități de gestionare corectă a conflictelor și situațiilor social-emoționale dificile, 

dezvoltarea abilităților lucrului în echipă; 

 posedarea conștiinței sociale, a responsabilității colective, a empatiei, a capacităților de a fi 

cooperant, activ precum și aptitudinea de a construi și menține relații benefice cu cei din jur. 

 Dezvoltarea insuficientă a competenţei socioemoţionale a studenților generează carențe 

semnificative în formare profesională, dezvoltarea personală, gestionarea eficientă a activităților în 

care se implică, managementul emoțiilor, rezolvarea situaţiilor complexe, relaționarea 

socioemoțională pozitivă, luarea deciziilor corecte și responsabile.  

Prezenţa competenţelor socioemoționale la studenţi poate prezice o carieră satisfăcătoare şi un 
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leadership eficient. Dezvoltarea competenţelor socioemoționale la studenţi va asigură o bună 

funcţionalitate a însuşirilor psihocomportamentale la nivelul constructelor sociale, a autoreglării şi a 

relaţiilor interpersonale, încât activităţile profesionale în care se vor implica pe viitor, să se 

desfăşoare eficient, productiv şi acceptabil încă de la începutul carierei. 

 Dezvoltarea competenţei socioemoționale la studenţi are un caracter metacognitiv şi funcţii 

vitale, ea implică direct dezvoltarea calităţilor profesionale, personale şi academice valorice ale 

studenţilor, precum: independenţa; dezvoltarea gândirii critice, logice şi analitice, inclusiv 

manifestarea comportamentului  echilibrat cu colegii. 

Se știe că mediul studenţesc este un mediu mai specific, cu multe caracteristici, la care nu 

toate persoanele doresc și pot să se conformeze. Refuzul şi împotrivirea de a-şi modifica 

comportamentul şi unele calităţi duc la relaţii interpersonale distructive. În acest caz, declanşarea 

schimbărilor poate surveni prin influenţa colegilor cu nivel înalt de dezvoltare a inteligenţei 

emoţionale, prin aplicarea de către ei a comunicării interpersonale eficiente, care poate servi drept 

model al unor relaţii sociale constructive. M. Cojocaru-Borozan lansează convingerea că: “Orice 

sursă ar avea, emoția este un răspuns personal la problemele existențiale, devenind rezonatorul 

lumii contemporane în universal afectiv al individului. Din aceste rațiuni viața emoțională este un 

process nu doar de reflectare, ci și de valorizare, de interpretare, de semnificare a experiențelor 

emoționale, în baza căruia oamenii își proiectează/valorifică în conduit personal un anumit sistem 

de valori afective ce reprezintă gradul său de cultură emoțională și nivelul de educație” [1, p. 6]   

Emoțiile nu pot apărea de la sine, ele sunt provocate de realitatea obiectivă, ce se află în 

corelație cu diverse necesități ale omului, îndemnându-l spre anumite activități și susținându-l în 

depășirea dificultăților din învățătură, muncă, creație. Emoțiile determină comportamentul omului 

în anumite medii sociale, ajutându-l în stabilirea scopurilor vitale. [5, p.18] 

Constituirea conexiunilor durabile în mediul studenţesc le reuşeşte studenţilor care identifică 

emoţiile celorlalţi şi sunt plini de energie afectivă, pe care o împart cu interlocutorii. Reuşita lor în 

relaţiile interpersonale se datorează capacităţii de a detecta ceea ce se află în spatele emoţiilor, 

motivelor şi grijii lor personale, precum şi rezonanţei cu sentimentele acestora. Între tineri, au loc 

permanente schimburi emoţionale, care se realizează la niveluri imperceptibile, dar influenţând în 

mare măsură comportamentele partenerilor. Competența socioemoțională presupune controlul 

acestor schimbări imperceptibile şi subtile.  

Dificultatea de a recepţiona şi identifica emoţiile altor studenţi, foarte des, duce la frustrări şi 

adversităţi. Erorile comise în transmiterea mesajelor emoţionale duc la reacţii foarte ridicole şi 

confuze. Iată de ce, în ciuda potenţialului academic de care dispun, unii tineri nu întotdeauna pot 

forma relaţii interpersonale şi deseori nu sunt acceptaţi în mediul studenţesc. 

Studenții sunt percepuți ca intelectuali în formare, capabili să facă față exigențelor științifice 

și practice, profesionale și sociale. Fiind identificați ca viitori transformatori și modelatori ai 

societății și a resurselor umane, de la acești tineri se pretind calități nu numai intelectuale, care le-ar 

garanta o gândire rațională și strategică, dar și abilități socioemoționale care le-ar asigura o 

relaționare și integrare eficientă în societate. Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale reprezintă 

îmbunătăţirea cunoştinţelor emoţionale şi optimizarea comportamentelor sociale necesare pentru 

obţinerea unor rezultate dezirabile şi sustenabile. Totodată, reprezintă o capacitate personală de a 

face faţă provocărilor mediului. Astfel, studenţii care îşi dezvoltă capacităţile de a se înţelege pe 

sine, care iau în considerare lumea înconjurătoare, care construiesc relaţii semnificative şi de durată 

şi sprijină schimbările pozitive au un avantaj considerabil în a face faţă provocărilor personale şi 

profesionale. 

Școala superioară este un sistem social și educativ orientat spre asigurarea unui orizont de 

cultură profesională în domeniul ales de tânăr și educarea competențelor profesionale pentru 

exercitarea productivă a activității profesionale.  

În dezvoltarea sa, studenții se orientează spre creativitate, relații sociale largi, probleme 

general-umane și sociale, interese culturale generale, vigoare fizică și spirituală, manifestă înclinații 

către specializare, maturizare socială, integrare profesională, asigurarea unui statut social și 

profesional. Tensiunea dintre sine și lume transpare la studenți într-o comportare mai multilaterală 
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decât la alți tineri. Pentru studenți pregătirea în școlile superioare, aprofundarea studiului într-un 

domeniu profesional, reflexivitatea asupra a ceea ce învață, elaborarea de lucrări personale 

constituie o afirmație a sa, fără a fi nemijlocit legată de societate. În același timp, simte necesitatea 

ca produsul activității sale să aibă o reflectare și existență social utilă. [5, p.70] 

Studenţii posedă un număr de capacităţi superioare de a se confrunta cu noul şi dorinţa de a 

vedea probleme în situaţii noi, neobişnuite, de a accepta noi provocări şi de a structura lucrurile în 

manieră proprie. Generațiile actuale de studenți au mai multe probleme emoționale decât în trecut: 

sunt mai singuri și deprimați, mai furioși și mai nestăpâniți, mai impulsive și mai agresivi, mai 

emoțivi și mai înclinați șă se îngrijpreze de orice. Dacă există întradevăr un remediu la toate 

acestea, credem că el constă în felul în care îi pregătim emoțional pe copii și tineri pentru viață. În 

prezent, nu acordăm atenția cuvenită sau lăsăm la întâmplare educația emoțională și socială a 

copiilor și tinerilor noștri, ceea ce duce apoi la rezultate dezagreabile, neplăcute și dezastruoase.[5, 

p. 47] 

Diversitatea opiniilor și multitudinea de studiilor demonstrează că competența 

socioemoțională este cel mai bun factor predictiv pentru vitoarele achiziții academice, pentru 

integrarea pe piața muncii, pentru dezvoltarea carierii, pentru reușita în relațiile cu ceilalți și pentru 

starea fizică în general. 

Competența socioemoțională permite adaptarea flexibilă, optimală, la schimbările survenite, 

fără consecinţe negative. Contribuie la menţinerea echilibrului dinamic între relațiile sociale și 

starea emoţională, reglează comportamentele și reacțiile în situaţii anxiogene.  

Formarea competențelor socioemoționale se exprimă în asimilarea cunoştinţelor şi 

aptitudinilor necesare pentru realizarea cu succes a activităţilor educaționale în situaţii cunoscute, 

precum şi în cele nesigure, problematice, minimalizând reacţiile frustrante, care pot fi observate 

atunci când cerinţele şi aşteptările sunt prea mari. Deasemenea, formarea competenței 

socioemoționale vor asigura un nivel înalt de flexibilitate în gândire şi comportament, reacţionare 

corespunzătoare la schimbări, optimizând procesul de adaptare în diferite medii [5, p. 31] 

Utilizarea eficientă a informațiilor cu încărcătură socioemoțională are un rol deosebit în 

procesul adaptării și în atingerea confortului emoțional personal. Competențele socioemoționale 

stau la baza încrederii în propria persoană. Stima de sine, imaginea de sine, capacitatea studenţilor 

de-a rezolva sarcinile propuse sunt dependente atât de competențele emoționale cât și de 

competențele sociale. Legătura dintre aceste competențe este gestionarea lor, deoarece reglarea 

propriilor emoții și ale celorlalți este deosebit de importantă pentru inițierea și menținerea relațiilor 

sociale. [4, p. 61] 
Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale a studențiilor reprezintă îmbunătăţirea cunoştinţelor 

emoţionale şi optimizarea comportamentelor sociale necesare pentru obţinerea unor rezultate dezirabile. 

Totodată, aceasta reprezintă o capacitate personală de a face faţă provocărilor mediului. Astfel, studenţii care 

îşi dezvoltă capacităţile de a se înţelege pe sine, care iau în considerare lumea înconjurătoare, care 

construiesc relaţii semnificative şi de durată şi sprijină schimbările pozitive vor avea un avantaj considerabil 

în a face faţă provocărilor personale şi profesionale. 

Valorificarea competenței socioemoționale a studenților oferă o deschidere a calităților indispensabile 

activității educaționale cum ar fi: obţinerea unui echilibru în relaţiile cu ceilalţi, menţinerea controlului 

asupra emoţiilor, persuasiune afectivă, crearea unui mediu pozitiv interpersonal, aprecierea justă a 

sentimentelor proprii şi ale altora, empatie, flexibilitate comportamentală, stil cooperant, integrare socială și 

profesională de succes.  
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Rezumat: În lucrare se ilustrează posibilitățile instruirii problematizate a ştiinţelor educaţiei în educația 

creativităţii la studenţii pedagogi. Se caracterizează şi se analizează vectorii educaţiei creativităţii: a) 

dezvoltarea factorilor intelectuali ai creativităţii şi b) formarea atitudinilor de cunoaştere creativă şi a 

atitudinilor superioare. În articol se reflectă funcţiile profesorului universitar în instruirea problematizată a, 

se descrie algoritmul de construire/elaborare a sarcinilor-problemă la pedagogie, atitudinile de învăţare 

creativă şi condiţiile psihopedagogice de educaţie a creativităţii la studenţi în cadrul instruirii problematizate 

a ştiinţelor educaţiei. 

Cuvintele cheie: instruirea problematizată, educaţia creativităţii, vectorii educaţiei creativităţii, situaţii şi 

sarcini-problemă, condiţii psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii. 

CREATIVITY EDUCATION FOR PEDAGOGICAL STUDENTS WITHIN THE 

PROBLEMATIC INSTRUCTION OF PEDAGOGICAL SCIENCES 
Abstract: The paper illustrates the possibilities of problematic education, education in creative education for 

pedagogical students. The vectors of creativity, education is characterized and analysed: a) development of 

the intellectual factors of creativity and; b) formed of creative knowledge attitudes and higher altitudes. The 

article reflects the functions of the university professor in the problematized training on, describes the 

algorithm of construction / elaboration of the tasks-problem in pedagogy, the attitudes of creative learning 

and the psycho-pedagogical conditions of education of creativity in students within the problematic 

education in education sciences.  

Keywords: problematized training, creativity, education, creativity, education vectors, problem situations 

and tasks, psycho-pedagogical conditions for creative development. 

     Educaţia creativităţii reprezintă un factor esenţial în pregătirea personalităţii cât şi componenților 

structurali ai societăţii să acţioneze în situaţii nestandarde. Educaţia creativităţii prevede realizarea 

concomitentă a doi vectori: a) procesul de formare şi dezvoltare a capacităţilor creative; b) formarea 

şi dezvoltarea atitudinilor de cunoaştere creativă şi a atitudinilor superioare.  

        Primul vector de educație a creativităţii la personalitate îl reprezintă dezvoltarea factorilor 

intelectuali ai creativităţii: fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea, elaborarea, abstractizarea 

semantică şi rezistenţa la închidere. Nu orice activitate creativă (situaţie sau sarcină cu caracter de 

problemă) prevede formarea şi dezvoltarea în mod obligatoriu a tuturor factorilor intelectuali ai 

creativităţii. Studentul poate rezolva diverse sarcini cu caracter de problemă, însă unii factori 

intelectuali ai creativităţii să rămână la un nivel relativ scăzut de dezvoltare. Sunt activităţi creative 

care prevăd formarea şi dezvoltarea unuia sau a mai multor factori intelectuali ai creativităţii.  

     Însuşirea experienței de activitate creativă se realizează prin încadrarea personalităţii într-un 

sistem de activităţi de descoperire, de rezolvare/soluţionare a situaţiilor şi sarcinilor- problemă de 

ordin mintal şi practic[12]. Experienţa de activitate creativă se însuşeşte în mod amplu şi deplin în 

cadrul instruirii  prin construirea de situaţii pedagogice speciale care prevăd ca subiecţii 

educaţionali să fie încadraţi în mod orientat în activităţi creative la nivelul posibilităților. Or, e 

nevoie ca permanent să ţinem cont de zona actuală şi proximă de dezvoltare a subiecţilor procesului 

de educație. În baza situaţiilor şi sarcinilor cu caracter de problemă studentul acumulează experienţa 

de descoperire. Rezolvarea/soluţionarea sarcinilor creative contribuie la însuşirea de către student a 

cunoştinţelor şi mijloacelor de activitate creativă, la dezvoltarea gândirii creative. Factorii 

intelectuali ai creativităţii se formează şi se dezvoltă prin încadrarea studenţilor în rezolvarea unui 

sistem de sarcini-problemă şi situaţii cu caracter de problemă raportat la toţi factorii intelectuali ai 

creativităţii. Deci, prima condiţie de tipologizare a sarcinilor-problemă necesită raportarea lor la 

factorii intelectuali ai creativităţii sub diverse aspecte. În cadrul activităţilor de învăţare creativă 

studentul descoperă noi valori pentru sine, de regulă social cunoscute, însă importante, valorice în 
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formarea personalităţii ca subiect sociouman. Conţinutul de bază al sarcinilor problemă/creative o 

reprezintă contradicţia dintre cunoscut şi necunoscut, soluţionarea căreia prevede aplicarea, 

utilizarea factorilor intelectuali ai creativităţii. 

    Instruirea problematizată, realizată în cadrul anumitor condiţii psihopedagogice, 

permite/contribuie la: 

 dezvoltarea capacităţilor/factorilor intelectuali ai creativității; 

 formarea abilităților de aplicare  a cunoștințelor în situaţi noi/nestandarde; 

 aplicarea priceperilor şi deprinderilor în situaţii noi/creative; 

 formarea atitudinilor-emoţionale către activitatea de învăţare creativă; 

 însuşirea şi formarea abilităţilor de aplicare a metodelor de cercetare ştiinţifică de ordin 

teoretic şi practic [1;3;6]. 

    Situaţia de problemă – reprezintă  o dificultate mai mult sau mai puţin conştientizată de către 

student, înfruntarea căreia necesită cercetare și ca rezultat subiectul activității de învățare obţinere  

noi cunoştinţe şi mijloace de activitate cognitivă. Dacă studentul nu posedă date sau informaţii 

suficiente de descoperire pentru soluţionarea dificultăţii concrete, atunci situaţia de problemă nu 

este acceptată de subiect pentru a fi soluţionată şi corespunzător ea nu obţine reflectare subiectivă în 

planul conştiinţei. 

     Procesul gândirii îşi are începutul odată cu momentul conștientizării şi formulării situației-

problemă, din momentul acceptării de către subiect a situaţiei de problemă pentru a fi soluţionată în 

baza prezenţei la student a unui sistem de cunoştinţe şi abilităţi din domeniul corespunzător. Astfel 

situaţia-problemă se transformă în problemă soluţionabilă. Orice problemă conţine în sine o 

situaţie-problemă. Menţionăm, că problema nu indică direcţia de rezolvare. Problema care conţine 

anumiţi parametri de soluţionare reprezintă sarcina-problemă. Toate sarcinile - problemă  conţin în 

sine problema, corespunzător şi situaţia-problemă[12]. Factorul fundamental de formare a 

capacităţilor creative la personalitate îl reprezintă strategia problematizată. Caracteristicile 

fundamentale a situaţiei-problemă sunt următoarele: să prezinte o dificultate cognitivă sau 

cognitivă-practică; să genereze atitudinile de cunoaştere/cognitive; să orienteze/direcţioneze 

activitatea studentului spre soluţionarea problemei; să activizeze cunoştinţele şi abilităţile anterior 

dobândite de către subiecţii educaţionali. 

    Funcţiile profesorului în instruirea problematizată sunt următoarele: 

 Selectarea sau construirea unui sistem de sarcini-problemă cu divers nivel de 

complexitate raportat la toţi factorii intelectuali ai creativităţii. 

 Sarcinile-problemă necesită să se raporteze la posibilitățile fiecărui student sau grup 

de studenţi. 

 E necesar de respectat fazele şi regulile diferenţierii şi individualizării instruirii. 

 În cadrul instruirii problematizate accentul se pune pe activitatea independentă, 

individuală şi de formare a competenţei de învăţare la studenţi. 

 Orientarea şi dirijarea permanentă a activităţii de învăţare creativă a studenţilor. 

 Formarea la subiecţii educaţionali a astfel de abilităţi ca: analiza condiţiilor şi 

raportarea lor la întrebările problemei; capacitatea de a retransforma independent sarcina-

problemă; proiectarea planului de soluţionare a sarcinii-problemă; formularea 

ipotezei/ipotezelor; determinarea căilor de soluţionare a sarcinii-problemă; capacitatea de 

autoevaluare a sarcinii-problemă. 

 Plasarea accentului pe efortul intelectual propriu al studentului. 

 Stimularea şi motivarea permanentă a eforturilor studenţilor. 

 Prezenţa la studenţi a unui set suficient de cunoştinţe şi abilităţi  raportat la 

conţinutul sarcinii-problemă[3;4]. 

      Sistemul de activităţi creative propus studenţilor în scopul dezvoltării integrale a capacităţilor 

creative a fost constituit în conformitate cu factorii intelectuali ai creativităţii.  Acest sistem prevede 

următoarele tipuri de activităţi creative: de modificare; de  utilizare; de completare; de substituire; 

de corelare; de ordonare; de schimbare; de transformare; de formulare a unei opinii, concluzii, a 
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unui raţionament; de creare; de stabilire a legăturilor cauză – efect; de adaptare; de transfer; de 

recomandare; de evidenţiere a esenţialului; de inversare; de prognozare; de alcătuire a  problemelor; 

de integrare; de descompunere; de găsire a mai multor modalităţi de rezolvare a problemelor;  de 

argumentare; de determinare a valorii; de deducere a unor consecinţe; de formulare a întrebărilor 

s.a.     

    Sistemul sarcinilor cu caracter de problemă a fost elaborat în conformitate cu astfel de cunoștințe 

integratorii specifice cursului de Pedagogie.     

 Stabilirea legăturilor de cauză şi efect în  procesele educaţionale. 

 Determinarea unor legităţi, principii, reguli de dezvoltare a fiinţei umane. 

 Depistarea consecinţelor/urmărilor acţiunilor educaţionale. 

 Evidențierea esenţei  procesului educaţional. 

 Elucidarea structurii procesului educațional, depistarea interdependenţei dintre 

elementele procesului educaţional. 

 Determinarea valorii/importanţei acţiunilor educative, a conceptelor teoretice, etc. 

 Prognozarea proceselor educaţionale, reieșind din fapte concrete. 

 Determinarea a noilor relaţii dintre procesele educative, educaţiei şi dezvoltării psihice a 

personalităţii. 

 Elaborarea / crearea de probleme, determinarea a mai multor soluţii de rezolvare a 

sarcinilor-problemă. 

 Emiterea de ipoteze, verificarea şi modificarea lor, căutarea de noi soluţii educaţionale. 

 Elucidarea de noi soluţii originale în situaţii schimbătoare. 

 Modificarea activităţii educaţionale în corespundere cu noile cerinţe. 

 Combinarea şi modificarea componenţilor structurii educaţiei şi instruirii. 

 Rearanjarea părţilor componente şi stabilirea altui model educaţional.  

 Elaborarea concluziilor şi recomandărilor necesare ştiinţei şi practicei educaţionale etc. 

În continuare oferim câteva exemple de situații-problemă la disciplina Pedagogie. 

 Determinați și argumentați relațiile pedagogiei cu alte științe (psihologia, metodicile pe 

obiecte, istoria, sociologia ș.a.) la nivel teoretic și practic după următorul algoritm: obiectul 

de studiu, metodele de cercetare, legități și principii, forme și metode de realizare. 

 Dezvoltați și argumentați ideea expusă de G. Văideanu „Omul descoperă cu surprindere și 
îngrijorare că mediul nu îi aparține, ci că el se integrează în acest ansamblu extrem de 

complicat de fluxuri și că viața lui este condiționată de nivelul mediului. Astfel, protejând 

mediul, el se salvează pe sine”. 

 Vâgotski L. S. a determinat rolul instruirii și educației în dezvoltarea personalității. Analizați 
și explicați următoarele teze conceptuale stabilite de L. S. Vâgotski: a) instruirea și educația 

îndeplinesc funcția hotărâtoare sau călăuzitoare în dezvoltarea personalității; b) dezvoltarea 

personalităţii este rezultat al instruirii și educației; c) dezvoltarea se înfăptuiește cu succes, 

dacă instruirea și educația este orientată spre „zona actuală şi proxină de dezvoltare a 

copilului. 

          În ce constă valoarea acestor idei pentru știința și practica pedagogică? 

 E ştiut că educaţia şi instruirea sunt procese pedagogice independente, având fiecare din ele 

logica lor caracteristică, specifică. La rândul lor, aceste două procese au şi unele trăsături 

comune. În ce constă specificul şi comunitatea logică a procesului de educaţie şi de instruire? 

Prin ce procesul de educaţie se deosebeşte de cel al instruirii? Elaborați un model propriu 

care reflectă unitatea și specificul educației și instruirii. 

 Determinați și demonstrați coerența dintre metodele de educație și autoeducație. 

      În tabelul de mai jos reprezentați reciprocitatea metodelor de educație și autoeducație. 

Metodele de educație Metodele de autoeducație 

1. Exemplul 

2. Exercițiul 

3. … 

1. … 

2. … 

3. … 
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 Construiți / elaborați un model a structurii educației intelectuale având în vedere 

componentele și relațiile dintre ele. 

 Vâgotski L. S. considera că sarcina principală a instruirii constă în a asigura condițiile 

necesare pentru dezvoltarea personalității. În baza conștientizării acestui concept, explicați 
și elucidați valoarea următoarei expresii: „În primul rând, se cere ca materialul de studiu, pe 

de o parte, să corespundă nivelului actual de dezvoltarea al elevilor, pe de altă parte, să fie 

îndepărtat de el, adică să-l depășească în ceea ce privește complexitatea. În caz contrar, 

dezvoltarea își pierde terenul”. 

 Educaţia ca proces de formare orientată spre un scop a personalităţii are menirea de a forma 

la ea atât conştiinţa, cât şi comportarea. Viaţa socială ne convinge, că formarea comportării 

este un proces mult mai dificil decât procesul formării conştiinţei. 
 Cum socotiţi, de ce? Care sunt cauzele ce contribuie la formarea dezechilibrului între 

conştiinţa şi comportarea personalităţii 

 E indiscutabil faptul că toate metodele de instruire includ în sine anumite posibilităţi în 

dezvoltarea gândirii creative la elevi. De ce este necesar totuşi de folosit în mod special 

strategiile de  instruire prin problematizare. 

 Analizați și elaborați câteva procedee de realizare a următoarelor metode de activitate 

independentă: a) studiul independent cu manualul și alte cărți; b) observarea independentă și 
sistematică. 

 Se cunosc mai multe forme de organizare a instruirii în școală: lecțiile școlare, consultațiile, 

meditațiile, cercurile pe obiecte de învățământ, excursiile didactice ș.a.   Cum socotiți, de ce 

lecția este forma fundamentală de organizare a procesului de instruire în școala 

contemporană? 

      Al doilea vector al educaţiei creativităţii îl reprezintă formarea şi dezvoltarea atitudinilor de 

activitate creativă la personalitate. Componenta atitudinală stimulează şi energizează, direcţionează 

şi valorează toate tipurile de activitate umană. Este cunoscut faptul că, activitatea creativă ca proces 

complex integrează în sine factorii cognitivi, de personalitate şi sociali. Atitudinile superioare 

orientează şi dinamizează creativitatea mărindu-i considerabil eficienţa. Cele mai importante 

atitudini ale activităţii creative sunt trbuința de a cunoaşte, de a descoperi şi a inventa, de a rezolva 

probleme, nevoia de autorealizare şi de prestigiu, de satisfacere a unor trebuinţe materiale şi 

spirituale. Un rol eficient în procesul creativ îl exercită şi responsabilitatea, spiritul de grup, 

autoexigenţa ş. a. [7].  

     Cercetătorii creatologi consideră, că procesul de formare şi dezvoltare a capacităţilor creative 

este motivat, susţinut şi energizat de atitudinile superioare şi de atitudinile creative ca vectori 

indisolubili a activităţii creative. 

    Componenta atitudinală condiţionează încrederea subiectului în posibilităţile proprii, formează 

receptivitatea faţă de opiniile altora, responsabilitatea faţă de consecinţele propriilor acţiuni. 

Activitatea creativă a studentului este stimulată de interesul de cunoaştere, de nevoia de exprimare 

creatoare. Trebuinţele şi atitudinile sunt nu numai premise, ci şi rezultate ale învăţării creative.  

      Cercetătorii creatologi  Dincă M., Stoica A., Roco M. au demonstrat că atitudinile creative 

energizează şi orientează activitatea creativă a personalităţii. Potenţialul creativ nu conduce automat 

la desfăşurarea actului creator, ci numai în condiţii adecvate de stimulare psihoindividuală, socială 

şi culturală [2;8;10].  

       Creativitatea este stimulată nu numai de atitudinile de învățare creativă ci şi de către atitudinile 

morale: datoria şi responsabilitatea; stima şi respectul; grija faţă de om ş.a. Aceste atitudini 

umanizează procesul de formare şi dezvoltare a capacităţilor creative, de aplicare a lor.  La 

potenţialul creativ este necesar de a oferi o anumită orientare, ca aceste forţe să fie folosite pentru 

binele personal și social.  În lipsa formării şi dezvoltării la personalitate a unor sentimente ca, 

respectul şi grija faţă de om şi tot ce-l înconjoară, bunătatea şi bunăvoinţa,  neliniştea și grija faţă de 

om, sentimentul demnităţii personale nici nu poate fi vorba de o educaţie deplină a creativităţii la 

personalitate. 
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     Succesul studentului în activitățile de învățare creativă în mare măsură depinde de nivelul de 

formare și dezvoltare a  astfel de abilităţi ca: a lua decizii independente; a fi responsabil; a crede şi-

n acelaşi timp a sta la îndoială; a prevedea rezultatul activităţii în diverse condiţii de viaţă; a analiza 

activităţile şi faptele proprii şi ale altor oameni de pe poziţiile valorilor moral-umaniste; a-şi 

schimba/ modifica modul obişnuit de viaţă, opiniile și convingerile de pe poziții rezonabile; a-şi 

crea noi modele de activitate adecvate noilor condiţii de viaţă socioumană; a manifesta tendinţe 

către tot ce-i nou şi valoric; a fi încrezut în sine, în posibilităţile proprii; a fi autocritic; a-şi vedea 

neajunsurile şi de a fi în stare să le corecteze; a înţelege în mod real şi pozitiv locul său în viaţă. 

     Activitatea creativă  în anumite condiții psihopedagogice contribuie la formarea a aşa emoţii şi 

sentimente în baza cărora se formează sfera atitudinală a personalităţii: emoţii determinate de 

descoperire a noi cunoştinţe, de rezolvarea problemelor; bucuria succesului; tendinţa de a rezolva 

noi probleme şi de a activa şi a gândi independent; aşteptarea succesului; dorinţa de a participa în 

discuţii  şi de a pătrunde independent în esenţa fenomenelor şi proceselor din lumea înconjurătoare. 

Creativitatea este de neconceput în lipsa activismului independent, libertăţii cugetului şi 

manifestării iniţiativei. Modul de lua acea sau altă decizie depinde de încrederea personalităţii în 

succes, că poate sau nu poate obţine anumite rezultate pozitive. Pe de altă parte luarea deciziilor 

depinde de nivelul conştientizării de către personalitate a trebuinţei de a activa în acel sau alt mod. 

Temerea de insucces reprezintă principalul obstacol al dezvoltării creative a personalităţii.  

    Atitudinile trăite de subiectul activităţii educaţionale sunt orientate spre autorealizarea 

personalităţii. Activitatea omului este determinată de sistemul de atitudini prezente la el în planul 

conştiinţei. Atitudinile determină comportamentul, pune în mişcare şi direcţionează activitatea 

personalităţii[5;6]. Fiecărui tip de activitate socială îi corespund un anumit tip de motive [10;11]. 

Activitatea creativă  a personalităţii este însoţită şi energizată de diverse atitudini: de cunoaştere 

creativă; atitudinile morale; de comunicare; profesionale; estetice cât şi de unele atitudini  negative. 

Atitudinile care stimulează şi energizează activitatea creativă oferă ei o anumită esenţă  personală și 

socială. Atitudinile fundamentale ale activităţii creative contribuie la integrarea acţiunilor 

personalităţii cu societatea. Atitudinile morale retransformă, modifică toate substructurile 

personalităţii, îndeosebi capacităţile creative, modifică semnificaţia lor în dezvoltarea personalităţii. 

Atitudinile morale esenţializează activitatea creativă, personalitatea creativă şi rezultatul/produsul 

creativ. 

     Esenţa activităţii creative se află în relaţie directă de sistemul de atitudini morale formate la 

personalitate.  Esenţa învăţării este determinată de următorii factori: a) conştientizarea de către 

personalitate a însemnătăţii socioumane a învăţării; b) înţelegerea de către personalitate a 

importanţei învăţării pentru sine care se află în raport direct de nivelul de educaţie a fiecărui individ 

[10;11;12]. Fiindcă aceşti componenţi se află în continuă schimbare şi dezvoltare corespunzător şi 

esenţa învăţării creative se schimbă, se dezvoltă din punct de vedere calitativ şi cantitativ. 

        Atitudinile cognitive creative energizează procesul de formare şi dezvoltare a capacităţilor 

creative, însă ele nu oferă o orientare social pozitivă de aplicare a lor. Poziţionarea socioumană a 

creativităţii este determinată de  natura şi conţinutul atitudinilor superioare. Sistemul de atitudini de 

viaţă socioumană a personalităţii se reflectă şi se supun procesului de transfer asupra tuturor 

formelor de activitate ale omului inclusiv şi asupra activităţii creative. 

     Transferul atitudinilor de la un tip de activitate la alta, de la obiect la subiect, de la subiect la 

subiect etc., oferă procesului de învăţare creativă un anumit potenţial de energizare motivaţională 

nu numai în cadrul realizării sarcinilor de tip creativ dar şi-n lipsa acestora. În lipsa actului creativ la 

personalitate se formează atitudinile înţelese de activitate creativă care apoi se personifică, se 

integrează în componenţi caracteriali ai personalităţii şi se transformă în atitudini real existente de 

activitate creativă.  

    Strategiile de formare şi dezvoltare a atitudinilor de învăţare, inclusiv şi cele de învăţare creativă 

sunt determinate de tipul de activitate dominantă a studenţilor – activitatea de formare profesională. 

Dinamica formării şi dezvoltării atitudinilor de învăţare este determinată de următorul sistem de 

strategii: atitudinile către componenţii externi ai procesului de învăţare şi mijloacele de activitate 

cognitivă; activitatea de învăţare creativă; transformarea atitudinilor de învăţare înţelese în atitudini 
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real existente; atitudinile de învăţare independentă; formarea atitudinilor de învăţare în grup/echipă 

şi de învăţare reciprocă în cadrul cărora are loc satisfacerea nevoii studentului de a colabora, a-şi 

schimba arealul de comunicare, de a contacta şi interacţiona cu alte persoane şi atitudinile de 

autoorganizare în cadrul activității de formare profesională. În baza ideilor nominalizate am 

elaborat un set de acţiuni special orientate spre formarea atitudinilor cognitive la studenți. Acestea 

sunt: de stimulare și de încurajare a tendinţelor studenţilor de a pune întrebări; de convingere în 

necesitatea personală şi profesională a învăţării; de formare şi de dezvoltare a tendinţelor de a învăţa 

în echipă; de organizare a instruirii în conformitate cu ritmul proceselor cognitive ale studentului; 

de manifestare a încrederii în forţele proprii a studenţilor; de autorealizare şi de valorificare a 

propriului potenţial creativ; de organizare a competițiilor intelectuale; de înlăturare a blocajelor de 

învăţare creativă; de conducere comentată; de evaluare nu numai a rezultatului, dar şi a eforturilor 

depuse de student în cadrul învăţării; de manifestare a atitudinilor grijulii şi atente de fiecare student 

indiferent de nivelul însuşitei ş. a.[5]. Activităţile creative servesc ca factor important de formare a 

atitudinilor cognitive atunci când vor fi respectate anumite condiţii organizaţionale de ordin 

psihopedagogic.  

    Condiţiile psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii sunt: elaborarea şi selectarea activităţilor 

creative în baza cunoştinţelor integratorii şi factorilor intelectuali ai creativităţii; încadrarea 

studenților în activităţi creative cu divers nivel de complexitate; diferenţierea şi individualizarea 

permanentă a activităţilor cognitive; evitarea dificultăţilor cognitive; specificul pedagogiei ca 

disciplină fundamentală de învățământ; formarea şi dezvoltarea în mod special, orientat a 

atitudinilor morale; crearea unui set  de activităţi de autodezvoltare  morală; aplicarea specială a 

strategiilor de formare şi dezvoltare a atitudinilor de învăţare creativă; integrarea activităţilor 

individuale, de grup şi frontale; încadrarea studenţilor în activităţi creative în corespundere cu 

ritmul propriu de învăţare; formarea la studenţi a abilităţilor de autoapreciere adecvată; crearea 

atitudinilor de ajutor şi înţelegere reciprocă, stimă şi încredere, responsabilitate în acţiunile de 

colaborare şi conlucrare comună; aprecierea studenţilor după rezultatul şi efortul depus; crearea şi 

susţinerea unui climat psihologic favorabil în cadrul acţiunilor de formare profesională etc. 
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Rezumat. Conștiința morală implică un set de judecăți prin care cineva recunoaște calitatea morală a unui act 

comportamental pe care urmează să-l îndeplinească, este în curs de desfășurare sau a fost finalizat. Într-un 

sens general, conduita morală se referă la comportamentele umane care promovează ordinea și coexistența 

pașnică într-un grup social/comunitate. Conduita morală este determinată de credințele și seturile de valori ale 

unei persoane, care o ajută să diferențieze între bine și rău. Moralitatea este o sarcină cheie a dezvoltării. 

Această lucrare prezintă o imagine de ansamblu asupra educării conștiinței morale și a conduitei morale în 

rândul adolescenților. 

Cuvinte-cheie: conștiință morală, conduită morală, educație morală, adolescenți 

Abstracts. Moral conscience implies a set of judgments whereby someone recognizes the moral quality of a 

behavioral act that he/she is going to perform, is in the process of performing, or has already completed. In a 

general sense, moral conduct refers to human behaviors that promote order and peaceful coexistence in a 

social group/community. Moral conduct is driven by a person internal believes and sets of values that 

differentiates between good and bad. Morality is a key developmental tasks. This paper presents an overview 

of the education of moral conscience and moral conduct among adolescents. 

Keywords: moral conscience, moral conduct, moral education, adolescents 

 

1. Delimitări conceptuale şi terminologice 

Deşi, în limba română, termenii referitori la etică şi morală sunt utilizaţi aproape în mod egal 

şi, uneori, interşanjabil, limbajul filosofic face deosebire între ei. Astfel, prin morală se înțelege o 

realitate legată de anumite condiții de timp și de loc, cu un aspect subiectiv și colectiv, iar prin etică, 

știința care orânduiește realitățile morale conform unor criterii și principii fundamentale. Deasupra 

moralelor speciale, etica are de rezolvat problema morală în ansamblul ei, căutând să arate care este 

esența moralității. Etica este, așadar, reflexia filosofică asupra principiilor generale ale activității 

morale sau studiul metodic asupra moralelor [12].  

Aplicat sectorului etic, termenul referitor la conştiinţă denotă un conţinut mai puţin omogen, 

întrucât poate cuprinde o mare varietate de semnificaţii. Astăzi toţi folosesc acelaşi cuvânt, şi anume 

„conştiinţă”, dar îl înţeleg în mod diferit. Adesea, conţinutul şi semnificaţia termenului sunt 

diferenţiate conform specializării persoanei care îl foloseşte. Termenul „conştiinţă” derivă din 

latinescul cum (,,împreună, cu”) şi scientia, scire (,,a cunoaşte”) [cf. 8]. Termenul este unul dintre 

cei cu un conţinut mai puţin omogen, întrucât poate include o mare varietate de semnificaţii care 

sunt, adesea, diferenţiate pe planuri, precum [12]: planul autocunoaşterii reflexive (planul 

experienţei interioare, pe care individul uman o trăieşte în conştiinţa sa, concepută ca glas al 

libertăţii unei persoanei), planul instanţelor profunde ale psihismului uman (referinţa include topica 

sistemului psihic, care a fost descrisă de părintele psihanalizei, S. Freud), planul conectării 

individului uman cu societatea şi al integrării în viaţa comunităţii şi a societăţii din care face parte 

sau planul teologic (subsumat perspectivei dialogico-personale – în sensul teologiei salvifice 

creştine, experienţa conştiinţei este o experienţă teocentrico-dialogică). Conştiinţa, atât ca şi 

capacitate personală de a judeca, de a evalua, de a prefera, de a porunci realizarea unui act, cât şi ca 

judecată ultimă înainte de a decide, este totdeauna expresia întregii persoane. 

Ca ştiinţă normativă, morala se deosebeşte de logică, care se sprijină exclusiv pe cogniţie şi 

intelect, întrucât se ocupă cu faptele oamenilor şi cu ceea ce decurge din ele însele, fiind, ca atare, o 

ştiinţă practică. Morala se ocupă cu regulile generale ale vieţii morale, fiind prin urmare arbitrul 

vieţii în general. „Imperativele moralei au un caracter general şi ipotetic, însemnând că cel ce 
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voieşte să săvârşească fapte de valoare morală, trebuie să îndeplinească anumite condiţii, pe care ea 

le dictează” [2]. Conform ştiinţei morale, nu este posibilă formarea personalității individului uman 

fără a ține seama de aspectul care ar trebui să domine întreaga noastra viață sufletească, şi anume 

aspectul moral. Conştiinţa morală este redată de un evantai de reprezentări, noţiuni, convingeri, 

sentimente şi atitudini morale însușite în relaţiile cu ceilalţi. Ea reprezintă şi evaluează conduita 

noastră în funcţie de criteriile colectivităţii în care trăim (bine – rău, demn – nedemn, aprobare – 

condamnare). La rândul ei, conduita morală se prezintă ca o etapă superioară în formarea 

personalităţii morale [9]. Ea dă viaţă convingerilor şi sentimentelor morale, reprezentând motorul 

principal al asimilării şi acceptării normelor morale ale societăţii. Sursa motivaţiei conduitei este 

redată prin convingerile morale, susţinute şi întărite prin anumite acţiuni sociale: succese, aprecieri, 

promovări, statut social etc. 

Specificul educației morale este determinat, pe de o parte, de particularitățile moralei, ca 

fenomen social, care-i conferă conținutul, iar pe de altă parte, de condițiile psihosociale care sunt 

implicate în realizarea lor. Formarea și dezvoltarea conștiinței și a conduitei morale, formarea 

profilului moral al personalității adolescentului și elaborarea comportamentului socio-moral, 

însumează toate componentele formării unei educații morale bine definită. Esența educației morale 

constă în „crearea unui cadru adecvat interiorizării componentelor moralei sociale în structura 

personalității morale a copilului, elaborarea și stabilizarea, pe aceasta bază, a profilului moral al 

acestuia în concordanță cu imperativele societății noastre” [10]. 

2. Misiunea, obiectivele și sarcinile educaţiei morale 

Educaţia morală presupune valorificarea pedagogică a normelor, a principiilor și a  valorilor 

morale specifice unei societăţi, în vederea formării de atitudini și sentimente, convingeri și 

comportamente, deprinderi şi obişnuinţe morale, de activare a trăsăturilor morale de personalitate. 

Presupune organizarea sistematică a unei activități cu diferite instituţii sociale, şcoala ocupând locul 

cel mai important. Educaţia morală în perspectivă pedagogică, reprezintă la nivel teoretic şi nivel 

practic, activitatea de formare și dezvoltare a conştiinţei morale a personalităţii umane. Conţinutul 

moralei se concretizează în idealul moral, valorile, normele şi regulile morale, care constituie 

structura sistemului moral [10].  

Nucleul oricărui sistem moral este redat de idealul moral. Astfel, reflectă ceea ce este 

caracteristic şi definitoriu tendinţei şi opţiunilor comportamentale ale membrilor unei comunităţi sau 

ale societăţii, reprezentând axa în jurul căreia gravitează toate celelalte elemente ale sistemului 

moral. Din punct de vedere moral este considerat ca o imagine a perfecţiunii, care cuprinde sub 

forma unui model, esenţa morală a personalităţii umane. Esenţa idealului moral este redată de 

valorile, normele şi regulile morale. Valorile morale presupun reflectarea de cerinţe şi exigenţe 

generale, care se impun unui comportament uman pentru valorificarea idealului moral. Cele mai 

semnificative valori morale sunt: patriotism, atitudine faţă de democraţie, libertate, onestitate, cinste, 

responsabilitate, eroism, cooperare și modestie. Datorită valorilor ce le corespund o nonvaloare 

(necinste, egoism, individualism, nesinceritate, indisciplină), putem afirma că ele au un caracter 

polar. Normele, preceptele şi regulile morale sunt considerate ca fiind modele sau prototipuri de 

comportare morală, elaborate de societate sau de o comunitate mai restrânsă şi aplicabile unei 

situaţii date” [7]. După modul de exprimare, valorile morale se constituie într-un ansamblu de 

propoziţii sub formă de interdicţii (obligaţii) şi permisiuni (imperative). Interdicțiile introduc unele 

restricţii cu privire la comportamentul oamenilor, iar permisiunile orientează şi direcţionează această 

comportare. Astfel, posedă o forţă normativă ce se asigură prin intermediul unor mecanisme 

speciale, cum ar fi: presiunea opiniei publice, obiceiurile, tradiţiile, blamul, dezaprobarea. 

La nivel social, normele morale se reflectă printr-un îndelungat proces de triere şi apreciere a 

acţiunilor și a faptelor morale concrete ale unui individ. Toate acestea se datorează judecăţii morale. 

Norma morală şi judecata morală se află într-o strânsă interdependenţă. Norma morală precede 

acţiunea sau fapta morală, prescriind cum ar trebui să fie, iar judecata morală succede comportarea, 
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evaluându-i finalitatea prin raportarea ei la etalonul reprezentat de idealul şi valorile morale 

recunoscute şi acceptate [6]. Formarea unei personalităţi cu profil moral adecvat, în care sunt 

concentrate majoritatea valorilor caracteristice moralei sociale a unei colectivităţi date, într-o 

anumită perioadă a dezvoltării sale reflectă esenţa educaţiei morale. Sarcinile educaţiei morale 

includ [13]: a) formarea reprezentărilor şi a noţiunilor morale; b) formarea sentimentelor şi 

atitudinilor morale; c) formarea obişnuinţelor de comportare morală şi a trăsăturilor pozitive de 

caracter; d) formarea atitudinii patriotice şi a atitudinii faţă de muncă; e) formarea unei atitudini 

critice şi autocritice; f) formarea judecăţilor morale, a umanismului; g) formarea conştiinţei şi 

conduitei morale. Factorii care contribuie la educaţia morală sunt: experienţa morală a 

adolescentului, familia din care face parte, grupul de prieteni, mijloacele mass-media, capacitatea de 

autoanaliză şi autoapreciere personală, sănătatea mintală şi fizică a adolescentului, inteligenţa 

generală, nivelul cultural dobândit până la adolescență și ponderea componentelor afective care se 

exprimă în conduita de zi cu zi. 

Două coordonate definitorii reprezentative conţinutului educaţiei morale se reflectă în 

raportarea omului la societate (educaţia moral-civică) şi la sine (educaţia moral-individuală). 

„Educaţia moral-civică are un conţinut preponderent social, exprimându-se în special la nivel de: 

educaţie politică (educaţia patriotică, democratică, umanistă); educaţie economică (educaţia prin şi 

pentru muncă); educaţie juridică (educaţia prin şi pentru colectivitate)” [1]. Educaţia moral-

individuală are un conţinut determinat, în mod preponderent, prin raportarea omului la sine, 

exprimându-se în special la nivel de: educaţie filosofică și educaţie religioasă. „Evoluţia acestor 

conţinuturi, în grade ale educaţiei morale, asigură un ansamblu de achiziţii obiectivate sub forma 

unor virtuţi personale (sinceritate, punctualitate, curaj) şi sociale (atitudini civice: politice, 

naţionale, umaniste, juridice)” [9].  

Conţinuturile educaţiei morale au un pronunţat caracter civic, reflectând valorile societăţii 

actuale. „În această perspectivă educaţia morală interpretabilă şi ca educaţie moral-civică, integrează 

educaţia economică, educaţia politică, educaţia juridică, exprimând valorile unei culturi civice 

pluraliste, participative, bazate pe comunicare şi persuasiune, pe consens şi diversitate, care permite 

schimbarea, modelând-o” [1]. 

Formarea conștiinței morale, din punct de vedere psihologic, include două componente: 

cognitivă (informarea elevului prin conținutul și cerințele valorilor, normelor și regulilor morale) și 

afectivă (conduită a cunoştinţelor morale). Cunoașterea de către elevi a sensului normelor și 

regulilor morale, a aspectelor concrete pe care le incumbă acestea se concretizeaza în [3, 5]: a) 

formarea reprezentărilor morale; b) însușirea noțiunilor morale; c) formarea convingerilor morale; d) 

structurarea judecăților morale. De asemenea, dimensiunea cognitivă prezintă necesitatea informării 

adolescentului cu privire la conţinutul normelor şi regulilor morale, dar şi la cerinţele valorilor, 

deoarece se realizează prin instruire morală. Necesitatea cunoaşterii şi înţelegerii de către adolescent 

a sensului şi cerinţelor pe care societatea le-a consemnat în elementele propriului sistem moral 

presupune acceptarea imperativelor moralei sociale. Rezultatele acestei cunoaşteri se finalizează 

prin fomarea reprezentărilor şi noţiunilor morale la adolescent. Ceea ce este caracteristic unui 

complex de situaţii şi fapte morale, în care copilul a fost angrenat sau pe care le-a perceput sau le-a 

observat în legătură cu aceeaşi regulă morală, reflectă, sub formă de imagine intuitivă, o 

reprezentare morală. Această imagine poate include şi o notă apreciativă ori imperativă. „Pe baza 

unui bagaj de reprezentări, prelucrate cu ajutorul operaţiilor gândirii, copilul reuşeşte să delimiteze 

notele esenţiale de cele tangente unei împrejurări oarecare şi apoi să le extindă la toate situaţiile 

reale sau posibile pe care norma sau regula morală respectivă o acoperă. Prin generalizare şi 

abstractizare se ajunge deci la noţiunea morală. Ea reflectă ceea ce este esenţial şi general unei clase 

de manifestări morale, pe care o normă sau regulă morală le cuprinde, caracterul apreciativ 

exprimându-se prin judecata morală” [3]. 

Componenta afectivă presupune exprimarea în conduită a cunoştinţelor morale, deoarece 
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asigură substratul energetic dezvoltării sale. Emoţiile şi sentimentele pe care le trăieşte adolescentul 

cu privire la normele morale, evidenţiază faptul că acesta nu numai că acceptă valorile, normele, 

regulile morale, dar le şi trăieşte şi se identifică cu ele. Astfel, rezultă că, atât cunoaşterea, cât şi 

adeziunea afectivă sunt indispensabile unui comportament moral. Pentru că adeseori în înfăptuirea 

unor acte morale şi civice pot să apară o serie de obstacole externe, ele nu sunt suficiente. De 

asemenea, pot apărea și obstacole interne (interese, dorinţe), iar pentru a le putea depăși este necesar 

un efort de voinţă, când intervine componenta volitivă. 

Prin îmbinarea celor trei componente ale conştiinţei morale, ca produs al interiorizării şi 

integrării cognitive, afective şi volitive în structura psihică a persoanei a normelor, regulilor ce 

constituie conţinutul moralei, se conturează convingerile. Astfel formate, ele devin adevărate 

trebuinţe spirituale, nucleul conştiinţei morale. Ele creează condiţii pentru ca adolescentul să facă 

un salt de la conduita impusă predominant de societate, motivată  extrinsec, la o conduită declanşată 

şi susţinută de o motivaţia proprie, ceea ce este foarte important pentru că se trece de la determinare 

la autodeterminare, la dobândirea autonomiei moral-civice. 

În construcţia structurii moral-civice a personalităţii, un rolul important îl au convingerile. 

Formarea lor trebuie să ocupe un loc prioritar în actul educaţiei, morale, presupunând, în primul 

rând elaborarea şi consolidarea convingerilor, care se vor obiectiva ulterior în conduita moral-civică. 

„Evident că formarea conştiinţei morale este un proces complex şi de durată, între componentele 

sale putând să apară necorelări, dezacorduri sau chiar contradicţii. Sarcina educatorului este de a 

sesiza prompt asemenea situaţii şi de a identifica elementele, cauzele care le-au generat: copilul nu 

cunoaşte regula morală, nu-i înţelege sensul, nu conştientizează importanţa respectării ei, nu a aderat 

afectiv la respectiva normă sau nu este capabil să depună efortul relativ pentru a o respecta. În 

funcţie de concluziile desprinse urmează a se concepe strategia acţiunii educative pentru etapa 

următoare.” [4]. Pentru declanşarea actului moral, nici cunoaşterea și nici adeziunea afectivă nu sunt 

suficiente. Printre obstacolele interne, se regăsesc anumite interese, dorinţe, intenţii de ordin 

personal, intim sau anumite sentimente negative (egoismul, individualismul, comoditatea), ce opun 

rezistenţă, deviind conduita morală de la cerinţele morale impuse din exterior sau orientând-o uneori 

în sens contrar acestora. Printre obstacolele externe se regăsesc anumite atracţii, bogate în satisfacţii 

de moment, dar care nu se înscriu pe linia cerinţelor morale acceptate. Pentru adoptarea unei decizii 

în concordanţă cu cerinţele morale și învingerea acestora, este nevoie de un efort voliţional 

concretizat în diverse trăsături: perseverenţa, tenacitatea, consecvenţa, independenţa, spiritul de 

iniţiativă, curajul. 

Convingerile morale rezultă din fuziunea celor trei componente: cognitivă, afectivă şi volitivă 

[4]. Unitatea acestor componente în cadrul convingerii poate fi exprimată astfel: adolescentul 

cunoaşte şi înţelege norma morală, simte nevoia şi manifestă adeziune faţă de ea, acţionează în 

concordanţă cu cerinţele pe care i le prescrie. Convingerile, prin conţinutul şi rolul lor în structura 

morală a personalităţii, se plasează la intersecţia dintre conştiinţă şi conduită, astfel asigurând 

condiţiile psihologice necesare trecerii spre aceasta din urmă. 

Componenta cognitivă a formării conștiinței morale se realizează prin instruire morală. 

Cunoaşterea şi înţelegerea de către elev a sensului şi cerinţelor pe care societatea le-a consemnat în 

elementele propriului sistem moral sunt impuse de acceptarea imperativelor moralei sociale. 

Cunoaşterea nu se reduce însă la simpla memorare a unor reguli, ea presupune sesizarea caracterului 

normativ, respectiv a exigenţelor implicate în aceste norme şi reguli morale, concomitent cu 

înţelegerea necesităţii respectării lor [11]. Dezvăluirea sensului acestor norme şi reguli se face 

treptat în funcţie de complexitatea lor şi de capacitatea de înţelegere a elevului. Nu este vorba, deci, 

de memorarea unor definiţii, ci de cunoaşterea unor aspecte concrete pe care le incumbă o normă 

sau o regulă morală concomitent cu cerinţele ce decurg din ea. Formarea reprezentărilor şi a 

noţiunilor (conceptelor) morale se concretizează în rezultatele acestei cunoaşteri. „Reprezentarea 

morală este o reflectare sub formă de imagine intuitivă a ceea ce este caracteristic unui complex de 
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situaţii şi fapte morale concrete, în care copilul a fost angrenat sau pe care le-a perceput, observat în 

legătură cu aceeaşi regulă morală, imagine care include şi o notă apreciativă ori imperativă” [11]. 

Reprezentările morale se formează în situaţii concrete în care copilul este angrenat ca subiect moral 

– în familie, în şcoală, cu prilejul diferitelor activităţi la care participă. Important este ca, din punct 

de vedere educativ, să creăm situaţii favorabile, copilul putând percepe astefel sensul pozitiv al 

cerinţei. De aceea, când situaţia ne oferă un sens negativ al cerinţei, prin opunere, să-l transormăm 

în contrariul său, diferenţiind astfel mai bine sensul pe care noi îl urmărim. Formarea noţiunilor 

morale şi integrarea lor într-un sistem este un proces complex. Trecerea de la reprezentări la noţiuni 

morale se înfăptuieşte treptat. Desprinderea notelor esenţiale proprii noţiunii, nu se produce automat 

doar prin instruire verbală, ci presupune clarificarea continuă şi reevaluarea pe baza prelucrării şi 

selecţiei a ceea ce este tipic și reprezentativ în relaţiile dintre oameni ce intră în câmpul observaţiei 

proprii [11]. Rolul cunoştinţelor morale este, deci de a-l introduce pe copil în univerul valorilor 

morale, de a-l face să înţelegă semnificaţia acestora pentru conduita sa, de a-i dezvolta, totodată, 

capacitatea de a discerne între valorile pozitive şi cele negative. 

3. Concluzii 

Aspecte ale vieţii zilnice ne arată contradicţii între spuse şi fapte, între gânduri şi exprimări, 

între morala cerută altora şi cea practicată, între aşteptările diferiţilor factori educativi şi metodele 

utilizate. Papa Ioan Paul al II-lea, în enciclica Veritatis Splendor, publicată în 1993, document de 

teorie morală menit să încurajeze reflecția și dialogul, discută despre conștiință, rațiune și libertate, 

susținând că moralitatea se bazează pe adevăruri fundamentale despre natura umană și despre lume, 

iar nu pe opțiuni individuale ori pe consens social. Papa a recunoscut necesitatea înţelegerii adecvate 

a conştiinţei şi a acordat atenţie în special lucrărilor celor care urmăreau să submineze, prin noţiuni 

subiective, doctrina Bisericii Catolice despre conştiinţă.  

Conştiinţa reprezintă, însă, depăşirea subiectivităţii, fiindcă ne aduce în contact direct cu 

adevărul moral revelat de Dumnezeu. Principiile morale iau forma legilor naturale universale care 

„decurg din însăşi natura umană”. Ele ne conduc spre respectarea necondiţionată a bunurilor umane 

intrinseci cum sunt viaţa, adevărul, căsătoria. În tratatul său de filosofie, Persoană şi act, K. Wojtyla 

atribuia o serie de roluri interconectate conştiinţei. Conştiinţa, care „judecă valoarea morală a unei 

acţiuni”, reprezintă capacitatea persoanei umane de a deveni conştientă de binele moral sau valorile 

care sunt în joc acţiunile sale. Adevărul moral sau valoarea percepută de intelectul nostru practic se 

imprimă în noi sub formă de datorie pe care suntem obligaţi să o urmăm. În cele din urmă, în 

„funcţia sa completă”, conştiinţa „supune” voinţa adevărului privind binele experimentat de 

conştiinţă sub forma unei datorii morale. 

Conştiinţa nu creează norme, ci le descoperă în ordinea obiectivă a moralităţii. Orice sugestie 

contrară distorsionează ordinea corectă stabilită de Creator. Funcţia conştiinţei nu este să formuleze 

norme morale, ci să recunoască puterea normativă a adevărului moral şi să supună voinţa acestui 

adevăr. Odată ce conştiinţa înţelege adevărul normelor morale, persoana apreciază că aceste norme 

nu îi sunt străine şi nici impuse din afară. Mai degrabă, normele morale orientează persoana spre 

propriul bine şi spre împlinirea sa personală. Dacă totuşi conştiinţa are un rol „creator”, acesta 

constă numai în formularea convingerilor noastre morale. Conştiinţa ne face capabili să asimilăm şi 

să personalizăm adevărul moral. Prin intermediul conştiinţei putem aprecia importanţa pe care o au 

normele morale în vieţile noastre, pentru propria creştere personală şi stabilitate emoţională. 

Datorită conştiinţei putem determina cum să urmăm mai bine aceste norme afirmative şi să le punem 

în centrul vieţii noastre. Conştiinţa modelează norma morală în forma unică şi distinctă pe care o ia 

în experienţa şi viaţa fiecărei persoane. 

Conştiinţa şi conduita morală se intercondiţionează reciproc din punct de vedere 

psihopedagogic, formarea uneia implicând-o pe cealaltă. Cele două dimensiuni ale dezvoltării 

morale se prezintă sub forma unei unităţi dialectice, în structura personalităţii, cu particularităţi 

distincte de la un stadiu la altul şi de la un individ la altul. În consecinţă, formarea personalităţii sub 
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aspect moral-civic reprezintă un proces de interiorizare continuă a moralei sociale. Rolul factorilor 

externi este preluat treptat de cei interni pe măsura înaintării spre stadiile superioare, elevul 

acţionând tot mai mult sub impulsul conştiinţei sale morale. Acest proces nu se produce spontan. 

Această trecere de la influenţele externe la cele interne implică activitatea pedagogică competentă a 

profesorului. 
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ASPECTE ALE OMONIMIEI GRAMATICALE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Natalia STRATAN, dr., conf. univ., Catedra de Limbă și Literatură română  

Rezumat. Articolul abordează unele probleme ce țin de omonimia gramaticală în limba română. Deoarece 

omonimia reprezintă o sursă potenţială de fapte stilistice, ea are un rol însemnat în ceea ce priveşte utilizarea 

artistică a cuvântului. În unele cazuri o astfel de exprimare poate servi ca element de intensificare a 

expresivităţii afective, iar altele vor constitui o greşeală, o deviere de la normele semantice, căci nici cu 

ajutorul contextului nu vom putea delimita sensul cuvântului respectiv. 

 Cuvinte-cheie: ambiguitate, calambur, omonim, omonim gramatical. 

Abstract. The article addresses some issues related to grammatical homonymy in Romanian. 

Because homonymy is a potential source of stylistic facts, it has a significant role in the artistic use 

of the word. In some cases such an expression can serve as an element of intensifying affective 

expressivity, and in others it will be a mistake, a deviation from the semantic rules, because with the 

help of context we will not be able to delimit the meaning of the word in question. 

Keywords: ambiguity, paronomasia, homonym, grammatical homonym. 

                                                                       Sistemul lexical al limbii se află în continuă mişcare şi 

transformare ceea ce duce la regrupări permanente în cadrul relaţiilor dintre unităţile acestui 

sistem atât pe linia formei, cât şi pe linia conţinutului. Existenţa reală a relaţiilor formale şi 

semantice dintre unităţile sistemului duce la apariţia în limbă a cunoscutelor fenomene lexicale, 

bazate pe aceste relaţii: sinonimia, omonimia, paronimia, antonimia. Pătrunderea în esenţa acestor 

fenomene, evidenţierea în cadrul lor a ceea ce este propriu pentru limbă în general şi a ceea ce este 

specific pentru fiecare limbă în parte este o necesitate obiectivă, dat fiind faptul că numai în acest 

fel se poate ajunge la descrierea lor adecvată. Unul din aceste fenomene, care se cere prezentat sub 

toate aspectele, este fenomenul omonimiei [2, p. 5]. 

Problema clasificării omonimelor este soluționată în mod diferit în funcție de modul de 

interpretare a fenomenului dat în funcție de structura tipologică a limbii al cărui lexic servește 

drept material de studiu pentru omonimie.  

O clasificare uzuală a omonimelor se reduce la identificarea omonimelor propriu-zise, a 

omofonelor și a omografelor. O astfel de clasificare este proprie, în special, manualelor și studiilor 

cu caracter metodic, fără a rezista celei mai elementare critici științifice, întrucât nu se face o 

distincție de rigoare între aspectul sonor al cuvântului și reprezentarea lui grafică, deși este 

cunoscut că reprezentarea grafică a unităților lexicale este doar o reflectare a limbii sonore cu 

ajutorul unor anumite semne scrise, ca urmare, doar un mijloc suplimentar și, adeseori, 

convențional de comunicare între membrii unei comunități [1 p. 85]. 

În literatura de specialitate se disting mai multe tipuri de omonime. Omonimia este 

concepută în sens îngust și în sens larg. În sens îngust se consideră omonime propriu-zise numai 

cuvintele ce se referă la una și aceeași parte de vorbire. În sens larg omonime ce numesc orice 

cuvânte sau chiar logoforme cu structură materială identică. Adepţii unei concepţii mai largi 

asupra omonimiei includ în categoria omonimelor lexicale orice complexe sonore identice sau 

apropiate, care prezintă diferenţe în planul conţinutului. Interpretarea omonimiei în sens larg duce, 

în cele din urmă, la desfiinţarea limitelor dintre omonimia lexicală şi omografie, dintre omonimie 

şi polisemie [8, p. 175]. 

În literatura lingvistică se vorbește foarte mult de omonimia gramaticală. Omonime 

gramaticale sunt cuvintele (logoformele) și construcțiile gramaticale cu unul și același sens lexical 

și cu una și aceeași formă, însă cu semnificații gramaticale și cu funcții gramaticale diferite: iau 

(pers. I sg.) și iau (pers. III pl.) etc.  

Omonimele gramaticale se divizează în: omonime morfologice, omonime sintactice.  

Se numesc omonime morfologice logoformele (de gen, număr, caz, mod, timp) cu 

semnificații diferite ale unuia și aceluași cuvânt, însă cu structură identică: învățătoare (fem., sg)- 

învățătoare (fem., pl.), surorii (dativ) – surorii (genitiv) etc. Omonimele sintactice sunt 

construcțiile identice ca formă, dar cu semnificații sintactice și funcții sintactice diferite: Părinții 

își iubesc copiii. (subiect) – Copiii își iubesc părinții. (c.direct) [6, p. 175]. 
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 În noua Gramatica a limbii române (I, 2005) omonimia morfologică vizează situaţiile în 

care ,,aceeaşi unitate fonică poate funcţiona ca suport al unor semnificaţii complet diferite” [4, p. 

15]. Conform Dicționarului de științe ale limbii, omonimele din această categorie sunt ,,morfemele 

care au o realizare comună, cu condiţia să apară în zone diferite ale aceleiaşi paradigme, fiind 

diferite ca valoare şi ca funcţie”. De exemplu, în flexiunea numelui există omonimia nominativ-

acuzativ: elevul şi genitiv-dativ: elevului; în flexiunea verbală, în cadrul aceleiaşi paradigme pot 

apărea omonime: (eu) vedeam – (noi) vedeam; omonimele morfologice pot aparţine şi unor 

paradigme a două cuvinte diferite: să ceară (verb) – ceară (substantiv) etc. [3, p. 357]. 

Este cunoscut faptul că omonimia gramaticală generează nenumărate  confuzii și  constituie 

o sursă de efecte expresive în limbă. În cele ce urmează, vom da câteva exemple în care modurile 

impersonale sunt susceptibile de a fi ambigue şi de a da naştere omonimiei morfologice ori 

sintactice. Aflat la interferenţa a două părţi de vorbire, participiul manifestă un caracter dual. 

Majoritatea cercetătorilor apelează pentru distingerea participiului adjectival de cel verbal la 

criterii mai degrabă semantice, decât gramaticale. Dacă participiul exprimă o acţiune suferită, 

terminată sau ale cărei efecte sunt vizibile în prezent, el se comportă verbal, având citire pasivă. 

Dacă accentul se pune pe starea ori însuşirea obiectului, legătura cu acţiunea fiind clar estompată, 

participiul este adjectiv şi are sens activ. Această modalitate de disociere a valorilor nu poate fi 

însă absolutizată, fiindcă de multe ori cele două se suprapun. Avem de-a face cu fenomenul 

omonimiei morfologice: El este un profesor cinstit de toţi. vs. El este un profesor cinstit cu toţi., 

Scandalul a fost pornit de locatari. vs. Mihai e pornit pe toată lumea., Unii copii sunt obişnuiţi de 

mici cu hrană nesănătoasă. vs. Unii copii sunt oameni obişnuiţi. (cinstit1, pornit1, obişnuit1 sunt 

participii pasive ale unor verbe tranzitive; cinstit2 „onest”, pornit2 „supărat, furios, înverşunat”, 

obişnuit” „normal” sunt adjective participiale cu valenţă prepoziţională). Cele mai multe verbe 

neavând corespondent în clasa adjectivului, participiul trebuie să acopere ambele zone semantico-

distribuţionale. De aceea, se consideră justificată împărţirea lor în două clase: verbe „cu participiul 

încorporat în definiţia verbului” şi „cu participiul modificat printr-o adjectivizare mai mică sau 

mai mare, sesizabilă semantic şi sintactic” [5, p. 156]. 

  Gerunziul este cel mai bogat în sensuri circumstanţiale care se amalgamează în aceeaşi 

structură, funcţia sintactică neputându-se întotdeauna stabili cu exactitate în ciuda apelului la 

procedeul expansiunii. Flora Şuteu a relevat acest aspect pe baza unor exemple din opera lui 

Creangă, înlocuind o construcţie gerunzială cu una predicativă. Astfel, în enunţul: Văru-meu, 

fudulindu-se cu ciubotele cele nouă, juca numai lângă fata vornicului, gerunziul poate primi cinci 

lecturi diferite: modală („fudulindu-se era felul în care juca”), cauzală („fiindcă se fudulea”), 

temporală („în timp ce se fudulea”), finală („ca să se fudulească”) şi atributivă („care se fudulea”). 

Sau în: [Ursul] îl şi întâmpina mornăind se cumulează trei nuanţe: atributivă („îl întâmpina un urs 

care mornăia”), temporală („în timp ce ursul mornăia îl şi întâmpina”) şi modală („mornăind era 

felul în care îl întâmpina ursul”). [10]. 

 În combinație cu verbul a avea, infinitivul poate dezvolta o valoare modală. De exemplu: 

Am a-ţi transmite ceva, N-am a-i mărturisi nimic, N-avem a ne alege destinul. În asemenea 

contexte, gruparea este sinonimă şi interşanjabilă cu a avea + supin, reprezentând un predicat 

compus/ complex, nemaifiind o formă de viitor: E uşor a scrie versuri/ Când nimic nu ai a spune 

[...] [nu poţi spune] (M. Eminescu). [...] şi atâta vreme să ai a mă sluji, până când îi muri şi iar îi 

învia [trebuie să mă slujeşti] (Ion Creangă). De nimic în viaţă n-avusese a se plânge doamna 

preoteasă; până-n acea zi când fuseseră ucişi domnul părinte şi Liviu [nu se putuse plânge] [10]. 

Daniela Stoianova, comparând participiul cu infinitivul şi gerunziul, spune despre acesta că 

are sensuri temporal-aspectuale mai omogene şi că definiţia lui ar trebui revizuită în privinţa 

aspectului ţinând cont de opoziţia activ ~ pasiv. Participiul poate exprima nu doar o acţiune 

încheiată, ci şi una neîncheiată, vehiculând astfel un sens imperfectiv: Cartea scrisă de el s-a 

vândut/se vinde repede – acţiune încheiată, anterioară acţiunii verbului la mod personal. În 

enunţul: Cartea scrisă de el trebuie să fie predată la redacţie până la sfârşitul lunii. nu se poate 

afirma cu siguranţă că acţiunea este deja încheiată. Ambiguitatea aspectuală (sens perfectiv ~ sens 

imperfectiv) este favorizată de apariţia participiului pe lângă verbul a fi, pasiv sau copulativ. 
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Astfel, într-un context precum: Cartea este scrisă., participiul exprimă fie o acţiune încheiată, al 

cărui obiect e obiectul finit (manuscrisul) – Cartea este scrisă şi trebuie dată la tipografie spre 

multiplicare., fie o acţiune neîncheiată, în desfăşurare – Cartea este scrisă pe măsură ce sunt 

trăite toate experienţele [10]. 

Omonimia sintactică, desi nu este un fenomen sintactic tratat numai în lucrările de 

specialitate recente, este descrisă ținând seama de progresul fenomenului lingvistic în ansamblu. 

Omonimia sintactică dobândește noi valențe științifice odată cu apariția gramaticii generative-

transformaționale prin liucrările lingvistului Noam Chomsky.  

În accepția autorilor Dicționarului de științe ale limbii, omonimia sintactică presupune 

existența unor structuri sintactice cu organizare și componență identice, dar cu posibialități diferite 

de interpretare semantică, iar ambiguitatea sintactică, o consecință a omonimiei sintactice, constă 

în posibilitatea de a da două sau mai multe interpretări unei construcții sau unui component al ei. 
[3, p.358]. 

 Se susține că omonimia sintactică nu este tratată pe deplin în lucrările de specialitate. 

Despre omonimia și ambiguitatea sintactică se poate vorbi în următoarele situații: construcțiile cu 

pronume reflexiv; construcțiile cu  predicat suplimentar gerunzial, construcții cu genitivul; 

construcții cu forme cazuale de G. și D.  

În literatura lingvistică se reiterează ideea că acestea sunt cele mai întâlnite tipare sintactice 

care generează ambiguitatea sintactică. În cele ce urmează vom încerca să aducem câteva 

exemple care vor demonstra că omonimia sintactică generează nenumărate confuzii. Iată, de 

exemplu, gerunziul din construcţia: L-am auzit strigând poate avea următoarele interpretări 

semantico-sintactice: (a) Am auzit (eu) că (el) striga < L-am auzit că striga (gerunziul este 

echivalentul unei propoziţii subordonate, predicativă suplimentară); (b) L-am auzit când striga 

(gerunziul este echivalentul unei propoziţii subordonate, circumstanţială temporală) [9]. 

Gabriela Pană Dindelegan ilustrează fenomenul ambiguităţii gerunziului prin construcţia Ion 

vede pe Gheorghe mergând pe stradă, care poate avea următoarele interpretări semantico-

sintactice: (a) element predicativ suplimentar/predicativ suplimentar: Ion vede pe Gheorghe care 

Gheorghe merge pe stradă; (b) circumstanţial temporal: Ion vede pe Gheorghe când Ion merge pe 

stradă; (c) aceeaşi funcţie de circumstanţial temporal şi sensul: Ion vede pe Gheorghe când 

Gheorghe merge pe stradă. [7, p. 127]. 

Construcţiile cu predicativ suplimentar (prototipic) sunt obţinute/derivate din structuri de 

bază bipropoziţionale, prin înlăturarea mărcilor predicativităţii uneia dintre propoziţii (cele de 

mod, timp, persoană şi număr), precum şi a unor elemente ,,omisibile” semantic şi prin 

amalgamarea sintactică a elementelor structurii rămase [4, p. 295]. Astfel, înlăturându-se mărcile 

predicativităţii, în poziţia predicativului suplimentar vom avea fie un verb la gerunziu: Maria 

venea cântând < Maria venea şi cânta, fie determinări ale verbului a fi din structura de bază: 

Maria se crede directoare < Maria crede că ea/Maria este directoare. Predicativul suplimentar 

din ultimul exemplu este rezultatul contragerii unei completive directe, precedată de avansarea 

(repoziţionarea) subiectului din subordonată în complement direct în principală. Altfel spus, 

predicativul suplimentar provine din contrageri (de regulă, gerunziale): Ion venea gândindu-se la 

ce predase clasei sale < Ion venea şi se gândea, sau din reduceri nominale: Maria se crede 

directoare; participiale: L-am crezut ofensat < Am crezut că este (el) ofensat; adjectivale: 

Lucrarea am considerat-o interesantă < Am considerat că lucrarea este interesantă.  

În lucrările de specialitate se observă o oarecare ezitare în ceea ce priveşte determinarea 

funcţiilor sintactice ale pronumelor cu valoare de dativ posesiv, mai ales cele aşezate lângă verb 

(dativ posesiv adverbal): Şi-a luat pălărie vs Şi-a luat pălăria. 

Unii lingviști consideră că pronumele în cazul dativ este complement indirect dacă el apare 

în propoziţie alături de un substantiv/de forma accentuată a pronumelui cu rol de complement 

indirect. Dacă este posibilă dublarea cliticului printr-o formă accentuată de pronume (reflexiv în 

cazul nostru), atunci pronumele realizează poziţia sintactică de complement indirect datival: Şi-a 

luat pălărie (sieşi). Şi, invers, dativul posesiv este atribut pronominal datival când posibilitatea de 

a apărea împreună cu substantivul sau cu pronumele accentuat este exclusă (ibidem) Acestor 
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criterii de deosebire li se adaugă articularea hotărâtă a substantivului: Mi-am spălat haina (mea) vs 

Mi-am spălat o haină (mie). Spre deosebire de atributul substantival în dativ, care nu determină 

decât substantive nearticulate (văr Mariei, domn Moldovei) în dativ determină mai ales 

substantive articulate (în unele situaţii şi nearticulat). În lipsa acestor elemente distinctive, 

enunţurile date sunt ambigue. Astfel, în propoziţia: Ţi-am citit lucrarea, dativul poate avea fie 

valoare posesivă, fie valoare de adresare, fie ambele valori în acelaşi timp, în funcţie de realitatea 

pe care o comunică. Cu valoare de adresare, pronumele indică persoana căreia i s-a citit o lucrare, 

care aparţine altcuiva: Ţi-am citit ţie lucrarea lui. În cazul în care lucrarea a fost citită celui care a 

scris-o, pronumele este complement indirect datival, având atât valoare de adresare, cât şi valoare 

posesivă [11]. 

Ambiguitate sintactică avem şi în următoarele versuri, cliticele pronominale putând fi 

complement datival şi atribut datival: Mai cântă-mi înc-o dată dorul tău, / să te ascult / şi clipele 

să-mi pară nişte muguri plini, / din care înfloresc aievea-veşnicii (Lucian Blaga, Dorul); ...de 

aceea-lăsaţi-mă / să umblu mult printre voi, / să vă ies în cale cu ochii închişi (idem, Către 

cititori). 

În seria construcţiilor ambigue se înscriu şi cele care permit ca „lecturi” semantico-sintactice 

atributul substantival genitival şi complementul indirect datival. Omonimia cazuală genitiv-dativ 

şi posibilitatea aceleiaşi construcţii de a primi două interpretări ale raporturilor sintactice 

determină apariţia unor construcţii ambigue. Astfel, în propoziţia I-am dat cartea acestei eleve, 

substantivul eleve este ambiguu, primind două interpretări: ca genitiv, dacă se consideră că este 

determinant al substantivului cartea, eleve realizând poziţia sintactică de atribut substantival 

genitival, sau ca dativ, dacă se consideră că este determinant al verbului am dat, eleve realizând 

poziţia sintactică de complement indirect datival. Gabriela Pană Dindelegan consideră că în 

exemplele de acest fel ceea ce permite dubla interpretare este articularea hotărâtă a substantivului 

cartea, singura care asigură şi subordonarea faţă de substantiv. Dacă substantivul cartea ar fi 

articulat nehotărât, I-am dat o carte acestei eleve, interpretarea de genitiv ar fi exclusă, singura 

soluţie rămânând cea de dativ, complement indirect. Construcţiile de tipul celor enunţate mai sus 

apar condiţionate. În I-am dat cartea acestei eleve, determinantul acestei condiţionează coocurenţa 

celorlalte două lexeme: cartea şi eleve. Totodată, acestea ilustrează, pe de o parte, relaţia de 

complementaritate dintre omonimia şi ambiguitatea morfologică şi sintactică, iar, pe de altă parte, 

caracterul potenţial al omonimiei şi al ambiguităţii sintactice. Secvenţele date se dezambiguizează 

prin apelul la morfemele suprasegmentale: intonaţia, pauza şi accentul frastic, dar şi prin 

schimbarea topicii termenului subordonat: I-am dat cartea acestei eleve → I-am dat acestei eleve 

cartea/o carte [11]. 

Așadar, omonimia reprezintă o sursă potenţială de fapte stilistice. Ea are un rol însemnat în 

ceea ce priveşte utilizarea artistică a cuvântului. Importanța omonimelor rezidă atât în posibilitatea 

pe care o oferă scriitorilor de a le folosi în scopuri artistice, cât şi în faptul că sunt o sursă 

permanentă de îmbogăţire a limbii literare.Considerate un fenomen negativ, care ar crea 

ambiguităţi în limbă, omonimele nu îngreunează comunicarea, contextul, ci înlătură eventualele 

confuzii. Ambiguitatea lor este valorificată în calambururi şi jocuri de cuvinte. 
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Rezumat. În acest articol s-a făcut o trecere în revistă a unor viziuni despre dezvoltarea intelectuală a 

elevului, promovate în literatura ştiinţifică; s-a demonstrat corelaţia dintre evoluţia intelectuală şi 

particularităţile de vârstă; se analizează unele strategii actuale ce favorizează dezvoltarea intelectuală a 

copilului.  

Summary. In this article we reviewed some visions about student’s intellectual development, promoted in 

scientific literature; as well we pointed out the correlation between the intellectual evolution and the age 

peculiarities; we talked about some current strategies and styles of learning which favour the human 

personality as a whole. 

 

Dezvoltarea intelectuală a trezit interesul umanităţii din toate timpurile. Încă în antichitate, 

se atestau învăţături, idei valoroase despre evoluţia copilului. Bunăoară, în scrierile sale profunde  

privind instruirea şi educaţia, Aristotel a vorbit despre dezvoltarea copilului, în funcţie de diferite 

vârste. În viziunea sa, evoluţia începe, de fapt, în faza intrauterină. Deja, perioada de la 8 la 15 ani 

este oportună pentru a-l învăţa, a-l deprinde pe copil să gândească, să citească, să scrie, să 

socotească, să însuşească chintesenţa materiei studiate etc. [Apud: 1]. 

 Mai târziu, acest subiect important a fost dezbătut în Evul Mediu, în epoca Renaşterii, când 

au avut loc mari invenţii şi descoperiri geografice relevante, ştiinţele şi artele s-au distins printr-o 

adevărată ascensiune. Anume acum, mai mult ca oricând, dezvoltarea personalităţii se află în 

centrul preocupărilor diferitor cercetători. Se întreprind investigaţii despre felul cum se produce 

dezvoltarea copilului.  

Această temă devine tot mai captivantă pe parcursul stabilirii unui sistem al educaţiei în 

secolul al XVIII-lea. În acest timp, medici, biologi, oameni de ştiinţă investighează cu atenţie 

evoluţia şi manifestările intelectuale ale copilului. Astfel, Jean-Jacques Rousseau, ilustru pedagog şi 

psiholog francez, afirma, cu deplin temei, că de la 12 până la 15 ani e vorba de dezvoltarea mintală. 

[Apud: 1].  

Începând cu secolul al XIX-lea, apar lucrări fundamentale, semnate de personalităţi notorii: 

Alfred Binet, Granville Stanley Hall, Şt. Hall, care reflectă pe larg problema în discuţie. Aceştia vin 

cu recomandări pertinente despre instruirea intelectuală a copilului. În perioada respectivă există 

două curente ce se deosebesc, fiind antagoniste chiar: biogenetic şi sociogenetic. Potrivit 

reprezentanţilor celui dintâi, dezvoltarea unui copil e determinată de cei doi factori: genetic şi 

social. Ulterior, s-a accentuat legătura indisolubilă dintre aceşti doi factori în procesul instruirii şi 

educaţiei copilului, în formarea lui ca personalitate, care poate cugeta, exprimându-şi liber părerea 

asupra unei probleme [Apud: 1]. 

Se cunosc unele teorii elaborate de savanţii psihologi, care tratează acest aspect. Aşadar, 

Jean Piaget, psiholog şi biolog  elveţian, profesor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Geneva, 

a elaborat concepţia despre dezvoltarea copilului, ce în scurt timp a devenit una dintre cele mai 

recunoscute. El ne-a lăsat două lucrări importante: „Psihologia inteligenţei” şi „Epistemologia 

genetică”, în care a cercetat şi a descoperit structurile evolutive ale intelectului infantil, ceea ce, în 

opinia noastră, este necesar a lua în considerare, ori de câte ori revenim la acest subiect, care nu şi-a 

pierdut nicicând actualitatea. E de notat că teoria cognitivă a dezvoltării, propusă de J. Piaget, se 

întemeiază pe studiere şi observare. El subliniază că experienţa de cunoaştere a copiilor se 

realizează în baza unor scheme deja existente. Graţie acestora, se produce asimilarea noilor 

cunoştinţe pe care le relaţionează cu cele anterioare. Fireşte, după J. Piaget, adaptarea ne oferă 

posibilitatea de a modifica schema, căci dezvoltarea intelectuală solicită un efort permanent de a 

crea un echilibru între asimilare şi acomodare. Trebuie să reliefăm că J. Piaget a stabilit câteva 

stadii de dezvoltare intelectuală a copilului: sensorio-motor-sugar. Respectiv, la această etapă se 
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evidenţiază 6 substadii, când inteligenţa se remarcă printr-o activitate motorie, fără a se recurge la 

simboluri. Acum cunoaşterea se sprijină doar pe interacţiuni fizice şi pe experienţele acumulate: 

● pre-operaţional (copilăria timpurie), incluzând două substraturi. Copiii pot identifica 

anumite simboluri, au un limbaj adecvat, memoria şi imaginaţia dezvoltate. Predomină gândirea  

egocentrică;  

● operaţional concret (adolescenţa timpurie), definit prin circa 7 tipuri de conservare 

(număr, durată, masă, greutate, zonă, volum etc.) Inteligenţa se reliefează prin manifestarea logică 

şi sistematică a simbolurilor raportate la obiecte concrete. Se dezvoltă gândirea operaţională (e 

vorba de acţiunile mintale reversibile, iar cea egocentrică se reduce substanţial); 

● operaţional (adolescenţa şi perioada de adult). În faza dată, inteligenţa se exprimă prin 

aplicarea logică a simbolurilor legate de concepte abstracte. Timpuriu, acum, se revine la gândirea 

egocentrică. Conform statisticii, numai 35% dintre elevii din ţările industrializate ce învaţă la liceu, 

pe care îl absolvă, obţin operaţiunile formale; multe persoane nu gândesc formal în perioada de 

adult;  

● de operare formală (cuprinde vârsta de 12-18 ani), când adolescentul raţionează 

independent, încercând să analizeze diverse probleme, să identifice situaţiile în care poate nimeri 

etc. Acum copilul trebuie să înţeleagă ce este abstract cu adevărat. Pe parcursul întregii perioade, 

elevii pot să înveţe şi să recurgă la informaţiile de ordin general, în scopul de a se obişnui în diferite 

circumstanţe. Ei au posibilitatea de a însuşi unele informaţii, posedând anumite aptitudini pentru o 

profesie. O condiţie indispensabilă  a trecerii prin adolescenţă este traiectoria cognitivă.  

Se cunoaşte că în evoluţia aptitudinilor intelectuale ale copiilor, pe lângă factorii genetici, un 

rol esenţial, fără îndoială, îl au: alegerea metodelor de predare-învăţare, educaţia părinţilor, mediul, 

bineînţeles, activitatea şi pregătirea intelectuală a cadrelor didactice. 

Toate aceste cercetări ne ajută în predarea disciplinei Limba şi literatura română. De 

exemplu, se cunosc diverse tipuri de scriere, ce diferă la copiii de diferită vârstă:  

1. înclinat, la care recurg copiii ce ţin stiloul aplecat, prin apăsarea puternică a degetului 

mare, ceea ce face  ca scrisul să aibă un contur puţin ascuţit;  

2. îndoit, crispat, cu scriere spasmodică, ce contribuie mult mai târziu la definitivarea 

scrisului personal;       

3. flexibil, în care indexul este activ. Graţie stiloului calitativ, scrisul apare într-un mod 

plăcut şi uniform; 

4. mixt, care combină cele 3 tipuri descrise anterior, ducând la un scris neuniform, 

impersonal, greu de recunoscut [1]. 

De aici practica şcolară ne arată că, în ceea ce priveşte scrisul şi cititul, se pot evidenţia 3 

categorii de copii:   

1. citesc cu greu, comiţând erori, fără să reţină ceea ce este necesar;  

2. efectuează lectura destul de anevoios, deşi memorează sensul celor citite. Se pare că e mai 

dificil să sesizeze literele: apare un decalaj între dezvoltarea aptitudinilor de a înţelege cele citite;  

3. citesc lesne, însă nu ţin minte ce au lecturat. E vorba  de caracterul tipărit, de identificare a 

literelor ce devansează planul conştiinţei. Acest lucru nu permite ca copiii mai evoluaţi, care citesc 

uşor şi reţin integral textul, să desprindă simultan semnificaţia celor lecturate. La ei capacitatea de 

recunoaştere a semnelor grafice coincide cu cea de înţelegere a sensurilor, ceea ce denotă că  posedă 

aptitudini excelente de lectură.  

Subliniem că, pentru a obţine performanţe în privinţa cititului, urmează să ţinem seama şi de 

memoria copilului de 7-8 ani: dacă el o va poseda, după 2-3 lecturi ale unui text, va fi în stare să-l 

reproducă. Se are în vedere un copil mai puţin supravegheat, care poate crea impresia că ştie să 

citească, el însă redă textul pe care l-a însuşit datorită lecturii repetate în clasă. Astfel, predomină 

memoria mecanică, involuntară şi cea de scurtă durată. Memoria e în funcţie de încărcătura 

afectogenă (reţine, în special, ceea ce l-a impresionat mai mult, începe să uite des cam pe la 7 ani): 

nu ţine minte tema pentru acasă, uită penarul, caietul etc. La 9 ani, elevul e tentat să depună eforturi 

voluntare de a-şi dezvolta memoria (repetă mult); raportul dintre capacitatea de recunoaştere şi 

reproducere se schimbă. Bunăoară, la 6-7 ani, procesul de recunoaştere este mai lesne a se înfăptui. 
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În timp ce înaintează în vârstă, creşte posibilitatea de a reproduce conţinutul celor cu care s-a 

familiarizat. Dificultatea e cauzată de caracterul cam anevoios de a transpune limbajul interior (ce  

s-a aflat la temelia înţelegerii) în cel exterior. De exemplu, e mult prea cunoscut că elevul de vârstă 

şcolară mică este captivat de poveşti, trăindu-le, cu intensitate, când le citeşte. Sensul pe care îl 

atribuie diferitor cuvinte seamănă foarte puţin de la un copil la altul. Doar la vârsta de 8-10 ani, 

semnificaţia cuvintelor e percepută relativ similar de toţi copiii, fiind admisibilă din punct de vedere 

social. Spre finele claselor primare, un copil posedă peste 300 de noţiuni, ce sunt relativ valabile, 

putând să le utilizeze când trebuie să-şi pună creierul în mişcare. Statutul acestora contează: el ţine 

de claritatea, exactitatea şi stabilitatea de folosire la nivelul gândirii. Se formează reţele empirice de 

concepte: datorită lor, se constituie aşa-numita piramidă a cunoştinţelor. Iată cum se percepe o atare 

situaţie. De exemplu, dacă iniţial mărul pentru copil are sens de fruct ce se poate mânca, deci este o 

sursă atractivă de satisfacere a unei necesităţi, mai târziu, acelaşi măr, plasat într-un alt context: 

fruct – pom – grădină, va fi sesizat ca valoarea unei specii de plantă, de produs ce se poate vinde 

sau de obiect estetic. Savanţii consideră că accesibilitatea conceptului este un atribut, independent 

de procesul de însuşire a lor. Ea se raportează la capacitatea de a înţelege conceptele şi de a le 

comunica. În acest scop, urmează a dezvolta facultăţile de relaţionare a conceptelor cu contextul 

dat. De exemplu, aceeaşi persoană este mama, concomitent, soţia, sora cuiva (în toate cele două 

situaţii este femeie). Această necesitate de relaţionare a trăsăturilor conceptelor se dezvoltă abia  

spre vârsta de 10 ani [1]. Dacă ne referim la gândirea elevului de vârstă şcolară mică, trebuie să ştim 

că ea evoluează rapid şi eficient, avansând sub aspect figural, simbolic şi acţional, operativitatea 

gândirii e în concordanţă cu anumite reguli, ce constituie algoritme autentice ale activităţii 

intelectuale.  

Ele pot fi de 3 tipuri:  

1. de lucru sau de aplicare şi de rezolvare, ce se utilizează la operaţii matematice: adunarea, 

scăderea, înmulţirea, împărţirea;  

2. de identificare sau de recunoaştere a unor structuri, legături, feluri de fenomene etc.: e vorba 

de identificarea datelor cunoscute şi neştiute într-o problemă, de distingerea reperelor geografice, a 

formelor geometrice, a unităţilor de măsură corespunzătoare;                                                     

3. de control, utilizate în calculele aritmetice, în unele activităţi intelectuale, ale căror rezultate 

creează relaţii ce se pot lesne controla. Există copii care sunt la curent cu un algoritm de lucru foarte 

bine consolidat, deşi algoritmi de identificare încă puţin dezvoltaţi. Aceşti copii demonstrează 

performanţe în rezolvarea exerciţiilor. Cu toate acestea, ei nu reuşesc să se manifeste atunci când 

urmează să rezolve probleme, căci întâmpină dificultăţi la recunoaşterea structurilor operative 

solicitate. Fireşte, există copii care posedă şi algoritmi de lucru dezvoltaţi şi mai puţin evoluaţi. 

Aceştia se disting când trebuie să determine adecvat etapele de calcul al problemei. Totodată, ei 

comit greşeli de calcul în procesul de rezolvare a problemei, ceea ce denaturează rezultatele. 

Acestea, adesea, sunt determinate de neatenţia copilului. Asemenea  modalităţi de gândire pot 

continua până atunci când copiii ating vârsta şcolară mare, trecând chiar dincolo de ea, ceea ce, de 

bună seamă, influenţează personalitatea copilului: depinde de felul cum este evaluat din această 

perspectivă la şcoală. [1] 

În clasele mici, pentru depistarea unor facultăţi intelectuale, se va putea utiliza jocul de rol. 

Fiind ghidaţi de profesori, elevii vor prezenta cu plăcere diverse roluri. C. J. Simister crede că 

această activitate poate fi foarte utilă, ajutându-i pe copii să înveţe cum să se exprime, să se 

orienteze într-o varietate de situaţii. Scopul unei astfel de activităţi este să-i instruim pe copii să-şi 

formuleze ideile direct, concis şi politicos în situaţiile în care cer ceva sau când explică ce cred şi ce 

gândesc. Astfel, copiii au o ocazie prielnică să înveţe în ce constă valoarea gândirii creative, în 

conexiune directă cu cea intelectuală. Şi profesorul, şi copiii îşi pot imagina diverse scene similare, 

care le vor stimula atât imaginaţia, cât şi priceperea de a fi hotărâţi în cel mai bun mod posibil.  

Un joc interesant ce poate fi folosit la lecţie, în scopul de a dezvolta la elevi abilităţile de 

observaţie şi deducţie, este „Deschide ochii, deschide mintea”. E vorba de o activitate pentru două 

sau mai multe persoane, cu jucători care dau trei răspunsuri la rând – unul pentru fiecare din cele 
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indicate mai jos. Oferind răspunsuri la acest şir de trei întrebări, jucătorii sunt încurajaţi să urmeze o 

succesiune logică. Iată câteva întrebări ce se pot adresa jucătorilor:  

● spune un lucru ce este cu siguranţă adevărat despre… (acel tablou, acei oameni, această 

stradă);   

● spune acum un lucru ce ar putea fi adevărat despre… De unde ştii?; 

● poţi să te gândeşti la ceva ce ai vrea să ştii despre…? [2, p. 181]. 

Pentru dezvoltarea intelectuală a elevilor, respectiv a competenţei  de a raţiona adecvat, este 

potrivit jocul „Imaginează-ţi…”, în care un copil îşi va încerca abilităţile de luare a deciziilor în 

contextul unor situaţii imaginare, ipotetice. Se vor propune câteva decizii, fiind  alese acelea care îi 

vor atrage elevului atenţia şi pe care le va găsi interesante pentru o discuţie. De exemplu:  

●  imaginează-ţi… că ai putea încrucişa oricare două fiinţe. Ce ai alege?;  

●  imaginează-ţi… că ai putea primi răspunsul la orice întrebare. Ce ai întreba?;    

●  imaginează-ţi… că ai putea fi orice personaj dintr-o poveste timp de o săptămână. Cine ai vrea 

să fii?;   

●  imaginează-ţi… că ai rămâne pe o insulă pustie. Ce obiect ai alege să ai cu tine?;  

●  imaginează-ţi… că ai putea inventa o nouă lege pentru ţară. Care ar fi?  

Acest joc poate începe cu un brainstorming. Apoi se va selecta şi se va elimina până se va 

ajunge la ideea câştigătoare, analizând argumentele pro şi contra, de asemenea, consecinţele. Graţie 

acestei activităţi, copiii vor înţelege că se cere timp, pentru a lua o decizie bună. Cea dintâi opţiune 

ce le vine în minte nu este, desigur, cea mai bună, căci trebuie examinată un timp oarecare            

[2, p. 213-214]. C. J. Simister emite părerea că o metodă distractivă benefică, ce permite a introduce 

acest tip de activitate, este a le recomanda copiilor să se implice în această scenă, gândindu-se la 

personaje celebre din desene animate, cărţi, seriale de televiziune etc. De exemplu, cum s-ar fi 

comportat Albă-ca-Zăpada în această situaţie? Copiii vor avea prilejul să distingă diferite abordări 

posibile (sau imposibile) [2, p. 242].            

În comparaţie cu copiii, adolescenţii încep să gândească mult mai profund, mai matur,  mai 

eficient, în ansamblu, complex. Se consideră că o astfel de capacitate diferă de la o etapă la alta:  

1. în perioada adolescenţei, indivizii devin mai buni decât copiii; ei sunt în stare să mediteze la 

ceva realizabil, în loc să se limiteze la ceea ce este adevărat. Dacă gândirea copiilor e orientată la 

aici şi acum, la evenimentele pe care le constată direct, atunci adolescenţii pot raţiona ipotetic; 

2. în vremea trecerii prin adolescenţă, indivizii pot formula idei abstracte: memorizează uşor 

proverbe, construiesc dialoguri, întrebuinţează în relatările lor metafore. Acum se conturează şi 

abilitatea faţă de relaţiile interpersonale, vădesc  interes faţă de politică, filozofie, religie şi 

moralitate; 

3. în timpul adolescenţei, individul începe să cugete, se concentrează mai mult asupra procesului 

de gândire. Deci, are loc evoluţia la un nivel mai înalt, e vorba de o etapă metacognitivă. Astfel, el 

poate demonstra introspecţie şi autoconştiinţă. Se modifică gândirea, se observă tendinţa de a 

deveni una multidimensională, adolescenţii nu se limitează la discuţii despre o singură problemă. 

Dacă copiii reflectează asupra unui lucru numai o singură dată, atunci adolescenţii se implică în 

dezbateri mult mai serios, examinează situaţii dificile, iau atitudini concrete, fiind destul de utile în 

soluţionarea a tot felul de chestiuni curente, sunt capabili să vadă orice problemă din diverse 

perspective; 

4. în cele din urmă, pot să perceapă mai bine lucrurile ca fiind, în special relative, decât absolute. 

Copiii aspiră la ideea de a sesiza realitatea aşa cum este: cu aspectele ei pozitive şi negative. 

Credem că acest mod de gândire poate să-i irite pe părinţi, întrucât simt că adolescenţii întreabă 

despre totul ce nu este clar, cu scopul de a se convinge de ce e aşa şi nu altfel, într-un cuvânt, o fac 

de dragul argumentului [Apud: 1]. 

Rezumând cele expuse anterior, conchidem că părerile savanţilor despre evoluţia 

intelectuală a copilului se întemeiază pe studii ample, ce oglindesc această temă din unghiuri de 

vedere diferite, fiecare având partea sa de adevăr. Orice principii reies din aplicarea teoriilor 

elaborate pe subiecţi concreţi, pe experienţe consecvente şi constructive, ceea ce constituie un reper 

pentru activitatea noastră, mai ales cu elevul şcolii de astăzi, care, e mult mai informat ca cel de 
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altădată. Iată de ce e necesar să ne familiarizăm îndeajuns cu acele criterii pertinente, la care au 

apelat pedagogii şi psihologii celebri dintotdeauna, ţinând cont, desigur, de specificul procesului 

instructiv-educativ actual. Indiferent de vârstă, orice copil va dobândi anumite performanţe la 

învăţătură, dacă profesorul îl va orienta corect, pentru a persevera în efectuarea temelor la toate 

disciplinele. Copiii trebuie să-şi dea seama că perseverenţa nu înlocuieşte gândirea. Adevărata 

tenacitate implică creativitate – aspiraţia de a căuta continuu idei noi, până când va fi descoperită 

cea mai bună, mai originală [2, p. 141]. În acest context, e important, aşa cum recomandă C. J. 

Simister, a-l ajuta pe copil să descopere beneficiile perseverenţei. Bunăoară, el trebuie obişnuit să-şi 

planifice şi să-şi verifice recompensele pe termen scurt ca un stimulent pentru tenacitate. Astfel, 

copilul poate fi convins să-şi întocmească o listă de plăceri (vizionarea unui anumit program de 

televiziune, discuţia la telefon cu un prieten, lectura unui capitol dintr-o carte sau să joace fotbal 

timp de 10 minute). C.J. Simister susţine că asemenea acţiuni se pot practica cu scopul de a-şi 

diviza activitatea în unităţi controlabile sub aspect emoţional – a avea în perspectivă ceva distractiv 

acţionează ca un bun stimulent pentru a persevera. Preocupat de acest lucru, el îşi va dezvolta o 

deprindere cu adevărat valoroasă, ceea ce îi va fi de real folos pe tot parcursul vieţii [2, p. 144]. 

Viaţa ne oferă multiple exemple de perseverenţă, pe care copiii le-ar putea urma: vedete sportive, 

actori, oameni de ştiinţă, cântăreţi, chiar şi politicieni. De aceea, uneori, e bine să-i familiarizăm pe 

copii cu astfel de personalităţi, să scoatem în vileag acele trăsături care le-au făcut notorii, iar pe 

copii i-ar influenţa în bine, i-ar îndemna, într-un fel, să le urmeze calea.  

Şirul de modele poate continua, însă, în viziunea noastră, şi acesta e suficient pentru a 

demonstra efectele benefice ale perseverenţei în evoluţia unui om care poate să ajungă aievea o 

personalitate, manifestându-se ca o fire tenace şi inteligentă.  

O sursă de inspiraţie pentru profesori  şi copii sunt diverse citate ce pot fi folosite la lecţie 

ca repere, în vederea cultivării gândirii logice. Bunăoară, C.J. Simister sugerează că ar fi potrivite  

trei citate minunate: „Nu există oameni obişnuiţi” (C.S. Lewis); „La fel cum mingea şi părţile sale 

sunt legate şi strânse ca într-o cusătură – Puterea echipei este jucătorul; Iar puterea jucătorului este 

echipa” (Rudyard Kipling); „Fulgii de zăpadă sunt printre cele mai fragile lucruri ale naturii, dar 

uită-te ce pot face când se lipesc” (Vista M. Kelly) [2, p. 240]. Alegând un citat sau altul, profesorul 

le va  solicita elevilor să-l comenteze, apoi va putea să le confrunte, pentru a găsi varianta  optimă 

de interpretare.          

Un şir de investigaţii despre problema abordată dovedesc că în procesul dezvoltării 

intelectuale, în general, au loc  schimbări cantitative şi calitative  sistemice ale activităţii de gândire 

a omului, datorită vârstei şi îmbogăţirii experienţei de viaţă. Totodată, se accentuează că procesul în 

sfera intelectuală e în funcţie de condiţiile social-istorice şi de particularităţile individuale ale 

gândirii. Cunoştinţele şi aptitudinile mintale generale de achiziţionare  formează componentele 

principale ale dezvoltării intelectuale. 
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CZU:371.3 

COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI 

Maria ȚIFRAC, Școala Gimnazială nr. 5, Sighetu Marmatiei, Maramureș, România 

Rezumat: Școala ca instituție socială creează grupuri și intensifică relatiile sociale. Cercetările 

întreprinse asupra grupurilor au scos in evidență importanța legăturilor care este determinată de o 

comunicare intensă între membrii săi. Un rol important în cadrul grupului în demersul identificării, 

dezvoltării și optimizării câmpului de influențe pe care comunicarea cu deosebită relevanță  creează 

în jurul metodelor de interacțiune este comunicarea în cadrul grupului. 

Cuvinte cheie:comunicare, grup, comunicare în grup, elev, profesor, caracteristicile grupului. 

Summary: School as a social institution creates groups and intensifies social relations. The research 

carried out on the groups has highlighted the importance of the links which is determined by an 

intense communication between its members. An important role within the group in identifying, 

developing and optimizing the field of influences that communication with high relevance creates 

around the methods of interaction is communication within the group. 

Comunicarea didactică se referă nu numai la stimularea creativității, la rezolvarea 

conflictelor, dar și la diverse tehnici de învățare sau de utilizare a grupului pentru a obține rezultate 

bune în activitățile organizate.  

Încă de la începuturile psihologiei sociale s-au constatat diferențe mari între modul în care se 

comportă un individ atunci când este singur și reacțiile lui atunci când se află într-un grup. 

Psihologii și pedagogii aveau tendința de a exagera rolul grupului în activitățile educative. În 

secolul trecut cercetătorii au arătat că impactul educativ depinde de calitatea grupului; efectele 

pozitive sunt prezente într-un grup organizat democratic, iar în grupurile organizate  autoritar apar 

reacții de frustrare și violență. Școala ca instituție socială creează grupuri și intensifică relațiile 

sociale. Cercetările întreprinse asupra grupurilor au scos in evidență importanța legăturilor care este 

determinată de o comunicare intensă între membrii săi. [1, p.199]. 

În viața noastră întâlnim grupuri peste tot. Este foarte greu dacă nu am face parte dintr-un 

grup. Indiferent din ce grup facem parte avem senzația că in acel grup avem ceva în comun cu 

ceilalți membrii ai grupului, stabilim anumite reguli și realizăm  un scop împreună. Un rol 

important în cadrul grupului în demersul identificării, dezvoltării și optimizării câmpului de 

influențe pe care comunicarea cu deosebită relevanță  creează în jurul metodelor de interacțiune este 

comunicarea în cadrul grupului. Prin comunicare se exprimă ceea ce se petrece, s-a întâmplat ori se 

dorește să aibă loc la nivelul grupului și/sau al fiecăruia. Ca urmare, realitatea exprimată sau de 

exprimat se prezintă ca fapte, sentimente și relații între fapte și sentimente. 

Faptele, înfățișate ca incontestabile, sunt alcătuite din ce se vede: inclusiv  atitudini posturale, 

gesturi, culori, forme, figuri, dimensiuni; ce se aude: vorba, timbrul vocii, muzica, sunetele, 

zgomotul, ritmul, tăcerea, intensitatea intervenției; ce se spune: cuvântul (ca sens), conținuturile; ce se 

face: acțiuni, muncă (organizarea ei), obiectele produse, cercetarea, exercițiile practice, rezultatele 

obținute.  

Un tip special de grup îl reprezintă echipa educațională, care se integrează la limitele unor 

definiții ce preiau și folosesc  achizițiile teoretico-metodologice atât  ale psihologiei sociale 

(referitor la dinamica grupului), ale psihologiei organizaționale (echipa educațională are multe 

determinante procesuale similare grupului de lucru din organizații), cât și ale pedagogiei. [2, p.262]. 

Echipele educaționale sunt microgrupuri rezultate din împărțirea colectivului printr-o 

multitudine de tehnici, alcătuite pentru îndeplinirea uneia sau a mai multor sarcini educaționale, 

realizând obiective informative-cunoscând o anumită materie și obiective de tip formativ-

motivațional, comparativ cu întreaga clasă sau cu individul. Astfel echipa educațională se leagă de 

performanță. 

Sentimentele prezente la grup, subgrup sau individ sunt recunoscute și prelucrate, conștient sau 

inconștient, de fiecare, în fapt, ele sunt afectivitatea pe care o generează și/sau o manifestă fiecare 

grup în modelele sale de tensiune, de satisfacție, de putere, de euforie. Individual, fiecare le resimte 

la fel și totodată diferit: pozitiv/negativ, atracție/respingere, bucurie/durere, satisfacție/frustrare, 

forță/slăbiciune, indiferență/entuziasm. Relația fapte-sentimente se prezintă la nivelul intenției, 
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senzațiilor, impresiilor, înțelegerii faptelor, contextelor, oamenilor. Fiecare persoană are tendința să 

deformeze, să interpreteze, să înfrumusețeze ori să umbrească ceea ce vede, aude, simte. În gradul și 

nivelul de deformare intervin caracterul și experiențele anterioare.  

Elementele grupului propriu zis sunt caracteristicile specifice lui: competiția și colaborarea, 

segmentele constitutive: normele, rolurile. O echipă didactică reprezintă împărțirea clasei in 

microgrupuri care trebuie să îndeplinească anumite obiective și să realizeze ceva sarcini, iar echipă 

educațională care, pe lângă mecanismele proprii echipei didactice urmăresc obiective 

supraordonate, cum ar fi climatul educațional intern, motivația pentru lucrul in grupul respectiv, 

legătura dintre aceasta și performanță, însușirea unui evantai larg de roluri. [2, p.262] 

În cadrul echipei didactice practica școlară înregistrează exerciții cotidiene bogate, iar în cazul 

echipei educaționale activitățile se află intr-o arie insuficientă de dezvoltare, atât calitativ cât și 

cantitativ. 

Comunicarea poate fi determinată de numărul membrilor grupului, cele avantajate fiind 

grupurile mici, în timp ce grupurile mari ar crea obstacole într-o comunicare eficientă. Pedagogia 

comunicării eficiente tinde să deosebească grupurile create administrativ în care relațiile dintre 

membrii sunt întâmplătoare de grupuri care se caracterizează atât prin comunicare, cât și prin relații 

democratice și liberale. [1, p.200] 

Caracteristicile primelor forme de relaționare dintre echipele funcționale și grupurile 

aleatoare: relațiile informale prietenești, care asigură confort și relaxare; participarea tuturor 

membrilor echipei la discuții, fiecare exprimându-și punctul de vedere propriu; obiectivele 

activității sunt înțelese și acceptate de câtre membrii grupului; membrii grupului comunică între ei, 

punctele de vedere pe care le exprimă fiecare dintre ei sunt ascultate și comentate de ceilalți; cele 

mai multe decizii sunt luate prin consens; sunt frecvente atitudinile critice la care nu apar reacții de 

ostilitate; membrii echipei sunt  liberi să-și exprime ideile și sentimentele; conducătorul echipei ține 

seama de părerile membrilor echipei atunci când ia  o hotărâre mai importantă; grupul își cunoaște 

propriile acțiuni, este interesat să obțină informații despre activitățile pe care le întreprinde, discută 

și evaluează acțiunile întreprinse, propunând frecvent idei de ameliorare și inovații. [3, p.202] 

Caracteristicile grupului sau echipei organizate după principii de solidaritate și coeziune: 

membrii grupului sunt calificați în ambele roluri: de conducere și de subordonare; grupul nu este 

așa de numeros, iar timpul petrecut împreună este suficient pentru a se cunoaște unul pe altul și a 

stabili relații de activitate bună; membrii grupului sunt loiali liderului, străduindu-se să răspundă 

pozitiv deciziilor luate de acesta; există o încredere reciprocă între membrii grupului, între aceștia și 

lider; scopul și valorile grupului sut discutate frecvent, ținându-se seama de propunerile care 

intervin; indivizii care aparțin mai multor grupuri, respectă valorile și scopurile fiecăruia dintre 

acestea; valorile sunt ierarhizate în funcție de gradul de acceptabilitate al membrilor lor; membrii 

grupului sunt motivați în cel mai înalt grad de scopul și valorile grupului; se practică ascultarea 

interactivă și se acceptă critica fără să apară reacții ostile; liderul stabilește tonul și atmosfera 

propice pentru practica de conducere, evitând favoritismul și obținerea de foloase personale; grupul, 

inclusiv liderul, ajută fiecare membru pentru a dezvolta intregul potențial; expectanțele membrilor  

grupului sunt destul de înalte, fără a genera anxietate; liderul și membrii cred că grupul poate face 

imposibilul; membrii grupului ajută și alte persoane dacă se apreciază că acest ajutor este necesar; 

atmosfera sportivă stimulează creativitatea; rezolvarea promptă a problemelor administrative și 

tehnice; comunicarea membrilor este deplină și sinceră; membrii așteaptă și sunt gata să primească 

și să folosească comunicarea; comunicarea este folosită pentru a servi intereselor grupului; membrii 

încearcă să se influențeze  unii pe alții și sunt deschiși la influențele celorlalți; membrii exercită 

influență asupra liderului; grupul este flexibil și adaptabil; membrii se simt securizați în luarea 

deciziilor care-i privesc; inițiativa este încurajată; liderul este ales cu grijă ținându-se seama de 

voturile membrilor, dar și de abilitățile de conducere ale conducătorului. [3, p. 202-203] 

Aceste caracteristici se referă la un tip ideal de grup sau echipă, dar destul de greu de întâlnit 

într-o societate ca a noastră. Unele dintre ele sunt insuficient de clar  formulate, altele referindu-se 

la aspectele emoționale. Tot acestea se referă mai mult la echipe sau grupuri profesionale și mai 

puțin la cele educaționale. 
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Dacă caracteristicile echipei sau grupului evoluează într-o direcție divergentă, solidaritatea 

sau măcar coexistența grupului nu se pot realiza  decât prin metode coercitive. Pentru a construi 

grupuri capabile de coeziune, trebuie să ținem seama de preferințele copiilor și să avem un cadru 

larg de selecționare. Este necesară și expertiza psihologică, administrarea unor teste de 

personalitate, pentru ca standardele motivaționale să aibă mai multă consistență. Posibilitățile de 

stimulare a membrilor grupului sunt destul de reduse, mai ales, în mediile școlare [1, p. 203]. 

Diversitatea elementelor care acționează în vederea definirii eficienței unui grup este foarte 

utilă și în literatura de specialitate se întâlnesc mai multe elemente: împărtășirea unui scop comun, 

mărimea grupului (grupul va funcționa eficient atunci când toți membrii grupului  pot comunica și 

interacționa unii cu alții), locul de întâlnire (un grup care se întâlnește într-o sală de clasă va 

acționa, probabil într-un mod mai formalizat decât dacă locul de întâlnire îl constituie apartamentul 

unuia dintre membrii grupului), dispunerea spațială a membrilor (o aranjare în jurul unei mese 

rotunde nu va da discuției un sens formal cum ar da aranjarea ei la o masă dreptunghiulară, această 

dispunere spațială ar trebui luată in seama de către membrii grupului chiar de la prima întâlnire), 

normele și regulile de grup (normele reprezintă așteptările membrilor grupului despre cum se vor 

comporta ceilalți membri fiind informale, nescrise, pe când regulile sunt un efect formal și 

structurat al normelor, direcționând comportamentul membrilor în mod explicit), structura 

(patternul care diferențiază un grup de altul), coeziunea (o forță pozitivă constând în atracția 

membrilor grupului de a se afla unii în compania celorlalți). Toate aceste elemente sunt importante 

în activitatea de zi cu zi în grupurile din care facem parte. Pentru a vedea cum funcționează această 

interacțiune, trebuie analizat pentru început cum se constituie, se dezvoltă, atinge aria de 

performanță optimă a gradului de interacțiune posibil, se rezolvă activitățile pentru care s-a reunit și 

modul cum se dizolvă grupul [2, p.264]. 

Se pot identifica, conform cercetărilor, mai multe stadii în procesul de interacțiune umană. 

Aceste stadii sunt dezvoltate sub două paradigme de evoluție: reuniunea care cuprinde etapele de 

formare și dezvoltare a relaționărilor și separarea care vizează etapele de pirdere a coeficientului de 

relaționare până la dispariția acestuia. 

Reuniunea cuprinde inițierea, experimentarea, intensificarea, integrarea și obligațiile 

reciproce. 

Inițierea, care este prima etapă, oamenii se inițiază unii pe alții în arii diferite, își verifică 

atitudinile și credințele, se fac primele aprecieri reciproce. În echipele educaționale, această etapă de 

inițiere este foarte importantă: celor care vin pentru prima dată în contact le vine foarte greu să 

formeze o echipă eficientă, cu un randament didactic sporit, pentru că atenția le este divizată pe 

două câmpuri diferite, au de rezolvat în comun o sarcină pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să 

interrelaționeze cu ceilalți, ceea ce presupune un efort foarte mare din partea lor. În primele 

momente, aceste exerciții sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea unui climat relaxant și 

pozitiv în cadrul grupurilor nou-formate. Și în cadrul unor grupuri cu mai multă experiență de lucru 

împreună, aceste exerciții se dovedesc a fi utile, deoarece elevii pierd în cadrul activităților 

obișnuința lucrului împreună. 

În etapa de experimentare apare necesitatea unor activități comune între parteneri, activități 

care să treacă de cadrul non-sarcină a jocurilor de inițiere, sau spargere a gheții, dar care să se 

păstreze în intervalul dezvoltării unor activități centrate pe celălalt decât pe sarcină. Persoanele 

dezvoltă mai mult efort în a căuta experiențe și interese comune, totul este general, relaxat și 

necriticabil. 

În cadrul etapei de intensificare, activitatea didactică în echipă pentru rezolvarea sarcinii 

devine optimă. Echipa petrece mult timp împreună, participanții încep să-și spună lucruri mai 

personale, despre familie și prieteni, își împărtășesc frustrările, imperfecțiunile, crește încrederea în 

echipă, dezvoltă prescurtări în modul de a vorbi, coduri personale și glume pe care le înțeleg doar 

ei. Adevărul capătă mare importanță în cadrul discuțiilor. Deschiderea spre celălalt și spre echipă 

este un risc în cadrul intensificării, ea ajută la evoluția relației, dar îi face vulnerabili unul în fața 

celuilalt. 
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Etapa integrării conturează atingerea unui grad de coeziune ridicat în grup, echipa lucrează 

eficient împreună, membrii au roluri bine definite și acceptate în grup, echipa lucrează armonizat, 

sistemic. Cei din afară așteaptă să vada echipa împreună, dacă îi văd doar pe câțiva dintre ei, aceștia 

sunt întrebați unde sunt ceilalți. Fac multe lucruri împreună, au prieteni comuni. 

Obligațiile reciproce este ultima etapă a reuniunii și este rar întâlnită la echipele didactice. 

Apariția acestuia oferă echipei o libertate de acțiune și creativitate, se fac angajamente formale, este 

greu ca un membru al echipei să o părăsească și să meargă în altă echipă [2 p. 265]. 

În cea de-a doua perspectivă, separarea, apar stadiile: diferențierea, superficializarea, 

stagnarea, evitarea și terminarea. În unele cazuri conflictul poate să întărească echipa, iar în altele să 

destabilizeze climatul de lucru al acesteia, de aceea profesorul trebuie să sesizeze dacă apare 

separarea sau nu și să folosească strategii de reducere a conflictului și  tehnici de re-evoluție a 

coeziunii echipei. 

În prima etapă a celei de-a doua paradigmă, diferențierea, apare focalizarea pe elementele de 

diferență între ele, pe ceea ce-i desparte, nu pe ceea ce îi apropie pe membrii grupului. Aceste 

diferențe devin puncte centrate pentru discuții și argumentări. Coechipierii își găsesc arii de interes 

noi și vorbesc  din ce în ce mai puțin despre aceasta în cadrul grupului.  

În stadiul superficializării conversația este superficială, membrii echipei aflați în acest stadiu 

își acoperă problemele de relaționare: își dezvoltă o mască pentru cei siuați în afara echipei. Fiecare 

punct de conflict în interrelaționările multiple din grup pare mai sigur să fie reprimat în cadrul 

discuției, pentru a se evita certurile. 

Stagnarea este un timp de inactivitate în relaționările din interiorul echipei. Membrii acesteia 

se limitează strict la relaționările cerute pentru realizarea sarcinii simțindu-se frustrați de inabilitatea 

lor de a comunica între ei aspecte afective. Întinderea în timp a acestei stări depinde și de 

recompensele pe care cadrul didactic le poate oferii membrilor grupului dacă rezolvă corect 

sarcinile. 

În etapa evitarea și terminarea, partenerii din echipă încearcă să se evite. Dacă cadrul didactic 

păstrează echipele respective pe mai departe, membrii refuză interrelaționările. [2, p. 266]. 

Aceste stadii sunt extrem de flexibile și adaptabile, pentru că anumite etape pot fi incluse în 

altele, importanța unora poate scădea până a deveni subetapă pentru alte stadii. Dacă delimitarea lor 

în timp este dificilă și trecerea de la una la alta este greu de remarcat și utilizat de cadrul didactic, 

optimizarea tehnicilor de lucru în echipă în funcție de obiectivele propuse poate fi foarte utilă în 

activitatea acestuia. Un rol important în construirea grupului îl au persoane cu influență, profesorii 

și managerii școlari. Se apreciază că rolul celui care influențează se caracterizează printr-un anumit 

număr de subtipuri. Influența tinde să modifice dispozițiile persoanei influențate, la care aceasta 

poate participa. În plan intelectual, persoana care influențează, acționează asupra sistemului de 

cunoștințe pe care le are viitorul membru al grupului, operație ușor de realizat, ținând seama de 

diferența mare de status dintre profesor și elev. În plan afectiv există persoana care influențează 

asupra motivelor care pot să conducă membrii grupului și poate să dorească sau să refuze unele 

situații. Influența afectivă pozitivă se poate realiza prin activități psiho sociale complexe, de 

suscitare și inhibare. Suscitarea se realizează prin stimularea speranței în anumite satisfacții obținute 

datorită cristalizării grupului sau teama de anumite insatisfacții în cazul în care grupul nu s-ar putea 

crea sau dacă persoana respectivă nu ar face parte din grup. Funcția de inhibare s-ar datora temerii 

de anumite insatisfacții, ca urmare a participării la grup sau speranțe în anumite satisfacții obținute 

in cazul realizării grupului. 
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EDUCAȚIA DE LA EGAL LA EGAL 

Daria URSU, învățătoare, grad didactic superior, Liceul Teoretic Măgdăcești 

Rezumat: Educația de la Egal la Egal (EEE) este un proces, în cadrul căruia tineri motivați și bine 

instruiți desfășoară activități educative informale sau organizate, cu semenii lor de-a lungul unei perioade 

de timp, având drept scop cultivarea cunoștințelor acestora, formarea atitudinilor, convingerilor și 

deprinderilor și determinându-i să fie mai responsabili și activi. Activitățile EEE pot fi desfășurate, în 

cadrul unor mici grupuri sau prin contact individual, într-o mare varietate de împrejurări: în școli și 

universități, cluburi, biserici, la locul de muncă, pe stradă sau în orice alt loc unde se întâlnesc tinerii. 

Cuvintele – cheie: educație, egal, tineri. 

Abstracts. From equal to equal education (EEE) is a process, within motivated and well educated youth 

develop informal educative or organized activities, with their peers during a period of time, having the 

goal to help them gain knowledge, form attitudes, beliefs and habits and to determine them to be more 

responsible and active. The activities of From equal to equal education can be organized, within small 

groups or through individual contact, in a large variety of circumstances: in schools and universities, 

clubs, churches, at the working place, in the street or in any other place where there are young people. 

Kei – words: education, equal, young people. 

Educația de la egal la egal este un concept popular care implică o abordare, un canal de 

comunicare, o metodologie, o filosofie și o strategie. EEE este considerată acum o strategie 

eficientă de schimbare comportamentală și se bazează pe câteva teorii comportamentale bine 

cunoscute - Teoria învățării sociale, Teoria alegerii raționale și Teoria difuzării inovației. 

Teoria învățării sociale afirmă că învățarea socială reprezintă o însușire a cunoștințelor și 

a deprinderilor prin observarea directă sau indirectă a comportamentelor unor modele și a 

consecințelor pe care le au aceste comportamente asupra modelelor. 

Prin cercetările realizate, s-a demonstrat că oamenii învață deseori numai privindu-i pe 

ceilalți și astfel individul codifică informația despre comportamentul lor, iar în situații ulterioare 

folosește această informație codificată drept ghid pentru acțiunile proprii, fără a fi nevoie de 

consolidarea ei, pentru producerea răspunsului. O mare parte a procesului de învățare socială se 

realizează prin expunerea la modele din viața reală care produc, intenționat sau nu, structuri de 

comportament ce pot fi imitate de către alții.  

Deci, majoritatea oamenilor servesc drept modele de comportament, iar unii oameni (mai 

ales cei apropiați) sunt chiar capabili să provoace schimbări comportamentale la anumiți indivizi, 

pe baza valorilor și interpretării sistemului individual (Bandura, 1986). 

Teoria alegerii raționale precizează că unul dintre elementele influente ale schimbării 

comportamentale este percepția individului asupra normelor sociale sau credințelor despre ce fac 

sau gândesc oamenii care sunt importanți sau apropiați individului în raport cu un anumit 

comportament (Fishbein și Ajzen, 1975). 

Teoria difuzării inovației presupune că anumiți indivizi (lideri de opinie), dintr-o anumită 

comunitate/grup, acționează ca agenți ai schimbării comportamentale, prin diseminarea 

informațiilor și influențarea normelor de grup în comunitatea lor (Rogers, 1983). 

În majoritatea societăților, tinerii de multe ori întâmpină dificultăți în a obține informații 

clare și corecte cu privire la problemele care îi privesc, cum ar fi relațiile, sexualitatea, sănătatea 

reproductivă, HIV / SIDA etc. Acest lucru se întâmplă din mai multe motive: normele și 

tabuurile socio-culturale, lipsa accesului la informații sau chiar situația economică. De multe ori, 

informațiile sunt disponibile, dar pot fi transmise într-o manieră autoritară, plictisitoare sau 

neadaptată valorilor și cerințelor tinerilor și stilului lor de viață.  

O modalitate eficientă de abordare a acestor probleme este educația de la egal la egal, 

deoarece presupune atât un dialog între egali, cât și un anumit grup de educatori tineri formați 

care împărtășesc informațiile semenilor lor, acționând ca facilitatori ai discuțiilor. De obicei, 

aceste întâlniri decurg ca niște adunări informale care discută și învață despre un anumit subiect 

împreună, cu ajutorul educatorului, de la egal la egal (cineva de aceeași vârstă sau din același 

372



grup social). EEE funcționează bine, deoarece este participativă și implică tinerii direct în 

discuții și activități.  

S-a demonstrat că oamenii învață mai bine prin exerciții practice decât doar din informații. 

Prin urmare,  EEE este o modalitate optimă de a învăța despre ceva care ne interesează sau ne 

frământă. Aceasta îi împuternicește și îi responsabilizează pe tineri și le oferă posibilitatea de a 

ține sub control o problemă.   

Exemple de activități de la Egal la Egal pentru tineri : 

 Ședințe organizate cu elevii în cadrul școlilor, ludotecilor, cu folosirea metodelor 

interactive, cum ar fi: jocurile, dezbaterile, brainstorming-urile, jocurile de rol etc. 

 Piese de teatru într-un club de tineri, urmate de discuții în grup. 

 Conversații informale cu tinerii, la o discotecă, club etc. 

Toate acestea îi pot ajuta pe tineri să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă fără să li 

se „spună” ce să gândească sau cum să facă. 

EEE poate fi aplicată în cazul diferitor grupuri etnice, sociale și de vârstă în vederea 

atingerii diferitelor obiective. În ultimul timp, EEE  este utilizată în toată lumea și devine tot mai 

răspândită. 

DE CE EDUCAȚIA DE LA EGAL LA EGAL? 

Grupul de semeni, prieteni ai unui tânăr are o influență majoră asupra modului lui/ei de 

comportament. EEE, ca proces, are o influență pozitivă și este deosebit de eficientă. Câștigarea 

încrederii educatorilor de la egal la egal în fața grupului - țintă este o temelie importantă pe care 

poate fi construita EEE.  

Tinerii care au participat în cadrul inițiativelor EEE afirmă deseori că informația este 

transmisă mult mai ușor datorită experienței și intereselor comune ale educatorilor și ale 

audienței în domenii precum preferințele muzicale și atitudinea față de celebrități, limbajul 

folosit, temele ce țin de familie (problemele dintre frați, lupta pentru independență etc.) și 

cerințele care le sunt înaintate în dependență de statutul social (student, membru al unei echipe 

etc.) Este mai puțin probabil ca educatorii de la egal la egal să fie priviți de semeni ca niște 

autorități ce „predică” despre modul de comportare al celorlalți de pe o poziție critică. Procesul 

EEE este perceput, mai degrabă, ca primirea unui sfat din partea unui prieten informat, care 

înțelege bine ce înseamnă să fii tânăr pentru că se confruntă cu probleme similare.  

Deloc surprinzător este faptul că tinerii obțin mult mai multe informații de la semenii lor 

privind problemele sensibile în mod special sau prezintă un subiect tabu din punct de vedere 

cultural. 

EEE este, de asemenea, o modalitate de afirmare a tinerilor: ea le oferă posibilitatea să 

participe în activitățile ce îi privesc în mod direct și să aibă acces la informațiile și serviciile de 

care aceștia au nevoie pentru a-și proteja sănătatea. 

Rolul principal al educatorului de la egal la egal este de a ajuta membrii grupului să-și 

definească preocupările și să caute soluții eficiente prin schimbul reciproc de informații și 

experiențe. Educatorul este cea mai potrivită persoană pentru a răspândi noi informații și 

cunoștințe membrilor grupului și poate deveni un model pentru alții prin „practicarea a ceea ce 

transmit semenilor". Deoarece el / ea este din același grup, poate empatiza și înțelege emoțiile, 

gândurile, sentimentele, limbajul participanților și, prin urmare, să ajute sau să refere cazurile 

serviciilor competente. 

Un educator de la egal la egal nu numai că îi informează pe colegi despre un subiect și 

despre practicile de reducere a anumitor riscuri, ci și le promovează. Prin exemplul propriu poate 

demonstra un comportament care poate influența normele comunitare pentru a promova 

reducerea riscului de violență  în cadrul școlii sau chiar a comunității. Educatorii sunt mai 

capabili să inspire și să-i încurajeze pe colegii lor să adopte comportamente pro sociale, mai ales 

prin faptul că împărtășesc aceleași experiențe, au aceleași puncte forte și trăiri comune cu grupul 

cu care interacționează. 

Condiția  de bază pentru a deveni un educator de la egal este de a fi un seamăn. De 

exemplu, un elev, educator de la egal la egal, va lucra mult mai bine cu colegii săi elevi; un 
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educator de la egal la egal care lucrează printre  migranți  va fi mai în largul său cu migranții și 

așa mai departe. Dacă sunteți un seamăn, deja vorbiți aceeași limbă și sunteți familiarizați cu 

valorile, normele și cultura grupului / comunității. 

Este important ca educatorii să aibă parte și de o formare în facilitarea grupului sau în 

educația de la egal la egal. Pentru a răspunde în mod clar și corect la întrebări, educatorul de la 

egal la egal trebuie să aibă cunoștințe generale despre subiect și să fie capabil să includă și 

subiecte conexe, cum ar fi îngrijirea sănătății, gestionarea emoțiilor, lucruri ce favorizează un 

comportament și un mod de viață ce nu promovează violența. Actualizând continuu cunoștințele 

și abilitățile în facilitarea grupurilor, creșteți valoarea educatorilor de la egal la egal pentru grup 

și rolul acestuia în comunitate. 

          Un educator de la egal la egal trebuie să fie sensibil și tolerant  la problemele societății; să 

fie un bun ascultător și un bun comunicator; să fie un model pentru comunitate și să se țină de 

cuvânt; să-și dezvolte și abilitățile de leadership și motivație; să tindă să fie cât mai deschis și 

non-critic; lipsit de judecată sau critică înseamnă a nu critica nici cu voce, nici în gând; să 

cunoască unde poate să refere semenii în caz de necesitate: către organizații specializate și 

experți sau chiar să distribuie pliante unde pot găsi mai multe informații. 

Pentru a realiza o activitate de la egal la egal este necesar să treci prin cei cinci itemi de 

ghidare de mai jos: 

1. Cine sunt participanții?  
Înainte de activitate e bine să-ți cunoști publicul cu care o să interacționezi. De exemplu, 

câți participanți vor fi, vârsta medie, interesele lor etc. 

2.  De ce este organizat programul / sesiunea? 
Definește bine obiectivele specifice activității, ce mesaj ai dori să transmiți participanților 

și de ce crezi că este important.    

3. Care sunt nevoile participanților și conținutul programului / sesiunii?  
Încearcă să afli despre ce informații le-ar fi interesant să afle semenilor tăi, dacă temele de 

discuții propuse le vor fi de folos. Nu uita, informează-te bine despre subiect! 

4. Unde va avea loc programul / sesiunea (locația)?   
E important să cunoști spațiul unde se va desfășura activitatea, pentru a-ți planifica 

programul cât mai eficient. De obicei e bine ca formatorul să vină cu o jumătate de ora mai 

devreme pentru a aranja spațiul conform necesităților programului planificat. 

5. Cum se va desfășura programul / sesiunea (metodologia)?  
E bine să ai tot timpul un program descris în detaliu al activităților, pentru a te ajuta și 

ghida pe parcurs. Dacă lucrezi în echipă, e bine să cunoașteți ambii partea de program a 

partenerului, ca să vă completați unul pe altul în caz de necesitate.   

Începutul unei activități 

Pentru desfășurarea unei activități e necesară orientarea  în conformitate cu următoarele: 

 stabilirea obiectivelor;  

 cunoașterea participanților; 

 spargerea gheții; 

 stabilirea unor reguli de grup; 

 partea de bază a activității; 

 debrifare/feedback;  

 cool down/răcire/revenirea la calm. 

O sesiune poate fi pornită în mai multe moduri. Nu există o regulă fixă. Uneori, poate 

demara cu un joc energizant sau icebreaker, pentru a-i face pe oameni să râdă și să se relaxeze. 

În alte momente, pot fi exerciții de cunoaștere, dacă aveți un grup nou sau participanți care încă 

nu se cunosc între ei. 

Încearcă să fii cât mai creativ! Este foarte important ca toată lumea să fie implicată și să 

discute. Indiferent de subiectul sesiunii, toți participanții trebuie să aibă șansa să se includă și să-

și expună părerea. De asemenea, nu uita că oamenii învață diferit, fiecare sesiune ar trebui 

planificată ca o combinație de ascultare, discuții, vizionare și implicare directă prin a face ceva. 
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CZU: 37.015.3+159.922.7 

CORPUL MEU ESTE AL MEU 

Daria URSU, învățătoare, grad didactic superior, LTMăgdăcești 

Elena ONICA, învățătoare, grad didactic II, LTMăgdăcești 
Rezumat:  În aceasta lucrarea vom descrie activitatea ,,Corpul meu este al meu ”,ce  se realizează cu 

minorii pentru a discuta despre importanta părților corpului uman  și pentru a depista care sunt 

consecintele atingerilor potrivite și nepotrivite, ce este zona de confort. In this stady we will describe the 

activity "My body is mine", which is carried out with minors to discuss the importance of  the parts of  

the body human body and to detect the consequences of appropriate and inappropriate touching, which is 

the comfort zone. 

Cuvinte-cheie: minori, corp uman, abuz, atingeri , minors, body human, abuse, touching. 

SCOPUL: A discuta despre corpul uman și a spori gradul de conștientizare al limitelor acestuia; 

ce înseamnă atingerile bune și rele. 

OBIECTIVE: 

- Participanții să înțeleagă ce înseamnă atingeri bune și atingeri rele. 

- Conștientizarea că fiecare persoană are propria zona de confort și ar putea fi diferită decât 

a celorlalți. 

- Exersarea abilității de a spune „da” sau „nu” în diferite moduri. 

DURATA: 95 minute 

MATERIALE NECESARE: hârtie, hârtie flipchart, pixuri, cariocă / creioane colorate, bandă 

adezivă 

METODOLOGIE: discuții, jocuri, pantomimă 

PAȘI:  

Partea I. 35 min 
1. Rugați participanții să se așeze în cerc și să discute următoarele întrebări. Aveți grijă ca 

toți participanții să aibă oportunitatea de a contribui la discuție. Amintiți-le că nu există răspuns 

corect sau greșit: 

 La ce ne folosește corpul? 

 Care sunt cele mai importante părți ale corpului pentru tine? De ce? 

 Putem exprima emoții cu ajutorul corpului? Cum facem acest lucru? 

 Putem întâmpina probleme cu corpul nostru? Ce fel de probleme? 

 Cum putem exprima bucurie cu ajutorul corpului? 

2. Acum împărțiți fiecărui participant câte o foaie de hârtie și câte un pix/cariocă/creion. 

3. Rugați participanții să deseneze ceva (o acțiune) ce pot face cu corpul lor, de exemplu 

sport, dans etc. Oferiți 10 minute pentru acest exercițiu. 

4. Când au terminat cu toții, rugați-i să arate ce au desenat persoanei de lângă ei. 

5. Informați participanții că veți continua atelierul punând accentul pe corpul uman și pe  

responsabilitatea  fiecăruia dintre noi de a ne proteja unul pe altul și pe noi înșine.  

Partea II. Desenul corpului (35 min) 

Notă pentru facilitator: Pentru această activitate, poate fi potrivit, din punct de vedere cultural, să 

fie formate grupuri separate pentru fete și băieți. Discuția despre ce înseamnă atingeri bune și 

rele poate fi un subiect foarte sensibil. La fel, fiți pregătit ca unii să devină mai timizi și tăcuți și 

că ei au nevoie de mai multă încurajare. Ca  facilitator, fiți un model pentru ceilalți: păstrați-vă 

calmul și luați în serios activitatea.  

1. Împărțiți participanții în perechi și oferiți fiecăruia cariocă și câte 2-3 bucăți mari de 

hârtie (de ex., foi de flipchart) pentru a fi puse împreună cu bandă adezivă.  

2. Explicați participanților că fiecare va trebui să deseneze conturul corpului său. 

Participanții pot lucra și în grupuri mici (fete și băieți separat), dacă lucrul în perechi este 

inconfortabil sau jenant.  
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3. Când toată lumea a terminat, spune-le următoarele: 

Uitați-vă la desenele voastre. Ele arată limitele corpului vostru. Vi s-a dat acest corp când v-ați 

născut. Corpul tău este al tău și doar al tău. Este dreptul și responsabilitatea ta să îți protejezi 

propriul corp. O modalitate prin care îți poți proteja corpul este să înțelegi care sunt atingerile 

bune și cele rele pentru tine și să înveți cum să previi atingerile rele, care îți pot dăuna și îți pot 

răni sentimentele.  

4. Spuneți participanților că acum urmează să vorbiți despre ce înseamnă atingeri bune și 

atingeri rele. Explicați faptul că atingerile bune te fac să te simți confortabil și apreciat, pe când 

atingerile rele îți dăunează, te fac să te simți rușinat și inconfortabil. 

5. Încurajați participanții să dea exemple de atingeri rele și atingeri bune. Dacă nu înțeleg ce 

aveți în vedere, puteți da câteva exemple: atingeri bune – îmbrățișări de la prieteni și familie, 

care te fac să simți bine; atingeri rele – când cineva te lovește sau te rănește fizic sau când cineva 

te atinge în zone intime fără acordul tău. Atingere rea poate fi și atunci când cineva te 

îmbrățișează sau te ține de mână, iar pentru tine nu este plăcut acest lucru.  

6. Rugați participanții să aleagă 2 creioane/cariocă de culori diferite – o culoare va însemna 

atingerile bune, altă culoare va însemna atingerile rele.  

7. Acum rugați-i să cartografieze pe corpurile desenate unde cred ei că atingerile pot fi 

„bune” și să marcheze cu culoarea  pe care au ales-o pentru acest tip de atingeri. 

8. Când ambii participanți din pereche au terminat, încurajați-i să facă același lucru pentru 

„atingerile rele”.  

9. Când au terminat toți, încheiați activitatea spunând: 

Uneori alte persoane ne ating în moduri în care nu ne place. Deoarece sunteți proprietarul 

corpului vostru, aveți dreptul sa spuneți „NU” lucrurilor cu care nu vă simțiți confortabil. Aveți 

întotdeauna dreptul să spuneți „nu” când cineva vă atinge în moduri care nu vă plac și nu e 

necesar să dați explicații – corpul vostru e al vostru.  

10. Anunțați că veți continua atelierul cu o  altă activitate,  pentru a înțelege mai bine propria 

„zonă de confort” și pe cele ale altora.  

Partea III. Înțelegerea zonei de confort (15 min) 

Notă pentru facilitator: participanții vor învăța despre zona de confort personală și zona de 

confort a celorlalți. Aceste cunoștințe sunt utile în viața de zi cu zi, când participanții trebuie să 

poată identifica momentele când ceilalți le încalcă limitele sau ei înșiși le încalcă pe ale altora.   

Împărțiți grupul în perechi de același sex și numiți-le A și B. 

1. Rugați-i  pe toți cei care sunt A să formeze un rând și toți cei care sunt B să formeze alt 

rând, fiecare persoană trebuie să stea în fața partenerului său (la distanță de cel puțin 3 metri între 

rânduri). 

2. Rugați participanții A să meargă încet spre partenerul lor. Persoana A trebuie să se 

oprească imediat ce persoana B spune „Stop”. Persoana B spune „Stop” atunci când nu se mai 

simte confortabil cu distanța dintre el/ea și partenerul A. Chiar dacă persoana A își dorește să se 

oprească mai devreme, trebuie să meargă până persoana B spune stop.  

3. Odată ce toți cei din rândul A s-au oprit, spuneți-le să observe unde stau ceilalți din 

grupul A. Probabil vor vedea că toți stau aproximativ la aceeași distanță față de partenerul A, dar 

că există totuși o mică variație între ei. Acest lucru se întâmplă deoarece zona de confort a 

fiecăruia este individuală.  

4. Puneți următoarele întrebări participanților B: 

 Cum v-ați simțit când participanții A se apropiau de voi? 

 Partenerul vostru a fost prea lent  sau prea rapid? 

 Ați fost auzit de partener când ați spus „Stop”? 

5. Rugați participanții să facă schimb de roluri. Acum participanții B se vor apropia încet de 

partenerii lor. Este rândul participanților A să spună „Stop” când simt că au atins zona lor de 

confort. 
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6. Când toți cei din rândul B s-au oprit, rugați-i să se uite în jur și să observe unde se află 

ceilalți. Apoi pune aceleași întrebări de mai sus.  

7. Dacă este suficient timp, repetați exercițiul, dar de această dată cu alți parteneri. Acest 

lucru îi ajută pe participanți să înțeleagă că limita zonei de confort se schimbă în funcție de 

persoană. 

8. Explicați faptul că pentru a te proteja pe tine sau pe ceilalți, este important să poți spune 

„nu”. Încheiați atelierul cu o activitate amuzantă în care participanții practică abilitatea de a 

spune „da” sau „nu”. 

Partea IV. DA sau NU (10 min) 
1. Rugați participanții să formeze două grupuri. Ambele grupuri trebuie să formeze câte un 

șir, iar participanții să stea față în față. 

2. Spuneți-le că cei mai mulți dintre copii și tineri își dau seama când se simt inconfortabil, 

dar nu se pot decide să spună NU sau, în unele cazuri, DA. Această activitate oferă 

participanților posibilitatea de a practica abilitatea de a spune NU sau DA.  

3. Explicați faptul că un grup este DA, iar celălalt este grupul NU. 

4. Spuneți-le că grupul DA poate spune doar DA și grupul NU poate spune doar NU. 

5. Informați participanții că veți citi o afirmație, iar ei vor trebui să convingă celălalt grup că 

afirmația este adevărată sau falsă folosind doar DA sau NU. Amintiți-le că există diferite 

modalități prin care pot spune „da” sau „nu”. De exemplu: 

- Pot folosi diferite tonuri ale vocii – ton prietenos, de amenințare sau chiar cântând! 

- Pot folosi diferite expresii faciale – care să exprime furie, tristețe sau bucurie. 

- La fel, pot folosi diferite poziții ale corpului – cu umerii în față și privirea în jos, cu 

brațele deschise sau închise etc. 

6. Folosiți o afirmație relevantă pentru realitatea participanților și ceva de care le pasă. De 

exemplu: Tinerii trebuie să decidă singuri când trebuie să plece de acasă. 

7. Rugați participanții să schimbe rolurile și citiți altă afirmație.  

8. În final, deoarece este ultima activitate a atelierului, spuneți câteva afirmații amuzante. 

De  exemplu: „cerul este verde” sau „portocalele sunt mai gustoase decât merele”.  
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CZU:37.018.46 

ПРОБЛЕМАТИКА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ, СПОСОБНЫХ  РАБОТАТЬ С «ЦИФРОВЫМИ» 

ВОСПИТАННИКАМИ  

Надежда ОВЧЕРЕНКО, доктор педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и общей психологии 

Тираспольского государственного университета Республики Молдова 

 
Rezumat. Lucrarea fundamentează științific o nouă viziune a coordonatelor conceptuale ale reformării 

sistemului de formare profesională a cadrelor didactice de generație nouă, permițând să țină seama de 

tendințele actuale ale problemei studiate. Autorul articolului reflectă asupra unor problemele actuale: În 

funcție de ce sistem este necesar a forma profesori de nouă generație? Este necesar să studiem și să ținem 

seama de particularitățile psihologiei unei noi generații de studenți-pedagogi sau să realizăm pregătirea 

cadrelor didactice în baza paradigmelor clasice? Dacă da, atunci cum să regândim sistemul de formare 

profesională pentru a atrage și păstra profesorii de generație nouă, care sunt mai capabili să navigheze în 

lumea tehnologiilor moderne și să găsească limbă comună cu elevii lor? În lucrare este descris fenomenul 

„profesorului universitar de tip Lomonosov și consecințele sale asupra calității formării personalului didactic 

de generație nouă. Rezultatele studiului au condus la concluzia că sistemul modern de formare a personalului 

pedagogic al noii generații este conceput pentru a forma un specialist competent în domeniul pedagogiei, 

capabil să lucreze cu elevii noii generații, așa-numita „Generație Z”, care va trăi și va lucra în cel de-al 

treilea mileniu.  

Cuvinte-cheie: personal didactic de generație nouă; studenți digitali; generația Z; student-pedagog de 

generație Z; sistem de formare a cadrelor didactice de generație nouă. 

Summary. The paper scientifically bases a new vision of the conceptual coordinates of the reform of the 

vocational training system of the teachers of new generation, allowing to take into account the current 

tendencies of the studied problem. The author of the article reflects on current problems: According to what 

system is it necessary to train new generation teachers? Is it necessary to study and to take into account the 

particularities of the psychology of a new generation of student-pedagogues or to carry out the training of 

teachers based on the classical paradigms? If so, then how do we rethink the vocational training system to 

attract and retain new generation teachers, who are better able to navigate the world of modern technologies 

and find a common language with their students? The paper describes the phenomenon of "Lomonosov type 

university professor and its consequences on the quality of training of new generation teaching staff. The 

results of the study led to the conclusion that the modern system of training the pedagogical personnel of the 

new generation is designed to train a specialist competent in the field of pedagogy, able to work with the 

students of the new generation, the so-called "Generation Z", which will live and will he was working in the 

third millennium. 

Keywords: teaching staff of new generation; digital students; generation Z; generation-student pedagogue Z; 

new generation teacher training system. 

 

За последние десятилетия в Республике Молдова накоплен положительный опыт 

подготовки педагогических кадров, который опирается на национальные и универсальные 

культурные ценности.  Новые политические, социальные и экономические отношения 

независимого    государства   Республика   Молдова, открывшийся широкий доступ к 

национальным и универсальным культурным ценностям, а также к достижениям 

мировой  педагогической мысли обусловливают новое видение концептуальных координат 

развития системы подготовки педагогических кадров.  

В последние десятилетия молдавское общество стремится стать поистине 

гуманистическим, демократическим, плюралистическим пространством с рыночной 

экономикой, опираясь на формирование и использование его интеллектуального  потенциала 

как  фактора развития страны. Для достижения этих целей система подготовки 

педагогических кадров нового поколения в Молдове ориентирована на создание 

интеллектуальных ресурсов, призванных стать одним из основных факторов развития его 

экономического и культурного потенциала.  
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Высшее образование в Молдове основывается на принципах гуманизма и демократии, 

обеспечивается  поддержкой государства.  Оно свободно от политической, религиозной, 

расовой и национальной дискриминации, направлено на формирование будущего 

специалиста, доступно на всех трѐх циклах в соответствии с его способностями и сделанным 

им выбором.  

Система подготовки педагогических кадров нового поколения в Республики Молдова 

имеет ряд характеристик. Одной из них является высшее образовательное обязательство. В 

Молдове, стране постсоветского пространства, законом указан возраст, когда выпускник 

лицея может претендовать на статус студента университета. В стране введено  получение 

высшего образования в соответствии с европейскими стандартами. Период получения 

педагогического высшего образования длится 8-10 лет: два года обучения - это первая 

ступень высшего образования (лиценциат), три-четыре года – вторая ступень высшего 

образования (мастерат), три-четыре года – третья ступень высшего образования (докторат). 

Существует возможность получения высшего образования на бюджетной и контрактной 

основах.   

В подготовке педагогических кадров сегодня можно наблюдать различные тенденции. 

В высших учебных заведениях Молдовы количество студентов стабильно снижается, также 

снижается количество преподавателей. Эта ситуация провоцировала появление так 

называемого феномена «вузовский преподаватель Ломоносовского типа». Этот феномен  

объясняется тем, что преподаватель  ВУЗа вынужден читать огромное количество 

университетских курсов, дабы набрать нужное количество учебных часов для полной 

дидактической ставки. Это негативно сказывается на качество подготовки педагогических 

кадров нового поколения.  

В Молдове необходимо реорганизовать систему высшего образования в соответствии 

с потребностями рынка труда и направлениями развития страны.  Разработан Проект 

Концепции преобразования системы образования, предложенной экспертами Центра 

внедрения реформ, предусматривает качественные изменения в результате оптимизации сети 

педагогических университетов. Останутся образовательные учреждения с компетентным 

преподавательским составом, которые смогут готовить студентов – будущих 

профессионалов [7]. 

Современная система  подготовки педагогических кадров нового 

поколения,  призвана формировать компетентностного специалиста в области 

педагогики, способного  работать с воспитанниками нового поколения, так 

называемым «поколением Z», которым предстоит жить и трудиться в третьем 

тысячелетии.  

В девяностых годах XX столетия американские ученые: историк Уильям Штраус 

(выпускник Гарварда)  и экономист Нил Хоув разработали теорию поколений, 

описывающую повторяющиеся поколенческие циклы в истории США. Согласно ей, у людей 

одного поколения – похожие установки и ценности, а смена поколений происходит 

примерно раз в 20 лет [2]. Теория поколений – это подсказка, демонстрирующая, с чего 

начать общение и влияние на людей разных возрастов. Между поколениями есть большие 

различия, и важно знать годы, когда каждое начинается и заканчивается. Поколение – это 

группа людей, которые родились в один и тот же период и выросли в похожих условиях. 

Люди в этой группе демонстрируют схожие характеристики, предпочтения в общении, 

покупках и мотивации, потому что на них влияли тенденции примерно на одной и той же 

стадии жизни и по схожим каналам (например, онлайн, ТВ, мобильная связь). Тенденции 

формирования поколений наиболее ощутимы по мере того, как люди достигают 

совершеннолетия. Это означает, что представители определенного поколения будут 

разделять схожие ценности, убеждения и ожидания. Важно помнить, что на индивидуальном 

уровне - все разные. Но если взглянуть на людей через призму поколений, можно получить 

полезную последовательность, которая поможет общаться, работать, мотивировать, 

вовлекать людей разных возрастов. 
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В настоящее время наше общество составляют пять поколений. Каждое из них играет 

активную роль в современном обществе. В зависимости от конкретного рабочего места, 

персонал включает в себя от четырех до пяти поколений. 

Годы рождения для каждого поколения: 

1) Традиционалисты: 1945 и ранее. 

2) Бэби-бумеры: 1946 – 1964. 

3) Поколение X: 1965 – 1979. 

4) Миллениалы или поколение Y: 1981 – 1995. 

5) Поколение Z: 1996 и позже [2]. 

Поколение Z родилось после 1996 года и считается будущим мировой экономики. К 2020 

году это поколение станет самой большой группой потребителей в мире. В США, Европе и 

странах БРИКС они будут составлять до 40% потребителей и 10% в остальном мире [5]. 

Следует заметить, что это поколение довольно многочисленно — почти два миллиарда 

человек. Многие из них родились после появления Google, поэтому Всемирная паутина для 

них – как детская колыбель, как «бутылка с соской», а метод познания жизни — 

преимущественно цифровой. Они мгновенно найдут любую информацию в своем 

смартфоне, но плохо ориентируются на местности. Они быстро соображают, но плохо 

удерживают внимание. Семья и брак для них — понятия зыбкие. Больше половины этих 

молодых людей считает, что жить на Земле сегодня страшно. В общем-то, это 

неудивительно, учитывая, что на их короткую жизнь выпали теракты, крушение банков, 

экономический крах и войны. Они настолько зависли в цифровом мире, что некоторые 

ученые прозвали их «мутантами». Такое мнение высказывает о поколении Z, американский 

новостной портал Business Insider  (Бизнес Инсайдер) в статье «Все, что вам необходимо 

знать о поколении Z» (Everything you need to know about Generation Z) [6]. 

Вскоре они станут активными работниками, а также пополнят ряды претендентов на 

различные позиции в обществе. «От того, каковы особенности их ценностных ориентаций, 

зависит и то, как они повлияют на развитие общества и какие инструменты придется 

придумывать, чтобы удержать таких сотрудников в учреждениях, обеспечить эффективность 

их работы», — пишет бизнес-портал delo.ua в статье «Z-Men: Каким окажется в работе самое 

молодое поколение Z» [apud:6]. 

Поколение Z называют эгоцентристами. Но результаты исследования консалтинговой 

компании Altitude, проводимое в США под руководством Джереми Финч (Jeremy Finch) - 

директора по стратегии консалтинговой фирмы Altitude (Высоты), говорят об обратном. 

Представители  поколения Z уже родились с предпринимательской жилкой, они видят, как 

раскрываются истории успеха и чего можно достигнуть, создавая свое дело [3]. Джереми 

Финч (Jeremy Finch) утверждает, что многие ярлыки на подрастающее поколение Z пресса 

навешивает напрасно. В статье «Что такое поколение Z и чего они хотят?» (What Is 

Generation Z, And What Does It Want?), размещенной на сайте Fast Company (Быстрая 

Компания), рассказывается о новом важном маркетинговом исследовании, проведенном 

вышеупомянутой консалтинговой компанией, которая взялась понять, чем любит заниматься 

поколение Z и почему. Сотрудники Altitude работали с 16-18-летними с самым разным 

происхождением и из разных частей страны, проводили дискуссии, интерактивные 

упражнения, записывали видеодневники, помогающие проникнуть в жизнь молодых людей. 

Задачей было увидеть мир их глазами. 

В результате исследователи обнаружили удивительные вещи. Если старшим 

поколениям свойственны высокие ожидания от себя и от работы, и для них успех - это 

сделать хорошую карьеру, то поколение Z более трезво смотрит на свою карьеру. 

Специалисты опросили представителей «цифрового поколения», и оказалось, что успех для 

«зетов» – это ощущение счастья и удовольствие от жизни [1]. Респонденты отметили, что 

человека, который всю жизнь проработал на нелюбимой работе, но заработал статус и 

деньги, нельзя назвать успешным. Это не значит, что деньги для «зетов» не важны. Они 

уверены: работа должна не только быть доходной, но и обязательно быть интересной 
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[ibidem]. А еще представители поколения Z не стремятся заканчивать университеты, потому 

что относятся к высшему образованию скептически. Уже сейчас не такой процент 

выпускников школ ломится в ВУЗы — у них есть иные источники получения знаний и они 

добывают их самостоятельно [4]. 

Будущие педагогические кадры нового поколения  ныне заканчивают университеты. 

В современных школах уже приходят работать преподаватели поколения Z, поколение 

настоящих цифровых аборигенов. Сейчас самым старшим «педагогам - зетам» чуть 

больше 20 лет. 

Вопросы, которые не могут нас не волновать заключаются в следующем:  

1) По какой системе необходимо осуществлять подготовку педагогов нового 

поколения?  

2) Нужно изучать и учитывать особенности  психологии нового поколения или 

подготовку педагогических кадров реализовать по старинке?  

3) Если да, то, каким образом реформировать систему подготовки кадров, чтобы 

привлечь и удерживать в учебных заведениях учителей нового поколения, 

способных наиболее успешно ориентироваться в современном мире и лучше 

находить общий язык со своими учениками? 

Бесспорно то, что надо знать психологию студентов-педагогов нового поколения и находить 

новые подходы при подготовке кадров данного поколения. Характерные особенности 

студентов-педагогов нового поколения: 

1) Студенты-педагоги поколения Z верят в равенство и отсутствие дискриминации не 

только в обществе, но и в масс-медиа. 

2) Это поколение студентов-педагогов довольно оптимистично и очень озабочено 

своими личными амбициями. 

3) Самоактуализация имеет для них первостепенное значение, вместе с полноценной 

работой и положительной рабочей атмосферой. 

4) Это поколение выросло в разных семейных структурах с более разнообразным 

сочетанием этнических групп и размытыми гендерными ролями. 

5) «Студенты - зеты» всегда на связи, они все используют мессенджеры и социальные 

сети для связи с коллегами и учениками. 

6) Для студентов-педагогов поколения Z нет ничего невозможного. 

7) Студенты-педагоги поколения Z боятся однообразия и того, что профессиональная 

деятельность будет лишена ярких впечатлений. 

Научные педагогические школы постсоветского пространства не могут себе позволить 

игнорировать психологию «студентов-зетов», ведь они в совершенстве владеют 

технологиями, следят за глобальными тенденциями и стремятся к саморазвитию с раннего 

возраста. Эти возможности студентов поколения Z следует учесть при  реформировании 

национальных систем подготовки педагогических кадров нового поколения. Для этого 

нужно адаптировать процесс подготовки педагогических кадров нового поколения к 

потребностям этой группы студентов. Русский учѐный Леонова Елена, в работе «Теория 

поколений от X до Z» [5] проанализировала современные теории трех последних поколений: 

X (икс), Y (игрек) и Z (зет) и предложила несколько советов, как работать с каждым из них. 

Эти рекомендации были взяты нами за основу при разработке новых подходов для 

повышения эффективности формирования кадров нового поколения.  

Учитывая, характерные особенности представителей нового поколения, мы, вузовские 

преподаватели кафедры педагогики и общей психологии Тираспольского госуниверситета 

стараемся  заинтересовать «студентов зетов» - будущих педагогов новыми стратегиями, 

включающие в себя следующие установки: 

1) Давать сразу несколько учебных задач.  

У «студентов зетов» нет проблем с тем, чтобы найти себе занятие. Даже наоборот, выбор 

слишком большой: в открытом доступе – тысячи книг, курсов. «Цифровые студенты» 

привыкли узнавать новое из нескольких каналов одновременно – иначе им становится 
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скучно. Поскольку мозг приучен к быстрой обработке информации, им неуютно, когда 

информации поступает мало. Всего вокруг так много, а время ограничено. Поэтому они 

воспринимают информацию намного быстрее, чем их предшественники: они с ранних лет 

приспосабливаются отфильтровывать нужное от ненужного. На это им требуется всего 

восемь секунд, говорят результаты современных исследований.  Так что смело можно давать 

«студентам-зетам» сразу несколько задач: им всегда будет на что переключиться, и они не 

станут тратить учебное время впустую. 

2) Не сковывать их учебную деятельность рамками графика учебных занятий. 

Сегодня для работы практически в любой сфере стало достаточно ноутбука и хорошего 

интернета. У предыдущих поколений такого выбора не было, а для «зетов» возможность 

выбирать место и время учѐбы – данность. Студенты поколения Z стремятся к 

альтернативным формам организации учебной деятельности (фриланс, удаленная учѐба). Им 

важно, чтобы учѐба в ВУЗе не занимала весь день, и оставалось время на хобби. «Студенты 

зеты» критично относятся к строгому соблюдению графика учебных занятий. Выполнять 

учебные задачи и общаться со своими преподавателями и сокурсниками можно с помощью 

ноутбука. Для них не так уж важно находиться определенное количество часов в 

университете, чтобы добиться хорошей академической успеваемости. Система подготовки 

педагогических кадров нового поколения должна предоставлять такую возможность, и не 

загонять будущих учителей в рамки учебного графика, ведь главное в учѐбе – чтобы она 

была выполнена качественно и в срок. 

3) По чаще давать обратную связь.  

Студенты поколения Z хотят получить мгновенную обратную связь о своей учѐбе в ВУЗе. 

Наряду с принятием различных стилей общения мы должны усовершенствовать свои методы 

предоставления обратной связи и применять их в соответствии с их предпочтениями. «В 

советское время похвала была только публичной и только за особые заслуги. Когда человека 

хотели поблагодарить, вешали его фото на доску почета. Я вырос в реалиях, когда выражать 

личные эмоции, и часто давать обратную связь, было не принято. А нынешнее поколение 

воспринимает feed-back как норму», - подчеркивает профессор научно-исследовательского 

института социальных систем МГУ им. М. В. Ломоносова,  Шабанов Александр 

Александрович [8]. Как только у «цифровых студентов» появляются смартфоны, они 

регистрируются в соцсетях и начинают ставить «лайки». Они привыкают, что их тоже 

постоянно оценивают. По словам исследователей, для них понятия «признание» и 

«социальная популярность» равны. «Студентов-зетов» с малых лет воспитывают так, что они 

ожидают похвалы на любое взрослое действие – например, когда они самостоятельно 

решили проблему. Так что для студентов поколения Z одобрение крайне важно – не только в 

соцсетях, но и в реальной жизни, в том числе - на лекционных и семинарских занятиях в 

ВУЗе. Отсутствие feed-backa выбивает их из колеи, поэтому не надо быть скупым на 

обратную связь. Это не значит, что их нужно постоянно хвалить, просто почаще замечать, 

что они делают, и быть с ними искренними. Не относиться к ним как к «потерянному 

поколению», которое «только и делает, что сидит в телефонах». Если знать о сильных 

сторонах «студентов-зетов», их можно отлично подготовить к предстоящей педагогической 

деятельности.  

4) Дать большую свободу для творчества и вдохновения при выполнении учебной 

нагрузки для самостоятельной работы.  

Студенты поколения Z ищут большую свободу для создания и вдохновения. Они больше 

заинтересованы в создании собственного уникального контента и с удовольствием будут 

работать удаленно и всегда оставаться на связи. Они используют множество технологий 

вокруг них, таких, как «вебинары», «YouTube», «подкасты», помогающие выполнять 

запланированный объем самостоятельной работы. ВУЗы должны инвестировать в 

технологические изменения и инновации не только для оптимизации процесса подготовки 

кадров нового поколения, но и для обеспечения того, чтобы «студенты-зеты» максимально 

были больше вовлечены в данный процесс. 
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5) Учитывать потребность студентов нового поколения в социальных сетях. 

Согласно отчету Goldman Sachs, (Гольдман Сакс), одного из крупнейших в мире 

инвестиционных банков, поколение Z тратит около 10 часов онлайн каждый день и любит 

оставаться на связи. [5]. Потребность чувствовать связь через социальные сети с 

преподавателями и сокурсниками, важна для студентов поколения Z. ВУЗы, которые 

надеются привлечь студентов, должны найти способ использовать для этого соцсети. 

6) Заботиться о повышении мотивации «студентов-зетов». 

Рейтинг ВУЗа и условия получения высшего образования по-прежнему являются основным 

мотиватором для всех поколений студентов. Не стоит думать, что ради получения диплома о 

высшем образовании поколение Z будет поступать, неважно в какой ВУЗ, или не нуждаться 

в престижном образовании. Вузовская академическая культура важна, но для студентов 

поколения Z способность выделяться и быть самим собой тоже очень важна. Эта группа 

студентов будет создавать личные «бренды». Неудивительно, что выпускники нового 

поколения стремятся создать собственные уникальные педагогические стартапы. Поколение 

Z уже в следующем десятилетии начнет занимать все больше мест в учебных заведениях, и 

менеджеры, которые не будут готовы к этому – потеряют молодых талантливых учителей. 

7) Избегать стереотипов и найти подход для каждого студента. 

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами студенческой силы из нескольких 

поколений, нужно избегать каких-либо стереотипов, связанных с возрастом. Важно 

поговорить с каждым студентом и узнать его индивидуальные предпочтения и стиль работы. 

Вместо того чтобы делать предположения о потребностях «студентов-зетов», надо найти 

время, чтобы выслушать каждого и выяснить, чего он хочет. Это поможет более эффективно 

работать вместе и улучшит вовлеченность студентов поколения Z. Каждый студент – это 

уникальная личность с разными предпочтениями, целями, навыками, слабостями и 

способами общения. Не стоит обобщать и относиться ко всем одинаково, а применять 

предпочтительно индивидуальный подход. 

8) Использовать возрастное разнообразие для разработки и реализации 

воспитательных  проектов. 

Создавая группы разного возраста для проектной деятельности, можно использовать 

уникальные сильные стороны каждого поколения студентов, а также поощрять членов 

команды сотрудничать и строить отношения друг с другом. 

Итак, знания теории поколений - не панацея от болезней непрофессионализма  и 

закостенелости при подготовке педагогов нового поколения. В ней просматривается 

глобальный фон, который может нивелировать личность национального учителя, хотя и 

провозглашается индивидуальный подход при его подготовке. На наш взгляд, научные 

школы, готовящие педагогические кадры  не должны сбиваются на распространение порой 

сомнительных духовных ценностей провоцированные «цифровой эпохой» и феноменом 

глобализма, а сохранять связь с национальным государством. В противном случае 

становиться размытой общая цель в потоке личных устремлений.  

Потребность в соблюдении особенностей  психологии нового поколения учителей 

достаточно актуальна, данная потребность подвержена влиянию теории поколений. Это 

заставляет национальные высшие школы,  готовящие педагогов нового поколения, чтить 

достижения своих и мировых систем образования, и не сбиваться с позитивного курса.  
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