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CONȚINUTURI SUBIECTIVE ȘI OBIECTIVE ÎN CONCEPTUALIZAREA ȘI 

MĂSURAREA STĂRII DE BINE  

SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CONTENTS IN CONCEPTUALIZING AND 

MEASURING THE WELL-BEING 

Rezumat 

Articolul prezintă conceptualizarea categoriei ”starea subiectivă de bine” (SWB) prin 

distingerea a două conținuturi interdependente importante: obiectiv și subiectiv. Componenta 

obiectivă a SWB poate fi descrisă în termeni care definesc bunăstarea economică, materială, calitatea 

vieții: nivelul și stabilitatea veniturilor, condițiile de trai, accesul la educație, calitatea mediului social 

și natural, siguranța și securitatea socială, posibilitatea de realizare a drepturilor și aspirațiilor 

sociale, civile. Conceptualizarea SWB prin experiența subiectivă internă a fiecărui individ include 

analiza sentimentelor, atitudinilor și experienței umane, în calitate de marcheri fiind utilizate 

dimensiunile cu referință la evaluarea vieții, experiența hedonistă și eudaimonistă. 

Cuvinte-cheie: stare de bine, conținut obiectiv, conținut subiectiv, satisfacția cu viața, 

hedonism, eudaimonism. 

Abstract 

The article presents the conceptualization of the category "subjective well-being" (SWB) by 

distinguishing two important interdependent contents: objective and subjective. The objective 

component of the SWB can be described in terms that define the economical, material well-being, 

quality of life: the level and stability of incomes, living conditions, access to education, the quality of 

the social and natural environment, the safety and social security, the possibility of realizing the 

social, civil rights and aspirations. The conceptualization of SWB through the internal subjective 

experience of each individual includes the analysis of feelings, attitudes and human experience, as 

markers being used the dimensions with reference to the evaluation of life, the hedonic and eudaimonic 

experience. 

Key-words: subjective well-being, objective contens, subjective contens, life satisfaction, 

hedonic, eudaimonic. 

Introducere 

Noțiunile de ”stare de bine” și/sau ”fericire” cunosc o tradiție lungă de abordare în calitate 

de elemente centrale ale unei vieți bune. Cu toate acestea, până în curând aceste concepte au fost 
adesea considerate imposibil de măsurat și, cu siguranță, în afara statisticilor oficiale. În ultimele 

două decenii, însă, un număr din ce în ce mai mare de investigații a demonstrat că starea 
subiectivă de bine poate fi măsurată în sondaje cu metode valide și fiabile și că rezultatele pot 
informa și influența deciziile privind politicile sociale. Aceste dovezi rezultate din cercetări au 

influențat sporirea intereselor pentru acest domeniu. Cum arată Krueger și Schkade [15] și 
informația prezentată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) [17], 
începând cu anii 1990 se înregistrează o creștere semnificativă a publicațiilor despre starea 

subiectivă de bine (Subjective Well-being – SWB) și despre subiectele conexe acestui concept, 
inclusiv în revistele științifice de prestigiu internațional. 



11 

 

Reflectând interesul în creștere al cercetătorilor, factorilor de decizie și publicului larg față 
de starea subiectivă de bine și legitimitatea acestei preocupări, raportul Comisiei de măsurare a 
performanței economice și a progresului social [25] a recomandat colectarea de către agențiile 

statistice naționale a indicilor privind SWB și publicarea rezultatelor măsurilor. Acest lucru a fost 
realizat în 2013 prin publicarea Ghidului OECD privind măsurarea SWB, cu menirea să 

încurajeze colectarea și publicarea unor astfel de rezultate de către birourile naționale de statistică 
[17]. În același an, Academia Națională de Științe a SUA a publicat Măsurarea fericirii, suferinței 
și a altor dimensiuni ale experienței, în care a prezentat aplicarea sondajelor privind SWB în 

politica socială din Statele Unite [16]. 

Un număr mare de birouri naționale de statistică colectează acum asemenea date, fie pe 
bază cercetărilor experimentale, fie ca parte a programelor de rutină. În rândul țărilor OECD, 32 

din 34 de birouri naționale de statistică colectează date privind satisfacția cu viața în conformitate 
cu metodele recomandate de Ghidul OECD.  

Deși majoritatea inițiativelor de măsurare și de cercetare academică s-au concentrat asupra 
modului în care oamenii își evaluează viața, se manifestă un consens puternic privind faptul că 
SWB are dimensiuni multiple și diferite. Toate aceste caracteristici ale SWB se fundamentează pe 

prezența a patru condiții umane: 1) existența în acord și armonie cu firea umană și esența vieții; 2) 
conștientizarea scopurilor firești acestei existențe și orientarea spre realizarea acestora; 3) 
deținerea posibilităților individuale de atingere a scopurilor; 4) prezența condițiilor economice, 

oferite de politicile guvernamentale, în care omul deține oportunități prin care își poate realiza 
aspirațiile. Toate aceste condiții sunt valabile doar în contextul unui raport pozitiv dintre starea de 

bine a individului uman cu bunăstarea socială. 

Astfel, conceptualizarea categoriei de ”stare de bine” se poate realiza prin distingerea a 
două conținuturi interdependente, importante pentru SWB: obiectiv și subiectiv.  

Componenta obiectivă a SWB poate fi descrisă în termeni care definesc bunăstarea 
economică, materială, calitatea vieții: nivelul și stabilitatea veniturilor, condițiile de trai, accesul 
la educație, calitatea mediului social și natural, siguranța și securitatea socială, posibilitatea de 

realizare a drepturilor și aspirațiilor sociale, civile. Indicele OECD cuprinde 11 marcheri 
considerați esențiali pentru calitatea vieții: locuința, veniturile, locul de muncă, comunitatea, 
educația, mediul, guvernarea, sănătatea, satisfacția cu viața, siguranța și echilibrul între viața 

profesională și cea privată [1]. Folosind metodologii similare, Raportul Națiunilor Unite privind 
Fericirea Mondială prezintă fericirea pentru fiecare regiune a lumii [1]. 

Conceptualizarea SWB prin experiența subiectivă internă a fiecărui individ include analiza 
sentimentelor, atitudinilor și experienței umane. 

Opiniile asupra rolului fiecărui din aceste trei condiții ale SWB diferă. Dacă unii cercetători 

țin să releve importanța experienței subiective [9; 11; 12], alții se referă șa buna funcționare 
psihologică [10]. Ghidul OECD [17] consideră că SWB implică ”conștiința de bune, incluzând 
diferite evaluări, pozitive și negative, pe care oamenii le fac privind viața lor, și reacțiile afective 

ale persoanelor la experiențele lor”. În mod similar, Diener [5] menționează că ”starea subiectivă 
de bine este un termen umbrelă pentru diferite evaluări pe care oamenii le fac cu privire la viața 

lor, evenimentele pe care le trăiesc, starea fizică și psihică și circumstanțele în care își duc viața”. 

Pentru a dezvolta instrumente suficiente în măsurarea SWB, este importantă definirea 
marcherilor esențiali ai stării subiective de bine. Deși există metode prin care este conceptualizată 

și se măsoară SWB ca o construcție unificată [24], mai frecvent se recurge la ce recunoscută în 
mediul academic și definită că manifestare a trei dimensiuni distincte – evaluarea vieții, 
experiența hedonistă (plăcerea, eliberarea de suferință) și eudaimonismul (unitatea fericirii și a 

virtuților, realizată prin deținerea de scopuri și sens al vieții). 
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Evaluarea vieții și satisfacția cu viața 

Evaluarea vieții este concepută ca o variabilă ce rezultă dintr-o apreciere reflectivă a vieții 
de către persoană.. Pavot și colab [18] descriu procesul de evaluare a vieții ca implicând 

comparația de către individ a circumstanțelor de viață cu standardele apreciate de către acesta în 
calitate de modele potrivite. Astfel, evaluarea vieții se prezintă ca un construct cu semnificație 

subiectivă, care reflectă experiențele individuale, atitudinile și stările afective ale persoanei. 

Cu aproape două decenii în urmă Diener a propus ca statele să adopte și să utilizeze SWB 
ca indicator social care reflectă calitatea vieții în diverse țări [6]. În urma acestei propuneri, mai 

multe organizații științifice și internaționale prestigioase au recomandat crearea unor astfel de 
statistici naționale. În ultimele decenii, știința bunăstării a arătat că indicii SWB prezintă validitate 
și fiabilitate [8]. Scalele SWB cu referință la evaluarea vieții includ o componentă afectivă – adică 

măsoară atât efectul plăcut cât și neplăcut al evenimentelor de viață, și o componentă cognitivă 
care se referă la satisfacția vieții ca la o judecată conștientă.  

Încă în 1985, Diener și colaboratorii au dezvoltat Scala satisfacției cu viața (SWLS), cu 
cinci afirmații care oferă o judecată globală asupra vieții [7]. Proprietățile psihometrice ale SWLS 
au fost examinate extensiv pentru diferite populații, culturi și națiuni, variantele au fost traduse în 

diferite limbi, au fost validate și sunt disponibile pentru cercetători.  

Itemii scalei SWLS (care conține 7 aprecieri – de la acord total la dezacord total) prezintă: 
1) corespondența dintre viața reală și idealurile personale; 2) aprecierea condițiilor de viață; 3) 

satisfacția cu viața; 4) posibilitatea de a beneficia de lucrurile importante spre care persoana 
aspiră; 5) dorința de a schimba sau nu viața.  

Scorurile prezintă 7 nivele ale satisfacției cu viața – de la extrem de mulțumit, la total 
nemulțumit. 

După cum afirmă autorii [7], satisfacția cu viața prezintă o judecată conștientă în care 

criteriile sunt stabilite de persoană. Deși poate exista un anumit acord cu privire la componentele 
importante ale unei „vieți bune”, precum sănătatea, relațiile cu alții, cariera de succes sau altele, 
oamenii sunt susceptibili să atribuie acestor componente importanță diferită. Indivizii pot avea 

standarde foarte diferite pentru „bunăstarea” în fiecare dintre aceste domenii ale vieții lor. Astfel, 
este necesar să se evalueze judecata globală cu privire la viață. Din aceste considerente itemii 
SWLS au un caracter global, permițând respondenților să emită o judecată globală asupra 

satisfacției cu viața.  

Experiența hedonistă sau stările emoționale în evaluarea SWB 

Deoarece sentimente sau stările emoționale de obicei se referă la un anumit segment de 
timp, măsurarea lor în scopul evaluării SWB identifică mai degrabă modul în care oamenii 
experimentează viața decât în care și-o aduc aminte [12]. Măsurarea afectivității prezintă cel puțin 

două valențe hedoniste distincte – una asociată cu emoțiile pozitive (fericire, satisfacție, bucurie 
etc.) și alta cu cele negative (teamă, anxietate, nemulțumire, tristețe, supărare etc.). Emoțiile 
pozitive sunt în mare parte unidimensionale, corelând între ele, cele negative sunt 

multidimensionale, obiectuale. 

Bradburn [3] a fost printre primii cercetători care au stabilit că stările afective pozitive și 

negative nu sunt capete opuse ale unei singure dimensiuni, fiind independente una de cealaltă. În 
cadrul unei cercetări în scopul identificării variabilelor importante pentru definirea stării de bine 
psihologic s-a ajuns la concluzia că: a) persoanele au menționat stări afective variate de-a lungul 

celor două dimensiuni polare pozitivă și negativă ale afectului; b) dimensiunile erau relatate la 
aprecierea globală a fericirii; c) cel mai bun predictor al auto-evaluării a fost discrepanța dintre 
cele două scoruri. Investigația a identificat un fapt curios: cele două dimensiuni nu numai că nu 

corelau, dar chiar erau asociate cu variabile diferite. Cercetătorii au explicat aceasta prin faptul că 
afectul negativ s-a raportat la variabilele abordate prin prisma mentalității tradiționale, în timp ce 
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afectul pozitiv – la indicatorii implicării mediului. În al treilea rând, starea de bine psihologic se 
referă la întreaga noastră viață, adică are caracter de apreciere globală. Cu toate acestea, starea de 
bine psihologic nu este o sumă a satisfacției pentru diferite domenii și evenimente ale vieții, 

deoarece oamenii le acordă o importanță diferită, deci și influența lor asupra fericirii este diversă 
[19].Aceste dovezi experimentale au condus spre următoarele concluzii. 

1. În măsurarea SWB trebuie să fie luate în considerare atât emoțiile pozitive, cât și cele 
negative. De exemplu, o activitate poate produce atât sentimente negative cât și pozitive, iar 
anumite persoane pot fi predispuse să experimenteze mai puternic emoțiile pozitive, altele - 

negative. Prin urmare, instrumentele de măsurare ar trebui să includă atât dimensiunile pozitive, 
cât și negative, pentru a putea fi trase concluzii semnificative. 

2. Termenul stare de bine hedonistă este utilizat în mod tipic în asociere cu componenta 

emoțională a SWB, dar nu este identic acesteia. Noțiunea de stare de bine este mai largă în sensul 
că aceasta poate include senzații care acompaniază suferința sau fericirea care pot fi omise de 

tratarea hedonistă mai restrânsă a emoțiilor. Totodată, este mai largă deoarece, după cum vom 
prezenta în continuare, cuprinde evaluări care nu se includ în afectivitate, cum ar fi sensul sau 
scopul vieții.  

Măsurarea afectivității captează, astfel, starea de bine raportată de o anumită persoană într-
un anumit loc și timp, și cu referință la anumite circumstanțe, spre deosebire de evaluarea altor 
marcheri care se referă la SWB globală. Pe de altă parte, colectarea de informații despre unele 

aspecte ale eudaimonismului este posibilă prin utilizarea instrumentelor similare cu cele utilizate 
pentru măsurarea stărilor emoționale, sau identificarea surselor hedoniste ale SWB.  

Eudaimonismul  

Cercetarea fericirii a ocupat secole în șir un loc central în filosofie. Încă Aristotel a făcut 
distincția dintre fericirea hedonistă, derivată din plăcere, și cea eudamonistă – condiționată de 

viața marcată de virtuți, sens și scop [2]. 

În încercarea de a defini SWB cercetătorii au investigat rolul sensului vieții, creșterii 
personale și deținerii de scop, care prezintă dimensiuni eudaimoniste distincte, dar corelate cu 

bunăstarea hedonistă [13]. Marcherii eudaimonismului au fost utilizați în Scala stării de bine 
psihologic a lui Ryff [22]. Psihologia a utilizat destul de frecvent acești marcheri: 

1) în definiția stării de bine psihologic (Psychological Well-Being - PWB), care prezumă 

relațiile pozitive cu ceilalți, acceptarea de sine, creșterea personală, scopul și sensul vieții, 
stăpânirea mediului și autonomia [22]; 

2) în concepția de autodeterminare (Self Determination Theory - SDT), care identifică 
drept factori centrali competența, autonomia și apartenența umană [20]; 

3) în conceptualizarea fericirii de către Seligman [23], care a menționat că aceasta 

presupune semnificație, scopuri;  
4) în explicarea motivației intrinsece prin urmărirea scopurilor în concordanță cu interesele 

și valorile individuale [21]; 

5) sau a fericirii prin deschiderea spre experiențe noi, inovație, schimbare și creștere 
personală [14];  

6) a absorbirii de o activitate în care pot fi utilizate în cea mai mare măsură capacitățile 
personale [4]. 

Deoarece măsurarea eudaimonismului oferă un rol central semnificației vieții și scopurilor, 

includerea acestor marcheri în scalele SWB se prezintă ca o replică la criticile care conferă 
fericirii doar sensuri hedoniste, oferind posibilitatea de a evalua sentimentele oamenilor asupra a 
ceea ce este important să prețios în viață. Astfel, marcherii cu conținut eudaimonist captează 

aspecte importante ale percepțiilor subiective ale oamenilor cu privire la propria stare de bine, 
care nu sunt acoperite de evaluarea calității vieții și a stărilor afective. 
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Conceptul de scop și sens pare a fi crucial pentru înțelegerea (și chiar pronosticarea) 
comportamentului, în special legat de preferința pentru anumite activități sau luarea de decizii. 
Într-o cercetare a raportului dintre activitate și recompense [26] s-a constatat că între activitățile 

pe care oamenii le găsesc plăcute și cele considerate a fi recompensatoare sau semnificative nu 
există un raport de corelație directă. Oamenii fac lucruri plăcute, chiar dacă acestea nu sunt 

apreciate ca având semnificație pe termen lung sau impact pozitiv asupra bunăstării materiale. 
Semnificația și scopul pot fi condiții de bază ale comportamentului [12]. Mentalitatea 
eudaimonistă încorporează multe elemente care corelează cu evaluarea vieții și cu experiența 

bunăstării, oferind un indice important al stării de bine psihologic. 

Concluzii 

Concluzionăm că unele aspecte ale măsurării SWB, cum ar fi satisfacția generală cu viața, 

sunt conceptualizate suficient, pe când marcherii hedoniști și eudaimoniști nu sunt la fel de 
unanim acceptați în calitate de măsură a stării de bine. În conformitate cu interesul pentru SWB 

multe întrebări metodologice sunt susceptibile de a fi soluționate, deoarece în ultimii ani apare un 
număr din ce în ce mai mare de publicații, se efectuează tot mai multe cercetări și analize în 
diferite țări. Totodată, aspectul subiectiv al SWB devine din ce în ce mai mult un obiect de interes 

al statisticilor internaționale și naționale, al cercetărilor legate de diverse teme – sănătate, 
organizare a timpului, satisfacție profesională, adaptare socială etc. 

Dacă aspectele obiective ale SWB se referă la indici cantitativi, măsurarea stării subiective 

de bine oferă atât o analiză calitativă, precum și o viziune asupra resurselor umane care pot fi 
implicate în realizarea bunăstării.  
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INFLUENȚA DURATEI CĂSNICIEI ASUPRA PERCEPȚIEI RELAȚIEI  

MARITALE A SOȚILOR  

THE INFLUENCE OF THE MARRIAGE'S LENGTH OVER THE PERCEPTION OF 

THE MARITAL RELATIONSHIP 

Rezumat 

Interacomodarea maritală, constituie mecanismul şi, totodată, procesul de stimulare şi 

dezvoltare a adaptării conjugale. Comunicarea, rezolvarea problemelor, exprimarea afecţiunii şi 

exprimarea agresivităţii constituie zone unde abilităţile relaţionale sunt deosebit de importante. 

Deficitele de acomodare maritală se pot identifica şi corecta precoce printr-o mai bună informaţie, 

educaţie şi cultură a relaţiilor dintre sexe. Astfel, cuplul modern ridică problema necesității unei 

atente și oportune asistenţe de specialitate care să-l poată sprijini în depășirea momentelor de criză. 

Cuvinte-cheie: cuplu, relație, adaptare maritala, interacomodare. 

Abstract 

Marital interaction is the mechanism and, at the same time, the process of stimulating and 

developing conjugal adaptation. Communicating, problem solving, expressing affection, and 
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expressing aggression are areas where relational skills are particularly important. Marital 

accommodation deficiencies can be identified and corrected early through better information, 

education and culture of gender relationships. The modern couple raises the question of the need for 

careful and timely specialist assistance to support it in overcoming crisis times. 

Key-words: couple, relationship, marital adaptation, interact. 

Privita din exterior, căsătoria este doar o instituţie socială care uneşte consorţii printr-o 

serie de „drepturi şi obligaţii” conferind-le statute sociale bine individualizate, menite să asigure 
funcţii legitime: procreaţia, creşterea şi educarea urmaşilor, integrarea socio-economică, sprijinul, 
respectul și protecţia reciprocă a soţilor, împlinirea lor afectivă. Căsătoria apare astfel ca o 

adevărată „şcoală” a auto şi intercunoaşterii psihologice, a formării şi educării comportamentului 
relaţional inter-sexe, a învăţării ştiinţei şi artei dialogului, negocierii şi convieţuirii. Deşi în fazele 
de debut ale căsătoriei (în special în „luna de miere”) se pare că există argumente puternice, în 

special de ordin emoţional-afectiv, privind consolidarea şi menţinerea relaţiei conjugale pe 
perioade lungi, nedeterminate („casă de piatră”), în practică însă, se constată că funcţionalitatea și 

stabilitatea căsniciei sunt „ameninţate” de o serie de factori perturbatori, de sorginte individuală, 
intraconjugală sau extra-conjugală (7).  

Acomodarea maritală sau interacomodarea maritală, constituie mecanismul şi, totodată, 

procesul de stimulare şi dezvoltare a adaptării mutuale conjugale. Tendinţa generală a acestui 
proces interacţional este de facilitare progresivă a ajustării interpersonale, a realizării coeziunii şi 
„stilului" personal al cuplului. Dificultăţile ce pot să apară se regăsesc în percepția disfuncţiei și 

conflictelor conjugale. Comunicarea, rezolvarea problemelor, schimbul pozitiv (exprimarea 
afecţiunii, satisfacţia sexuală) și exprimarea agresivităţii constituie zone unde abilităţile 

relaţionale sunt deosebit de importante. Acestea sunt cele patru dimensiuni relaţionale cruciale 
pentru stabilitatea cuplului (apud 3).  

Deficitele de acomodare maritală se pot identifica şi corecta precoce printr-o mai bună 

informaţie, educaţie şi cultură a relaţiilor dintre sexe, transformându-se într-un frustrat etern. Ori. 
ceea ce este specific pentru un cuplu funcţional constă tocmai în satisfacerea bilaterală a 
trebuinţelor consorţilor prin intermediul relaţionării interpersonale, fiecare dintre ei contribuind 

atât la satisfacerea propriilor trebuinţe, cât și ale partenerului său. Acomodarea completă a 
personalităţilor maritale este reprezentată de asimilarea maritală sau interasimilarea maritală. Soţii 
preiau reciproc, interiorizează, simt și acţionează în consens cu aceleaşi modele valorice, 

atitudinale, motivaţionale (1, p.30). 

Prezenţa confruntărilor, urmată în timp de ajustări, cedări și restructurări mutuale ale 

manierei de exercitare şi dezvoltare a rolului conjugal, constituie o particularitate firească în 
evoluţia armonioasă a oricărui cuplu conjugal stabil, în acest sens, traiectoria vieţii de cuplu se 
desfăşoară relativ previzibil în sensul delimitării unui stil propriu, original, unic al interacţiunii 

conjugale, conducând la satisfacţii mutuale. Se conturează astfel traiectoria normală a vieţii 
familiale, ca urmare a realizării unei structuri de rol conjugal armonioase şi complete sub aspectul 
asigurării funcţiilor familiale (5, p.326). 

Cuplul modern, caracterizat printr-o serie de elemente care dezvoltă atât „bogaţia întâlnirii 
dintre soți“ cât şi fragilitatea ei, în acelaşi timp“, ridică (prin constituirea şi particularităţile 

funcţionării sale) problema necesității unei atente și oportune asistenţe de specialitate care să-l 
poată sprijini în depășirea momentelor de criză (4, p.21-22). 

Din perspectiva psihologică, Iolanda Mitrofan, definește familia ca o formă de comunitate 

umană alcătuită din doi sau mai mulți indivizi, uniți prin legături de căsătorie și/sau patterne, 
realizând, mai mult sau mai puțin latura biologică și/sau cea psihosocială”. Acest lucru presupune 
că există doi parteneri, cu sau fără copii, sau un partener cu unul sau mai mulți copii proprii. Iar 

căsătoria înseamnă o „relație psihologică” între doi oameni conștienți, ea fiind „o construcție 
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complicată, alcătuită dintr-o serie întreagă de date subiective și obiective, având indiscutabil o 
natură foarte eterogenă” (C.G. Jung, 1994). Căsătoria este un proces interpersonal al devenirii și 
maturizării noastre ca personalități, de conștientizarea redirecționare și fructificare a tendințelor, 

pulsiunilor și afinităților inconștiente, de autocunoaștere prin intercunoaștere. Scopul ei este 
„creșterea personală” prin experiența conjugalității și parentalității (8, p.15; 5, p.15-17). 

Familia este un sistem deschis, viu, cu influențe multiple și diverse din partea mediului și 
numeroase tipuri de interacțiuni cu acesta. Conceptul de etapă a vieții familiale are la bază ideea 
că viața unei familii se desfășoară în anumite stadii previzibile Ciclul vieţii de familie se referă la 

evenimente trăite de majoritatea familiilor într-un mod foarte predictibil și secvenţial. În acest 
sens autorii menţionaţi anterior au surprins fazele dezvoltării vieţii de familie se referă la (apud 4, 
p.24). 

- Formarea cuplului. 
- Apariţia primului copil. 

- Faza în care primul copil merge la şcoala. 
- Faza în care familia are primul adolescent. 
- Faza în care unul dintre copii ajunge la vârsta la care îşi poate structura propria viaţă de 

adult dar nu se mută neapărat de acasă. 
- Părinţii ajung la vârsta mijlocie. Pot deveni bunici sau pot ieşi la pensie. 
- Cuplul parental la vârsta a-III-a. Unul dintre parteneri e posibil să moară. 

În concepţia I.Mitrofan și a C.Ciupercă, „criza maritală“ exprimă acutizarea modelului 
conflictual al interacţiunii maritale, în legătură cu o situaţie critică pentru dinamica relaţiilor de 

cuplu. „Situaţia critică“ poate genera un conflict manifest sau doar ocazional (pretext) exacerbarea 
unui conflict latent. Gradul înalt de tensiune negativă intramaritală, cu antrenarea unor tensiuni 
individuale dezorganizatoare pentru desfăşurarea sincronică a rolurilor conjugale, constituie 

principala caracteristică a „crizei maritale“. Persistenţa cuplului în modelul conflictual, care tinde 
să devină un „posibil mod de existenţă” („infernul în doi“) ce-şi proiectează „imaginea 
ameninţătoare“ în sistemul de aşteptări şi supoziţii mutuale ale partenerilor, supradimensionează 

prin rezonanţă psihologică individuală proporţiile „crizei“, întreţinînd-o, iar aceasta, prin 
recurenţii, se extinde şi se permanentizează. „Criza maritală“ declanşează dramatice confruntări 
de atitudini, concepţii şi conduite, dezvăluie reacţii şi comportamente neprevăzute, sau 

neconcordante cu anticipările reciproc avansate, cu imaginile deja constituite ale fiecăruia cu 
privire la celălalt (4, p.205). 

După Lewis (1998) problematica de bază a relaţiilor interpersonale are 5 dimensiuni: 
puterea; distanţă-apropiere (intensitatea emoţională) și volumul de activităţi şi valori împărtăşite; 
includere şi excludere; angajare maritală; intimitate. La debutul vieţii de cuplu există inegalităţi în 

ce priveşte puterea. Partenerii de cuplu nu au acces egal la putere. Diferenţele de gen, cele 
intrapsihice și socioculturale afectează modalităţile în care aspectele legate de putere, de intimitate 
şi de apropiere emoţională se manifestă (3, p.24). 

Calitatea vieţii circumscrie, fară îndoială, starea şi evoluţia familială, nu numai ca model 
instituţional, consfinţit de istoria organizării sociale, dar mai ales ca model interacţional dinamic, 

viu, deschis şi dramatic transformativ, in perspectiva producerii, modelării şi autorealizării fiinţei 
umane. Calitatea vieţii cuplului este determinară atât de exterior cadru social-cultural, nivel de 
satisfacere al nevoilor materiale (de la hrană şi spaţiu locuibil, la buget, confort, posibilități de 

consum cultural și trai civilizat) - cât şi din interior (calitatea relaţiilor interpersonale). Aceasta din 
urmă poate fi estimară prin intermediul mai multor indicatori aşa zişi „subiectivi", dar al căror 
impact este esenţial în orice predicţie familială:  

• climatul socio-afectiv; 
• „bunăstarea sexuală"; 

• autenticitatea şi completitudinea comunicării intre parteneri; 
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• păstrarea unui echilibru dinamic intre fuziune şi autonomie psihologică; 
• influenţa graniţelor intergeneraționale; 
• coerenţa şi consensul modelelor de rol conjugal şi parental; 

• gradul de confort şj securizare psihică, rezultat din sentimentul apartenenţei familiale, ca 
antidot al singurătăţii şi abandonului dezechilibrant, 

• sănătatea psihică şi somatică a membrilor familiei; 
• capacitatea de păstrare și transmitere a modelelor spiritual- valorice pozitive, psihosociale 

(6, p.360). 

Scopul cercetării: investigarea influenței duratei căsniciei asupra percepțiilor relațiilor 
maritale a soților. 

Ipoteza cercetării: în elaborarea ipotezei am plecat de la prezumția conform căreia în 

primii ani de căsătorie, confruntările generate de adaptarea maritală sunt în general frecvente şi 
perturbatoare pentru armonia cuplului. Am presupus că: 

Ipoteza de cercetare: variabila vârsta cuplului influențează valoarea percepțiilor soților 
asupra relației maritale sau indicele de percepție va varia în funcţie de vârsta cuplului marital. 

Ipoteza de nul: indicele de percepție a soților asupra relației maritale va avea aceeaşi 

valoare, indiferent de vârsta cuplului. 

Descrierea eșantionului cercetării: în calitate de eșantion am selectat 20 de cupluri, dintre 
care 7 cupluri maritale cu o durată de până la 5 ani de căsnicie; 3 cupluri căsătoriți cu o durată de 

la 6 până la 10 ani căsnicie, 5 cupluri având o experiență de 11-15 ani căsnicie și 5 cupluri cu 
experiență de interval între 16-20 ani de căsnicie.  

Tehnica de cercetare: Scala de evaluare a nivelului de comparaţie în relaţia maritală 
(Marital Comparison Level Index (MCLI)), autori: Ronald M. Sabatelli, cu scopul de evaluarea 
percepţiilor soţilor asupra relaţiei maritale. 

Exemple de itemi prin care a fost operaționalizat nivelul percepției pe care soții, 
participanți la studiu, îl aveau despre relația maritală sunt:„ Gradul încrederii dintre dvs. şi soțul 
dvs”, „Gradul în care se împart responsabilităţile pentru sarcinile casnice”, „Nivelul 

dezacordului pentru prieteni pe care îl experimentaţi”, „Nivelul spiritului critic pe care îl 
exprimă partenerul”, „Nivelul intimităţii pe care îl experimentaţi”, „Nivelul geloziei pe care 
partenerul dvs. îl exprimă”, „ Nivelul angajării pe care îl simţiţi din partea soţului” etc. 

Pentru realizarea acestei analize am folosit ONEWAY ANOVA, obținând rezultatele: 

 
Fig. 1. Mediile obținute de către cupluri la percepția soților asupra relației maritale 

Tabelul 1. Rezultatele testului ANOVA  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6411,343 3 2137,114 23,699 ,000 

Within Groups 1442,857 16 90,179   

Total 7854,200 19    
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Din datele pe care le avem până acum, F(2,16)=23,69, p<0,001, putem concluziona că pe 
ansamblu, vârsta cuplului influențează valoarea percepțiilor soților asupra relației maritale. 
Pentru a preciza care sunt grupele între care apar diferențe semnificative am analizat diferența 

mediilor la cuplurile de vârste diferite și percepția soților asupra relației maritale, obținând 
următoarele rezultate: 

Mgr1(0-5ani)-Mgr2(6-10ani) = -19,94, p=0,01, p<0,05; 
Mgr1(0-5ani)-Mgr3(11-16ani) = -38,74, p<0,05; 
Mgr1(0-5ani)-Mgr4(16-20ani) =-45,14, p<0,05; 

Mgr2(6-10ani)-Mgr3(11-16ani) =-18,80, p=0,03, p<0,05; 
Mgr2(6-10ani)- Mgr4(16-20ani) =-25,20, p=0,01, p<0,05; 
Mgr3(11-16ani)- Mgr4(16-20ani) = -6,40, p=6,93 p≥0,05 diferență nesemnificativă. 

Analizând datele, reiese că apar diferențe semnificative la primele 3 grupe, cea mai mică 
valoare a indicelui percepția soților asupra relației maritale îl are vârsta cuplului de 0-5 ani 

(indicele este semnificativ mai mic comparativ cu celelalte două vârste a cuplurilor 6-10, 11--16), 
urmează apoi vârsta cuplului 6-10 ani (indicele este semnificativ mai mic decât cel al 11-16 ani și 
16-20 ani). Nu se atestă diferențe semnificative între vârsta de 11-16 ani și 16-20 ani. 

Constatăm că cu cât vârsta cuplului este mai mică valoarea indicelui percepția soților 
asupra relației maritale este mai mică, adică experienţele prezente sunt mai mici comparativ cu 
expectaţiile. Cuplurile nu au stabilit exact setul de reguli și nici nu și-au format competențele 

necesare pentru realizarea rolurilor în familie, ceea ce se răsfrânge asupra îndeplinirii funcțiilor. 
Aceștia nu au clar împărțite sarcinile familiei, nu discută despre treburile gospodărești, rămân 

nesatisfăcuți de îndatoririle familiale care li se atribuie. Soții realizează că există o incongruență 
între experiențele prezente și expectațiile, ceea ce conduce spre tensiuni și insatisfacții, dar care 
deseori nu vor fi discutate, pentru a evita controversele și rănirea sentimentelor partenerilor. În 

timp, aceste conflicte ascunse se amplifică și conduc spre izbucniri violente și insatisfacție 
maritală. Soții ajung la concluzia că sunt foarte diferiți, iar diferențele conștientizate provoacă 
stres. Iolanda Mitrofan (1, p.76) descrie etapă vieții de cuplu ca un „antrenament psihologic” de 

conviețuire, nelipsit de satisfacții și insatisfacții, oscilând mereu între fuziune și autonomie, între 
alternativa admirației și a dezvoltării mutuale, între „capcana identificării” și distanța psihologică, 
impusă de granițele personalității. Această tumultoasă adaptare vizează mai întâi o convețuire 

împreună, o comunicare nemijlocită, prin care se restructurează rolurile maritale, ceea ce confirmă 
rezultatele obținute la cuplurile care au depășit vârsta de 11 ani (experienţele prezente sunt la fel 

ori chiar mai mari comparativ cu expectaţiile). 

În urma evaluarii comparative a percepțiilor soților asupra relațiilor maritale a cuplurilor în 
dependență de durata căsniciei am stabilit că: percepția soților asupra relației maritale depinde de 

durata căsniciei, astfel încât soții în primii ani de căsnicie (0 – 5 ani) prezintă scoruri mai mari ai 
nemulţumirii pentru relaţia lor maritală față de soții cu experiență mai mare de căsnicie. 

Psihologul este cel care oferă cuplului aflat in impas o viziune nouă și perspectivă neutră, 

obiectivă asupra situaţiei existente. El este cel care poate dezvălui celor doi parteneri alternativele 
reale de rezolvare a problemelor familiale, cu avantajele şi dezavantajele fiecăreia, fară a impune 

alegerea vreuneia. De asemenea, psihologul este cel care îi poate ajuta pe cei doi parteneri să se 
cunoască mai bine, să se poată detaşa de anumite probleme sau chiar să le evite. 

Cercetarea dată oferă posibilitatea de a lărgi spectrul informativ vis-a-vis de prima etapă a 

căsnicie și anume cuplul marital cu aspectele ce țin de relațiile dintre soți. Partea practică oferă un 
spectru de tehnici și metode de psihointervenție cu cuplurile maritale în primii ani de căsnicie spre 
optimizarea interrelaționării membrilor acesteia. Informația dată poate fi folosită atît de psihologii 

școlari în lucrul cu părinții, cât și de consilierii de familie în implementarea ședințelor de lucru cu 
familiile, cuplurile dezavantajate. 
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Cazacu Daniela, Ovdienco Alexandra  

АРТ-ТЕРАПИЯ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ СЕМЬЯХ  

ART-THERAPY AS AN ALTERNATIVE REMEDY OF CONFLICTS IN 

CONTEMPORARY FAMILIES 

Резюме  

Семья всё больше вовлекается в динамику общества, всё больше и больше подвергается 

влиянию экономических и социальных изменений. Эти изменения, которые терпит семья могут 

привести к различного рода семейным конфликтам. Они, в свою очередь, являются неизбежной 

составляющей жизни каждого из нас. Однако, зачастую, молодые семьи не могут 

противостоять и справиться с происходящими переменами, в связи с тем, что находятся в 

затяжном конфликте. Арт-терапия, как психотерапевтический метод, может оказать 

помощь парам в понимании друг друга, освободиться от тревожности и накопленного 

напряжения, развить навыки общения и улучшить собственные способности построения 

отношений и умение урегулировать возникающие конфликты мирно. 

Kлючевые слова: арт-терапия, современная семья, общение, конфликт, психотерапия. 

Abstract 

The family is still involved in the dynamics of society, more and more influenced by economic 

and social changes. All the family transformations can lead to various family conflicts. These, in turn, 

constitute an inevitable natural component of the social life. But often young families in contemporary 

society cannot cope with these challenges, being involved in a long lasting conflict. Art therapy, as a 

psychotherapeutic method, helps the couple to understand, to be free from anxiety and accumulated 

tension, to develop communication skills, and optimize their own capabilities to relate and manage the 

conflicts. 

Key-words: art therapy, contemporary family, communication, conflict, psychotherapy. 

У каждого человека есть две семьи: та, из которой он родом и семья, которую 
строит самостоятельно. Очень важным фактором в построении крепкой семьи, является 

отношение и позитивное представление о ней в целом, основой которых является семья, из 
которой человек родом, что является средой формирования семейных ценностей. Они 

обладают неоценимой важностью для любого человека, потому что определяет семью, как 
главное учреждение социализации и воспитания. Также важность семьи заключается в том, 
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что именно там человек проводит большую часть своей жизни. По продолжительности 
своего влияния на личность человека, семья не может сравниться ни с одним ныне 
существующим учреждением, это и является причиной, почему всё общество стремится и 

заинтересованно в гармоничном развитии, сохранении и существовании семьи [4, p. 22]. 

Представление семьи отражает всю сущность времени, в котором мы живём, это 

представление и является показателем социально-экономических и политических 
потребностей, которые присущи конкретному историческому моменту индивида [4, p. 22]. 
В следствии этого, концепция семьи динамична и варьируется в зависимости от эпохи и 

наций. Исходя из того факта, что мы согласны с мнением автора о динамичности семьи, 
как социальной структуры и о понятии «семья», отметим, что процесс изменения, любого 
рода этой концепции, является медленным и проходит намного позднее, чем изменения 

этого понятия как такового. Необходимо вмешательство специалистов, которые внесут 
ясность в происходящие изменения и выведут их в свет, чтоб заинтересованная публика 

узнала о них. 

А. Стэною и М. Войня, подчёркивали важность семьи в структурировании 
общества, и характеризовали семью, как основное инструментальное ядро социальной 

структуры, в том плане, что другие учреждения зависят от неё [17, p.11]. Принимая во 
внимание эту функцию, но и внутренние взаимоотношения семьи, И. Митрофан и К. 
Чуперкэ описывали семью, как «форму человеческой общины, созданную из двух или 

более человек, связанных брачными узами или паттернами, реализуя, в той или иной 
степени, биологическую и/или психосоциальную функцию [15, p. 391]. 

Г. Мардок выделял экономический аспект и репродуктивную функцию, определяя 
семью, как социальную группу, которой характерно совместное проживание, 
экономическое сотрудничество и продолжение рода. Она включает в себя разнополых 

взрослых индивидов, двое из которых состоят в сексуальных отношениях, принятых 
обществом и одного или более детей, собственных или усыновлённых, которых они 
воспитывают и содержат [apud, 13, p.243]. 

Е. Стэнчулеску считал, что семья – это «ячейка общества, которая состоит из 
взрослых и детей, между которыми существуют родственные связи – естественные или 
социальные – вне зависимости от других соображений [16, p. 26].  

Д. Батыр, говоря о семье, утверждал, что она является «социальной группой 
связанной брачными узами, состоит из индивидов, проживающих вместе, содержат общее 

хозяйство, а также связаны определёнными отношениями: биологическими, 
психологическими, моральными и юридическими, и несущие ответственность друг за 
друга перед обществом [8, p. 170]. 

Множество исследований [9,10,12,16] говорят о семье, как о важном учреждении, 
целью которого является воспитание и социализация всех тех, кто происходит из этой 
семьи. Всё что приобретается в семье, затем влияет на будущую жизнь человека. Являясь 

социальной структурой, семья развивается и терпит изменения совместно с обществом 
[18], а социальные феномены оставляют глубокий след на таком явлении, как семья. 

Современная семья, в свою очередь, подвергается изменениям в связи с 
различными факторами, которые, как уже было сказано, оставляют след, не только, на её 
функциональности, но и на взаимоотношениях среди членов семьи, их ролях, 

благополучии, которое является важнейшим фактором в семье. 

Необходимо отметить, что именно в семье происходят установление первых и 
главных взаимоотношений, а также сложных процессов становления личности, которые 

оставляют след на морали и поведении человека, как он мыслит, восприятии и принятии 
себя, чувств, ведь с этим он выйдет в большую жизнь. В семье, человек, учиться быть 
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счастливым, вырабатывает критерии оценки своего существования. Под влиянием 
родительского авторитета, формируются и закрепляются ценностные приоритеты, 
собственный взгляд на жизнь, познаются рамки и сущность человеческой свободы, 

закладываются основы философской практики и способности к размышлениям [11, p. 15]. 

Возможно, тот факт, что членам семьи необходимо нести ответственность друг за 

друга пред обществом, выполнять определённые роли и соответствовать его нормам, 
является отправной точкой всех конфликтов, возникающих в семье. Не мало важно 
отметить и то, что конфликт может возникнуть на стыке родительских паттернов, 

усвоенных в своей, родной, семье.  

В связи с выше указанными идеями, мы решили обратиться к психологической 
науке за вариантами решения выдвигаемой проблемы. Изучив научную литературу, 

пришли к выводу, что наиболее приемлемым и эффективным вариантом, может стать арт-
терапия. Ниже мы хотим представить краткую информацию о сущности арт-терапии и 

предложить несколько упражнений, которые, по нашему мнению, подходят и могут помочь 
современным семьям решить настоящие и предотвратить будущие конфликты. 

Арт-терапия, как профессиональная деятельность, – сравнительно новая область 

науки и практики, однако то, что художественная деятельность обладает целительным 
эффектом, известно еще с древности. На протяжении всей человеческой истории, 
искусство отражало мир человеческих страстей, от бесконечной радости до глубочайшей 

печали, от триумфа до трагических потерь и служило людям, как чудодейственное 
средство психологического и духовного возрождения. В последние десятилетия 

художественное творчество как великая целительная сила, было открыто и высоко оценено 
вновь.  

Многие люди обнаружили, что художественная деятельность помогает им 

избавиться от стресса, решать проблемы, преодолеть тяжелые переживания, связанные с 
потерей близких людей, и даже избавиться от боли и других неприятных физических 
симптомов.  

В последние несколько лет, всё чаще специалисты в области психотерапии стали 
интересоваться семейной арт-терапией. Арт-терапия, как самостоятельная практическая 
деятельность, стала оформляться в 40-50-х годах прошлого века в Великобритании и США. 

Постепенно происходило становление арт-терапии и как научной дисциплины, развитие 
системы подготовки специалистов, приобретение статуса особой профессиональной 

деятельности [6].  

В системе различных форм психотерапии искусством, арт-терапия рассматривается 
как совокупность психологических методов воздействия, применяемых в контексте 

изобразительной деятельности клиента и психотерапевтических отношений и 
используемых с целью лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и 
тренинга лиц с различными физическими недостатками, эмоциональными и психическими 

расстройствами, а также представителей групп риска [2].  

Согласно международной классификации (European Consortium for Arts Therapies 

Education, 1999, 2002, 2005), психотерапия искусством представлена четырьмя 
направлениями: арт-терапией (психотерапией посредством изобразительного творчества), 
драма терапией (психотерапией посредством сценической игры), танцевально-

двигательной терапией (психотерапией посредством движения и танца) и музыкальной 
терапией (психотерапией посредством звуков и музыки).  

Арт-терапия является междисциплинарным подходом, соединяющим в себе 

различные области знания – психологию, медицину, педагогику, культурологию и др. Ее 



23 

 

основой выступает художественная практика, поскольку в ходе арт-терапевтических 
занятий клиенты вовлекаются в изобразительную деятельность.  

Слово «арт-терапия» (art therapy) стало впервые использоваться в 1940 гг. в 

англоязычных странах такими авторами, как М. Наумбург (Naumburg, 1947, 1966) и А. 
Хилл (Hill, 1945), для обозначения тех форм клинической практики, в рамках которых 

психологическое «сопровождение» клиентов с эмоциональными, психическими и 
физическими нарушениями осуществлялось в ходе их занятий изобразительным 
творчеством, с целью их лечения и реабилитации [2].  

Термин «арт-терапия» (art therapy) впервые появился в 1940-х годах в США и 
Великобритании в работах таких авторов, как М. Наумбург и А. Хилл для обозначения 
разных форм психосоциальной поддержки пациентов с психическими и соматическими 

заболеваниями, основанной на их занятиях изобразительной деятельностью. Среди 
пионеров арт-терапии на Западе было немало художников, хотя интерес к использованию 

изобразительных средств с целью лечения проявляли также врачи-психиатры и 
психоаналитики. Арт-терапевты создают для клиента безопасную среду, каковыми могут 
являться кабинет или студия, и обеспечивают его различными изобразительными 

материалами – красками, глиной и т. д., находясь рядом с ним в процессе его 
изобразительной работы. Клиенты могут использовать предоставленные им материалы по 
своему желанию, стремясь в присутствии арт-терапевта выразить в изобразительной работе 

свои мысли и чувства. Арт-терапевт побуждает клиента к взаимодействию с 
изобразительными материалами и продукцией, благодаря чему арт-терапевтический 

процесс представляет собой одну из форм диалога» [3].  

В последние годы все больший интерес в нашей стране и за рубежом вызывает 
семейная арт-терапия. В определенной мере это вызвано тем, что применяемые в 

образовательных и медицинских учреждениях методы лечения, коррекции и профилактики 
психических расстройств и нарушений адаптации у детей и подростков, приобретают все 
более системно-ориентированный характер, включают в процесс оказания помощи 

несовершеннолетним их родственников, учитывают семейный контекст и разные иные 
факторы социальной и культурной среды.  

Семейная арт-терапия сочетает арт-терапию и семейную психотерапию. Она 

использует изобразительные средства в работе с семьей и при этом опирается на 
теоретико-методологические разработки семейной психотерапии. Как и семейная 

психотерапия, семейная арт-терапия занимается диагностикой и психотерапией семейных 
проблем, но при этом в качестве ведущего инструмента взаимодействия с членами семьи 
применяет визуально пластические средства. Именно изобразительная деятельность членов 

семьи в процессе семейной арт-терапии дает основной материал для исследования и 
решения семейных проблем [1].  

Семейная арт-терапия ориентирована на решение следующих диагностических и 

коррекционных (реконструктивных) задач [1, 14]:  
1) исследование детского опыта, связанного с отношениями с родителями и 

сибсами; 
2) изучение родительского влияния; 
3) изучение прошлого и текущего опыта семьи; 

4) выражение и осознание неосознаваемых переживаний членов семьи; 
5) осознание причинно-следственных связей в отношениях и реакциях членов 

семьи; 

6) определение транзакционных конфигураций; 
7) выявление и коррекция дисфункциональных вариантов семейного 

взаимодействия; 
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8) диагностика актуальных семейных конфликтов; 
9) коррекция родительского поведения; 
10) обогащение опыта, связанного с успешным решением семейных проблем; 

11) развитие у членов семьи способности к независимому функционированию [1]. 

Примерами диагностических техник семейной арт-терапии могут служить:  

1) изображение сцен семейной жизни; 

2) совместный рисунок, скульптура или фотоколлаж на свободную тему; 

3) создание каракулей с последующим обсуждением и прорисовыванием образов; 

4) рисование «семейного портрета» в виде реалистического или метафорического 
изображения членов семьи (при метафорическом изображении участникам занятий 

предлагается изобразить членов своей семьи в образах животных или предметов, 
символически обозначить членов семьи разными цветами либо подобрать иллюстрации из 

журналов, ассоциирующиеся с разными членами семьи); 

5) изображение дома с находящимися в нем членами семьи, занимающимися 

какими-либо делами; 

6) изображение значимых семейных событий — приятных или неприятных 

(семейных праздников, совместного отдыха и пр.); 

7) изображение проблемных ситуаций (семейный конфликт, болезнь одного из 

членов семьи и т. п.); 

8) изображение того, что представляется в жизни семьи наиболее важным;  

9) иллюстрирование различных семейных ситуаций (приятных или неприятных) в 

процессе их развития путем создания серии рисунков; 

10) изображение желаемого будущего и целей семьи; 

11) изображение «жизненного пути» семьи, когда членам семьи предлагается 
нарисовать основные вехи развития семьи, наиболее важные события в семейной жизни; 

12) изображение любимых занятий и увлечений; 

13) создание композиций в песочнице на свободную или заданную тему [1].  

Психокоррекция в условиях семейной арт-терапии основана на следующих 
факторах: 

1) на осознании дисфункциональных вариантов семейного взаимодействия, на 
отреагировании и принятии чувств; 

2) на получении нового опыта совместной деятельности и сопереживания; 
3) на освоении и реализации новых позиций и способов взаимодействия; 
4) на обучении адекватным и конструктивным способам выражения чувств и 

решения конфликтов (в частности, путем поиска компромиссов, согласования действий, 
выражения интересов и ожиданий и др.).  

Коррекционные техники могут включать: 

1) парное рисование или выполнение в паре иных творческих проектов (связанных 
с созданием повествований, фотографий и т. д.), направленное на то, чтобы разбить 

триангуляции; 
2) создание индивидуальных рисунков или фотографий с их последующей 

интеграцией в общий рисунок или фотоальбом (фото экспозицию); 

3) совместное рисование и реализация фотопроектов на основе предварительного 
распределения ролей и функций; 

4) консультирование (инструктирование) родителей; 

5) определение правил поведения; 
6) выражение чувств, связанных с семейными отношениями, посредством 

рисования и иных форм творческого самовыражения; 

7) изображение конфликтных ситуаций и путей их преодоления; 
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8) положительное подкрепление в ходе совместной работы; 
9) техники, ориентированные на актуализацию и осознание семейных ресурсов 

(например, создание семейных гербов, талисманов, предметных композиций — 

ассамбляжей из предметов, ассоциирующихся с семейными ресурсами: семейными 
ценностями, традициями, верованиями, опытом совместной деятельности и др.) [1].  

Теперь, как было указано выше, мы предлагаем ознакомиться и возможно, 
применить на практике упражнения, которые были выбраны из научной литературы и 
показались наиболее эффективными и содержательными. 

Д. Рубин проводила семейную арт-терапию, начиная с 1963 г. При этом она 
опиралась на широкий набор разных теоретических подходов в семейной психотерапии, а 
также на психодинамические концепции и теорию привязанностей. Она предлагала своим 

клиентам различные задания, связанные с изобразительной деятельностью — как 
индивидуальной, так и совместной. Среди используемых ею техник можно назвать 

следующие: 

Семейный портрет. Д. Рубин использовала разные версии техники рисования 
семейного портрета, в том числе реалистические и символические портреты, варианты, 

связанные с применением двух и трехмерных изобразительных материалов. Наличие в 
распоряжении клиента широкого набора изобразительных материалов, а также 
возможность расположения листа бумаги на столе или мольберте, по ее мнению, 

способствали снижению напряжения.  

Свободный рисунок. Данный вид работы обычно предлагался в тех случаях, когда 

члены семьи справлялись с другими видами деятельности. При создании свободного 
рисунка члены семьи могли использовать любые изобразительные средства.  

Она также разработала свою оценочную методику для работы с семьями, взяв за 

основу разработки Х. Ландгартен. Первая встреча с семьей у нее проводится 
исключительно в форме интервью, а вторая встреча связана с использованием 
изобразительных средств. Структура данного сеанса следующая: 

«Разогрев» всех членов семьи. Им предлагается создать на листе бумаги 
изображение своих инициалов, а затем украсить их по своему усмотрению. Затем члены 
семьи должны взять рисунки в руки и показать их друг другу. При этом автору рисунка 

могут задаваться вопросы. На данный вид работы отводится 10 минут.  

Семейный совместный рисунок, создаваемый на большом листе бумаги, 

расположенном на стене.  

Членам семьи предлагается вместе создать рисунок любого характера. Во время 
работы они должны соблюдать три правила:  

а) каждый выбирает фломастер одного цвета и работает им на протяжении всего 
процесса создания семейного рисунка;  

б) члены семьи рисуют по очереди;  

в) разговаривать нельзя.  

Когда рисунок создан, члены семьи делятся впечатлениями друг с другом и 

подбирают для рисунка название. Время на выполнение данного задания варьируется от 10 
до 20 минут. Если остается время, то семье может быть предложено третье задание, однако, 
опыт показывает, что это случается весьма редко.  

Я. Хошино (Hoshino J., 2008) также использовала оригинальный вариант 
исследования семейных ролей в процессе арт-терапии: она предлагала клиентам вспомнить 
себя в возрасте шести лет и те страхи, которые они в тот период испытывали. Затем она 

просит их создать куклу марионетку, которая символизировала бы их страхи, и поговорить 
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с куклой о семейных ролях и страхах. Данная техника позволяет исследовать ранние 
источники эмоциональных нарушений, связанные с семейными отношениями и ролями.  

Техника создания семейных масок детства также является разработкой Я. Хошино 

(Hoshino J., 2008) и направлена на исследование того, как семья предъявляет себя в 
социуме, а также семейных границ и различий между внешним и внутренним планом 

восприятия семейной системы. Данная техника имеет значительный потенциал и для 
изучения культурной идентичности членов семьи и процесса ее формирования [1]. 

Упражнение№1 «Вылепи свой страх»  

Цель: снятие психо-мускульного напряжения, научиться выражать свои чувства в 
глине, помочь ослабить негативные эмоции. 

Ресурсы: глинаю 

Инструкция  

У вас в руке глина, это природный материал, которому мы можем передать свои 

чувства и ощущения. Разомните его, почувствуйте его. Закройте глаза, вспомните свой 
страх, представьте его. На что он похож, с чем или с кем он у вас ассоциируется. Вылепите 
его с закрытыми глазами. Кому сложно с закрытыми глазами, можно их открыть. Это не 

обязательно может быть какая-то форма. Страх может быть бесформенным. Главное 
вложить свой страх в глину. 

Открываем глаза и давайте посмотрим на свой страх. Заглянем своему страху в 

глаза. Когда еще так близко и четко можно познакомиться со своим страхом. Что вы 
чувствуете при этом? Страшный ли ваш страх? А теперь давайте попробуем угадать ваш 

страх? Чего же вы боитесь? (По кругу угадывают страхи друг друга. Хозяин 
страха называет свой страх, если он не угадан). А теперь со своим страхом можно сделать 
все, что угодно: смешать, смять, исправить, переделать. 

Рефлексия/обсуждение:  

- Какие чувства и мысли вызвало у вас это упражнение?  

Упражнение №2 «Дом, в котором нам хорошо» [5]. 

Цель: 
1) сплочение коллектива; 
2) развитие навыков сотрудничества, конструктивной конкуренции, творческого 

воображения; 
3) развить умение прислушиваться к мнению других и проявлять лидерские 

качества; 
4) развивать эмоциональную лабильность в процессе командной работы. 

Ресурсы:  
1) 8 листов ватмана (соединённый в два больших полотна – 2шт.); 
2) краски гуашь; 
3) 2 большие кисти с верёвками, привязанными к ручке длиной 70-90 см; 

4) ёмкость для краски (глубокие тарелочки с краской 8-ми цветов); 
5) 2 ведра с водой; 

6) скотч. 

Предварительная подготовка.  

Листы бумаги нужно скрепить по 4 листа, чтобы образовалось 2 больших полотна. 

К каждой кисти привязывают на 2 верёвки больше от количества участников. Развести 
краски в ёмкостях по одному цвету для двух групп. Ёмкости выстраивают в ряд на 
одинаковом расстоянии от команд.  
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Инструкция. Участников объединяют в две группы. Каждая группа берёт по 1 
кисти. Участникам нужно разобрать по верёвочке и держать кисть за верёвочки. Группой 
необходимо нарисовать рисунок на тему: «Дом в котором нам хорошо». Во время работы 

нужно помнить о правилах: 

1) «мы не разговариваем»; 

2) свои чувства и мысли можно выразить при помощи мимики и жестов; 

3) кисть можно брать в руки только тогда, когда полощем её в ведре. 

Рефлексия/обсуждение 

1. Насколько вам удалось быть в разных ролях? (Пример, лидер, генератор идей, 
ведомый участник, блокиратор работы группы и.т.д.) 

2. Как можно назвать одним словом взаимодействие в вашей группе? 

3. Самый эмоциональный человек в группе? 
4. Кто был самым рациональным? 

5. Кто в команде был генератором идей? 
6. Как вам работалось в группе? 
7. Какие эмоции вы переживали? 

8. Какой полезный опыт вы вынесли для себя из этого командного 
взаимодействия? 

Данная методика позволяет определить социометрический статус каждого из 

участников в данной конкретной группе, показать участникам возможности проявления 
лидерства и исполнительности, даёт возможность получить новый опыт группового 

творческого взаимодействия и озвучить в корректной форме претензии к коллегам [1]. 
Упражнение №3 «Диагностика» 

Цель:  

1) вывить способ взаимодействия членов семьи друг с другом; 

2) выявить способность работать в тесном контакте, на одном листе бумаги; 

3) выявить их личные границы.  

Ресурсы: 
1) листы бумаги; 
2) набор масляной пастели; 

3) цветные карандаши; 

Инструкция. В ходе совместной работы члены семьи должны создать два рисунка 

на свободную тему и четыре рисунка согласно заданной инструкции. Все шесть рисунков 
должны быть созданы в ходе одного занятия. Процедура включает следующие шесть 
заданий.  

1. Свободный рисунок: каждый член семьи рисует то, что придет ему в голову.  

2. Рисунок с изображением семьи: каждый член семьи должен нарисовать свою 
семью, включая всех ее членов, в том числе, себя. Фигуры членов семьи должны 

изображаться по возможности целиком.  

3. Абстрактный портрет семьи. Данное задание является наиболее сложным для 

объяснения. Вначале специалист просит членов семьи изобразить абстрактный портрет 
всей семьи, затем дожидается возможных вопросов тех членов, кто не понимает 
инструкцию.  

4. Рисунок на основе каракулей: членам семьи предлагается каждому нарисовать 
каракули, и на их основе затем создать образ. Члены семьи могут вращать лист вокруг оси, 
добавлять к каракулям новые изобразительные элементы или оставить исходный рисунок 

без изменений.  
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5. Совместное создание каракулей.  

6. Свободный рисунок. Второй свободный рисунок рассматривается как наиболее 
важный из всех заданий, поскольку он выявляет способность выдерживать стресс членами 

семьи, определяет их возможности сохранять внутреннюю стабильность и переживать 
изменения при переходе от первого задания к последнему. 

После выполнения задания арт-терапевт переходит к сравнению индивидуальных 
каракулей с рисунком, который создан совместно.  

Рефлексия/обсуждение 

1. Каковы Ваши впечатления от проведённого упражнения? 
2. Что можете сказать о своих впечатлениях о рисунках других? [1] 

Упражнение №4 «Полёт на воздушном шаре» [1]. 

Цель:  

1) через творчество избавиться от внутренних предубеждений; 

2) найти ресурсы для достижения своей цели наилучшим образом; 

Ресурсы:  

1) лист бумаги А3; 

2) краски; 

3) карандаши; 

4) мелки; 

5) коробок спичек; 

6) цветные бусины 5-10 шт. (или разноцветный бисер); 

7) горох (5-10 горошин); 

8) предметы или игрушки, которые бы символизировал цель (например, фигурки, 

которые используются в песочной терапии или кристаллы, монеты и т.д.).  

Инструкция. Работа проводится индивидуально или в парах. 

- 1-й этап. Клиенту предлагается подумать и озвучить цель или задачу, которую 
он бы хотел достигнуть в ближайшее время (до 6 месяцев).  

Вспомогательные вопросы 

Почему это важно для Вас именно сейчас, в данные временные рамки? (время на 
работу 5 минут) 

- 2-й этап. Клиенту предлагается выбрать из предметов на столе 1 предмет, 
который будет символизировать собой цель клиента.  

Вспомогательные вопросы 

1. Почему Вы выбрали именно этот предмет?  
2. Как выглядит Ваша цель в образе этого предмета? (например, эмоционально, 

серьёзно, уныло и т.д.) 

Теперь предложите взять лист бумаги А3 и разместить свой предмет 
олицетворяющий цель. (время на работу 2-3 минуты) 

- 3-й этап. Нарисуйте на каком ландшафте находиться Ваша цель? Что ее 

окружает? Опишите свой рисунок? (время на работу 10 минут) 

Примечание: ландшафт –символизирует факторы (внутренние и внешние) 

- 4-й этап. Далее предложите клиенту представить себя в образе воздушного шара 
на котором он будет двигаться к своей цели?  

Корзину для шара выкладываем из спичек, а сам шар дорисовываем.  

Вспомогательные вопросы  
1. Опишите свой шар?  
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2. Какой он?  
3. Как выглядит ваша корзина?  
4. На сколько она человек?  

5. Как высоко над землей находиться шар находиться? 

Примечание: при описании шара учитываются размер корзины; цветовая гамма; 

приземленность и возвышенность шара над землей; как аккуратно выполнена сама 
корзина. (время на работу 10 минут) 

- 5-й этап. После этого предлагаем клиенту взять горошины – наши страхи, 

предубеждения и т.д., что мешает достичь своей цели (груз, который не дает нашему шару 
взлететь и называя это предубеждение ложем по 1 горошине в корзину шара) (15 минут) 

- 6-й этап. Для того, чтобы двигаться к цели, важно сбросить балласт. Предлагаем 

клиенту доставать по 1 горошине из корзины, которые есть балластом и выбросить из 
корзины. Горошины можно размещать на любой части ландшафта, где бы они могли 

принести урожай или пользу (например, размещая в водоеме кормим рыбу, кидая в землю 
ждем урожая и т.д.) Метафорически трансформируем негатив в позитив. (7 минут) 

- 7-й этап. После этого клиенту дается возможность укрепить или украсить шар и 

корзину и переместить свою цель на листе в другое место. Далее клиенту предлагается 
взять цветные бусины и ложа по 1 бусине называть 1 ресурс (1 цветная бусина), который 
поможет достигнуть цели? Минимум 5 ресурсов (внутренних и внешних)-деньги, связи, 

образование и т.д. (15 минут) 

 8-й этап:  

Вспомогательные вопросы 

1. Что происходит сейчас с Вашим шаром?  
2. Как он начал двигаться к своей цели? 
3. Какой эффект уже сделали первые Ваши действия?  

4. Как ландшафт (факторы-внутренние и внешние) на данный момент влияют на 
решение Вашей задачи? 

Рефлексия и обсуждение  
1. Что нужно сделать, в первую очередь, чтобы Ваша цель была достигнута? 

Конкретные действия шаги? 

2. Какой твой план В - если вдруг ветер будет встречным и твоему шару будет 
трудно лететь к совей цели?  

3. Может ли случиться что-то критичное?  

Выводы 

Даная техника включает в себя разные элементы арт-терапии и дает возможность 
арт-терапевту определить запрос клиента, проработать ограничивающие убеждения 

клиента, трансформировать негативные эмоции в позитивные и в итоге продвинуть 
клиента к его цели, непосредственно через разные элементы техники. Также данную 

методику можно совместить со сказкотерапией [7].  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы, несмотря на то какие техники и 
методы будут выбраны в работе с семьями, в которых присутствует конфликт, важным 

остаётся помочь клиентам, в разрешении их непростой ситуации и создать гармонию и 
благоприятный климат. 
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Simion Simion Dănuț 

VULGARITATEA - MANIFESTARI CONTEMPORANE. NECESITATE SAU 

DEZAPROBARE SOCIALA  

THE VULGARITY OF CONTEMPORARY MANIFESTATIONS. SOCIAL NECESSITY 

OR DISAPPROVAL 

Rezumat 

Înjurătura este un lucru bun sau este un lucru rău? În esență este o nebunie, o stare de spirit, 

un moft sau un comportament rău asimilat din familie, școală, societate. Înjurătura este, prin definiție, 

un act agresiv asupra altei persoane. Impactul acesteia depinde în întregime de context. Se știe că 

funcțiile vulgarității verbale și ale faptelor legate de ea depind în mare măsură de vârstă și de gen. 

Vulgaritatea este un fenomen de comunicare psiho-socială semnificativ care are loc în medii diferite, 

în contexte diferite, între bărbați și femei, precum și în cadrul diferitelor categorii de vârstă. De ce 

oamenii folosesc agresivitatea verbală și cum apare ea în fapt? În acest articol încercăm să realizăm o 

descriere a mecanismelor de vulgaritate verbală și să vedem dacă acest fenomen îi pot fi atribuite nu 

doar valori negative ci și unele pozitive.  

Cuvinte-cheie: vulgaritate verbală, limbajul violent, înjurătură, violență verbală, decență. 
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Abstract 

Swearing is by definition an aggressive, transgressive act. Its impact depends entirely on 

context. It is known, that the actual functions of verbal vulgarity and facts relating to them depend by 

the age and gender. Vulgarity is a significant psycho-social communication phenomenon that occurs in 

different environments, contexts, between men and women as well as across different age groups. Why 

people use verbal vulgarisms and how do they actually use them? In this article we try to do a detailed 

description of the mechanisms of verbal vulgarity. With this research maybe the phenomenon of verbal 

vulgarity could be better understood. Is it possible to see a good value in vulgarity. 

Key-words: verbal vulgarity, violent language, swearing, verbal violence, decency 

Problema ”limbajului colorat” a fost studiată îndelung de către psihologi și sociologi 

chiar dacă, începuturile conștientizării acestui fenomen la începutul anilor 1900 au pornit mai 
mult dinspre lingvistică, sociologie și antropologie. Limbajul violent, îl folosim în acest context 
cu sensul de vulgaritate, trivialitate și argou nicidecum în sensul de comunicare agresivă. 

În casă prin radio sau televiziune, în spațiul public sau privat, în ziarele de scandal sau 
grafitti pe ziduri și garduri suntem martorii fără de precedent a unei invazii a vulgarității în 
societatea noastră și nu cred că mai există loc în care să scapi de vulgaritate. Înseamnă oare acest 

lucru o degradare a societății în care trăim, o pierdere a valorilor naționale și universale. Să fi 
apărut cumva o desensibilizare a oamenilor la limbajul violent sau vulgar pentru a mai reacționa 

împotriva acestuia. Nostalgicii ar spune că este un fenomen frecvent în aceste noi timpuri. 
Cuvintele, gesturile nu mai sunt pline de spiritualitate, în aşa fel încât să-l facă pe cel de lângă noi 
mai bun. Nu ne mai apropiem atât de sincer unii de alţii spun unele voci iar altele cred că acel 

nobil sentiment al iubirii față de semeni tinde să se stingă încet printr-o perversiune a sufletului.  

Vulgaritatea este considerată de biserică, nu doar de cea creștin ortodoxă un păcat care 
este indus în om de cel necurat, de diavolul însuși. Preoții consideră că diavolii sunt cei care de 

multe ori ajung să îi inspire pe oameni să fie vulgari și obsceni, să cadă în păcat pentru că în acest 
mod să ajungă să nu mai fie pe placul iubirii lui Dumnezeu. Este un păcat fiindcă ea ajunge să 
pervertească gândirea și vocabularul integru al credinciosului în drumul lui către pioșenie. 

Termenii de argou, de vulgaritate, obscenitatea și violența verbală au devenit ceva 
obișnuit astăzi. Asta e fapt, dar să afirmăm că vulgaritatea nu a existat e greu de spus. 

Dintotdeauna oamenii au reacționat la mediul înconjurător, iar mai apoi la cel social într-o 
manieră unică. Cu cât societățile au evoluat mai mult cu atât ,,nuanțarea,, limbajului și 
vulgaritatea au crescut. Strigătele, amenințările și blestemele sunt precedate de vulgaritate și au 

existat încă de la începutul primelor forme de organizare umană. 

Folosirea limbajului vulgar este la fel de veche ca şi folosirea limbajului obişnuit, acestea 
au evoluat practic împreună. De asemenea se știe că cele mai multe expresii vulgare fac aluzie în 

principal la organele genitale ale omului și la actul procreației, vulgarul nu este conștient de 
propria obsesie și își consideră comportamentul normal și cât se poate de firesc. Societatea din 

zilele noastre tinde spre un fel de legalizare a vulgarității. El deviază din limbajul general ca o 
formă opoziţionistă și ca o metodă de a da sens lucrurilor neacceptate ori privite din partea 
societăţii ca fiind lucruri interzise. În acest caz, când se formează o interzicere, apare de regulă  și 

o grupare ascunsă care folosește un limbaj specific lor în opoziție cu linia normalităţii. Cu cât 
societatea şi cultura erau mai conservatoare, cu atât cenzura era mai puternică. Iar revolta în 
cenzură răbufnește în lipsa oricărei soluții în vulgaritate.  

În educaţie sa pus accentul pe asimilarea unui limbaj frumos al formabililor, unul față de 
celălalt, să se folosească cuvinte frumoase, să fie un respect reciproc dar nu s-a luat în seamă că 

există, în fiecare om, o sămânţă, mai mică sau mai mare, de energie, care se acumulează şi, tot 
creşte. Această acumulare de energie educația a încercat să o ascundă sau să-i atribuie valențe 
negative asemenea bisericii considerând-o un păcat, o manifestare ce nu-și are locul în acel 
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context educațional. Atunci oamenii au găsit o altă cale, prin glume și bancuri să exprime ceea ce 
era interzis, aceasta fiind pentru ei o refulare, o manifestare a libertăţii lor. Astăzi prin procesul 
migrației prin impactul cultural al schimbării țării de origine și accederea la un alt statut social, 

politic și administrativ, morala religioasă și conversia profesională pot duce de cele mai multe ori 
la violenţă, la apariția în cele din urmă a vulgarității verbale. E mult mai ușor să înjuri decât să 

cauți alternative pașnice. Înjurăturile pot duce la comportament agresiv, la bulling și discriminare 
şi nu în puține cazuri chiar la crime. De asemenea aproape fiecare profesie are propriul ei limbaj 
vulgar iar folosirea cuvintelor vulgare determină, în unele situaţii, legături mult mai strânse între 

oameni, dispărând astfel formalitatea și facilitând din plin comunicarea. Cuvintele vulgare într-un 
anumit context șterg cu ușurință granițele. Cuvintele vulgare sunt legate și de geografia și cultura 
fiecărei ţări. Trebuie subliniat că în fiecare ţară, având culturi diferite, folosirea cuvintelor vulgare 

este diferită. Un lucru destul de interesant este faptul că indici mai noi în studierea acestui 
fenomen în contradicție cu percepția zilnică nu indică deloc faptul că cultura noastră devine "mai 

rea" în ceea ce privește limbajul vulgar, poate doar ceva mai mult mediatizată. 

Astăzi cu regret putem auzi copii mici apelând la cuvinte inadecvate, frecvența utilizării 
acestui tip de limbaj fiind în creștere permanentă. Nu știm cu exactitate când apare vulgaritatea la 

copii, putem să intuim că o dată cu achiziția limbajului și dezvoltarea lui în reacție cu mediul 
exterior, atunci când nu se pot exprima îndeajuns pe o situație tensionată copii folosesc nu doar 
agresivitatea fizică pentru a face față ci și vulgaritatea verbală. Vulgaritatea la copii este o stare de 

rebeliune. Una dintre primele forme ale manifestării rebeliunii a fost din cele mai vechi timpuri 
vulgaritatea și înjurătura. Prin rebeliune copilul se simte cât se poate de liber exprimându-și din 

plin adevăratele sentimente față de evenimentele sau situațiile ce au loc în jurul lui. Copii nu sunt 
totuși rupți de părinți sau educatori și mai târziu de profesori astfel încât, pentru că ele există, să 
nu preia acele modele alternative de reacționare la o situație complexă printr-un limbaj decent. 

Având in jurul lor alte exemple de comportament, uneori rele, alteori bune, le vor încerca fără 
ezitare fără să țină cont prea mult de consecințe. Controlul asupra propriei persoane se învață prin 
exemplu. Libertatea se manifestă și în limbajul pe care fiecare din noi îl folosim. Avem libertatea 

să folosim orice tip de limbaj dar acest lucru nu înseamnă că limbajul vulgar este întotdeauna o 
expresie a libertății noastre.  

Curiozitatea și rușinea copilului îl pot face să își însușească un cuvânt sau o expresie, 

chiar dacă nu îi știe cu adevărat sensul. Auzind un anumit lucru la maturi sau la cei de vârsta sa, i 
se pare interesant și începe să-l folosească abuzând de el, chiar dacă nu știe ce înseamnă, care îi 

este sensul și ce reprezintă cu adevărat. Internetul este plin de asemenea situații ,,haioase,,. 
Învățarea în cadrul familiei este procesul prin care copilul adoptă un comportament și atitudini 
specifice. De aceea, părinții și familia apropiată întotdeauna trebuie să aibă grijă la ceea ce discută 

de față cu copilul. De multe ori însă fără intenție, adultul poate scăpa unele înjurături de față cu 
minorul. Curios și atras de noutatea acestora de faptul că acesta este un cuvânt „interzis” le va 
adopta cu ușurință. Mediul în care se dezvoltă copilul, este terenul unde acesta învață și preia 

primele elemente de limbaj și comportament. Dacă copilul ascultă în mod frecvent cuvinte 
vulgare aceasta îl determină în cele din urmă să uziteze un astfel de limbaj vulgar, nu doar de faţă 

cu părinţii, ci și faţă de alţi copii riscând creşterea în violenţa fizică și agresivitate în acel mediu. 
Familia e recomandat să se ferească de un astfel de comportament vulgar. Adultului într-un 
anumit context îi poate da o senzație de descărcare însă, pe de altă parte, poate duce la violenţă 

fizică. Dacă copilul indiferent de gen asistă la limbajul vulgar frecvent în cele mai dese cazuri 
duce la o schimbare acută de comportament. Aşadar drumul de la vorbirea vulgară la agresivitatea 
fizică este unul foarte scurt. Nu avem cum să cerem tuturor familiilor să se încadreze în nişte 

norme sau linii trasate de societate, știm bine ce se întâmplă cu impunerea, însă niște reguli de 
bună creștere ar trebui cu siguranță urmate. 
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Vulgaritate în familie este un concept extrem de amplu pornind de la limbajul vulgar 
asupra tuturor membrilor, violenţa domestică, înţeleasă ca violenţă ce apare între parteneri, fie ei 
soţi sau concubini până la violenţă asupra copiilor, bătrânilor sau altor rude. Răzbunarea la adulți 

mereu s-a manifestat prin vulgaritate și înjurătură. Vulgaritatea apare așadar și ca o modalitate de 
a îl submina pe adversar. Pe măsură ce crește, copilul se va identifica cu alte modele, 

îndepărtându-se de familie, fiind astfel mai ușor influențat de grupul de prieteni și colegi. 

O altă sursă care ajută la dezvoltarea limbajului vulgar la copii o reprezintă locul de 
joacă, gașca în multe situații și grupul de prieteni. Nu avem cum să ne ferim copiii de toate relele 

din lume, dar putem încerca să prevenim măcar o parte dintre ele, incluzând aici și vulgaritatea 
verbală. De obicei, copiii fac exact lucrul care li se interzice fără a avea ceva de pierdut sau de 
câștigat e pur teribilism, specific de altfel vârstei lor de dezvoltare. Observându-și semenii cred că 

limbajul vulgar îi face să pară mai maturi, să fie mai puternici, fără frică și mereu învingători, ei 
vor să fie astfel priviți. Adaptarea la un nou colectiv școlar poate trece și nu de puține ori prin 

vulgaritate. Dacă familia nu își face timp să discute pe marginea acestui subiect din timp, vor avea 
copii cu abateri grave de comportament pentru că așa cum știm vulgaritatea limbajului atrage ca 
un magnet violența și agresivitate.  

Școala este și ea la rândul ei un mediu competitiv cu atât mai mult cu cât sistemul nostru 
de învățământ nu este întotdeauna un mediu prielnic dezvoltării armonioase ci din contră copii îl 
percep ca fiind frustrant, apar evaluările, testele, sarcini din ce în ce mai dificile cu fiecare an dar 

și mult mai puțin timp liber; un mediu în care cultura de argou înflorește. Conflictul cu școala este 
vechi de când lumea iar situația incită la rebeliune, nesupunere și protest. Copii caută căi prin care 

să-și arate protestul față de putere, iar primii ce le stau în cale sunt profesorii; subiect de revoltă, 
dar și a extrapolării neajunsurilor din societate.  

De asemenea, în școală, copiii cei mai mari, adolescenții, sunt priviți de către cei mici cu 

admirație și respect, iar atitudinea și limbajul acestora sunt modele importante. Alte modele copii 
le preiau din viața publică sau televiziune, iar dacă ne uităm la piața media vedem că ea nu 
promovează acele modele cu rol formator ci mai degrabă indivizi de o calitate intelectuală 

îndoielnică ce sau îmbogățit ușor peste noapte cu un limbaj extrem de violent. Iar noi știm că 
acest tip de vulgaritate exercită o atracție nemaipomenită pentru copii. Televizorul, radioul și 
computerul iată trei surse elementare de informare ce pot induce și promova într-un anumit 

context nu doar valori pozitive ci și comportamente agresive. Ajungem de asemenea în cadrul 
vulgarității la copii și la o soluție pentru toate acestea iar soluția nu e decât una: părinții și copii ar 

trebui să aibă o relație deschisă, bazată pe încredere și comunicare. Într-un asemenea tip de relație 
copilul se va apropia de adult și-l va aborda cerându-i opinia. Ce înseamnă respectivul lucru, 
cuvânt, care este semnificația lui reală și mai ales dacă îl poate folosi. Explicația primită nu 

trebuie cenzurată, se explică situația, contextul și de ce oamenii folosesc acele injurii și care este 
alternativa și calea decentă de urmat. Să nu uităm că prevenirea trebuie să se facă încă din 
copilărie. Studii noi plasează de această dată vulgaritatea într-un alt tip de context rupând legătura 

cu statutul social sau originea geografică. Sa constatat că persoanele care folosesc limbajul vulgar 
și jură pot avea, de fapt nu doar o inteligență verbală mai mare ci și un IQ pe măsură. Vorbitorii 

care folosesc cuvinte tabu înțeleg natura lor expresivă și distincțiile nuanțate, ceea ce implică 
prezența unei aptitudini lingvistice mai potrivite. Să nu mai vorbim de alte studii care au constatat 
că înjurătura poate ameliora stări acute de boală sau o anumită durere. Vulgaritatea mai este un 

factor de promovare a masculinității. Femeile contestă dar și sunt atrase în aceeași măsură de 
vulgaritatea masculină.  

 Suntem nu doar persoane care învață prin imitație. Suntem producători de cultură iar 

cultura a fost de-a lungul vremii acel teren în care vulgaritatea a căpătat nuanțe extraordinare. În 
teatru, ca de altfel şi în mass-media, se foloseşte limbajul vulgar ca o metaforă. Ion Creangă 

marele povestitor aduce în prim plan și nu o singură dată ideea că, la urma urmei, tot ce este în 
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viaţă este compus din sexualitate şi atunci, dacă aşa stau lucrurile oare nu ar trebui să se 
folosească în mod liber şi nu să fim atât de ipocriţi. Compoziția vulgarității verbale artistice o 
întâlnim la mulți scriitori, Mihai Eminescu a fost unul dintre ei dar iar printre cei mai noi îl găsim 

pe poetul Emil Brumaru. Unul din motivele pentru care adulții la mici petreceri dar și în teatru se 
folosesc cuvinte vulgare este spre amuzament, pentru a schimba atmosfera și a pentru a se bucura. 

Aici se pot adăuga și glumele, bancurile care, cu cât sunt mai porcoase, cu cât sunt mai excitante, 
cu atât mai mult captează atenţia şi persoanele participante se simt bine, tocmai pentru că pot să 
vorbească altfel decât le este permis în societate. 

Limbajului vulgar la adulți mai are și rolul de a atrage atenția asupra anumitor derapaje 
din societate. Atitudinea civică se poate exprima și prin vulgaritate verbală mai ales atunci când 
într-o societate ce a ajuns la o masă critică factorii de decizie nu reacționează. Atitudinea civică se 

poate exprima prin ,,REZIST,, dar și prin ,,MU1E...XXX,, prin ,,MeToo,, dar și prin "Je suis 
Charlie". Normalizarea înjurăturilor și a vulgarității însă nu trebuie acceptată ci doar tolerată 

contextual și/sau situațional. 

Sunt unii care folosesc cuvintele vulgare într-un mod direct şi puternic, nu doar ca să se 
impună, ci ca să arate că ei sunt într-o situaţie foarte bună însă astfel de oameni sunt mult mai 

vulnerabili, deoarece de fapt ei folosesc acest limbaj vulgar ca un mecanism de apărare, ce 
ascunde problema lor interioară. Dezamăgirile aduc frustrarea iar aceste frustrări cu cât sunt mai 
multe, omul resimte această energie de a se detensiona. Vulgaritatea este omniprezentă spunem 

cuvinte vulgare de îndată ce vorbim și continuăm să înjurăm pe tot parcursul vieții chiar și atunci 
când ajungem în declin mintal și facem acest lucru cu o rată de aproximativ un cuvânt vulgar la 

200 de cuvinte. Această rată diferă dramatic în rândul grupurilor de vârstă, se înjură mai mult la 
tinerețe și mai puțin la bătrânețe; între sexe, bărbații înjură mai des decât femeile și cel mai 
important înjurătura diferă ca frecvență și intensitate de la un individ la altul. 

Vulgaritatea, înjurătura este, prin definiție, un act agresiv, transgresiv, impactul acestuia 
depinzând în întregime de context. Există o mare diferență între a privi pe cineva cum înjură la 
televizor și altcineva cum înjură în afara unei școli primare. Avem atitudini diferite de înjurătură 

pentru că contextul este diferit. Modificarea contextului modifică percepția. Cuvintele vulgare 
tind să fie cuvinte emoționale, iar emoțiile ne atrag atenția și o mențin. În același context 
caracterul distinctiv al cuvintelor tabu ne ajută să le reamintim mult mai ușor. Schimbarea 

contextului în care are loc vulgaritatea poate schimba modul în care îl exprimăm, una e în biserică 
alta este pe stradă alta e împreună cu prietenii. Înjurătura este o încălcare a tabuului cu rolul de a 

emfatiza o emoție - durere, surpriza, frustrare etc. Vulgaritatea și înjurătura sunt parte integranta a 
comportamentului și sunt proiectate de către natura umană să atragă atenția. 

În general, cuvintele care definesc lucruri vulgare sunt considerate cuvinte vulgare. Dar 

nu toate. Ca să fie vulgar, cuvântul trebuie să fie popular, contextual și folosit de oameni pe care îi 
consideri situațional inferiori sau nu ție. Vulgaritatea este, în definitiv, o ipostază a violenţei. 
Conceptul de limbaj vulgar este unul subiectiv, referindu-se la acele cuvinte sau expresii care ne 

duc, deseori, cu gândul la conotațiile sexuale sau negative ale acestora. Desigur, catalogarea unor 
expresii ca fiind vulgare nu rămâne total în sfera subiectivului, ci ne sunt oferite anumite linii 

pentru a putea defini limbajul vulgar. Limbajul vulgar cuprinde înjurăturile și expresiile care au o 
conotație sexuală, pe scurt, partea limbii pe care societatea nu o considera neapărat civilizata. 
Dicționarul explicativ al limbii romane definește vulgaritate ca pe o bădărănie, grosolănie, 

impolitețe, indelicatețe, mahalagism, mitocănie, mârlănie, mojicie, necuviință, nepolitețe, țărănie, 
necioplire. Un act de imoralitate, impudoare, indecență, necuviință, nerușinare, obscenitate, 
pornografie, scabrozitate și trivialitate pe când cuvântul opus decența: semnifică buna-cuviință și 

pudoarea.  

În urma unor numeroase studii de caz și experimente, s-a descoperit că limbajul vulgar 

este deseori strâns legat de comportamentul persoanei. Înjurătura este corelată pozitiv cu 
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extroversiunea. Așadar, o persoană care folosește acest tip de limbaj este mai predispusă spre 
agresivitate dar nu întotdeauna. Pe lângă riscul de a deveni persoane agresive, trebuie să 
menționăm că a folosi un limbaj vulgar nu este plăcut pentru cei din jur, nu este elegant și nici nu 

face o persoană să para mai inteligentă. Vulgaritatea poate fi așadar domestică, social-publică, 
cultural-artistică, ce ține de profesie, de viața de cuplu, de strategia de supraviețuire, de motivare 

și încurajare pentru depășirea anumitor obstacole, poate ține de boala psihofiziologică și poate fi 
contextuală. Pe termen lung poate răni, duce la depresie, anxietate și chiar suicid. Cu cât petrecem 
mai mult timp într-un mediu nociv, cu atât suntem mai înclinați să ne însușim comportamente 

indezirabile. Bine ar fi ca în folosirea cuvintelor, dar și în toate manifestările noastre, să ne 
comportăm cu decență și responsabilitate. Decența până la urmă se învață! Este normal ca 
oamenii să știe cum să jure pentru a nu crea rupturi în relațiile umane.  

Cei care suferă de sindromul Tourette sau de afazie nu pot vorbi fluent dar pot să înjure 
perfect pentru a-și exprima emoțiile, ambele boli sunt cauzate de leziuni cerebrale - astfel este 

întărita ideea "înrădăcinării" vulgarității și a înjurăturii în mințile noastre; avem însă pe de altă 
parte educația. Folosirea înjurăturii într-un context banal este frecventă, și prin acceptarea ei de 
către emițător și receptor se subliniază apropierea celor doi. Când înjurătura sau cuvintele triviale 

se suprapun pe un canal de comunicare între oameni care nu se cunosc automat se șterg 
diferențele, statutul social, educațional, cognitiv al fiecăruia se estompează, se trece în registrul 
colocvial și apare astfel o diferență ce poate fi gestionată cu succes. Dar iarăși vorbim de context 

și de personalitatea fiecăruia. Fără acordul receptorului vulgaritatea se poate transforma cu 
ușurință într-o avalanșă distructivă. Vulgaritatea ca și noi oamenii poartă cu sine povara dualității 

câteodată e bună altă dată e distructivă pentru ca în final noi să fim cei care alegem. 
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Matur înseamnă o creștere normală, completă. Maturitatea emoțională nu este legată de 
maturitatea fizică, ea nu se dezvoltă odată cu dezvoltarea noastră fizică sau nu este legată cu 
vârsta cronologică, deși există careva criterii de orientare.  

Persoanele mature din punct de vedere emoțional sunt sensibile, au un control complet asupra 
propriei vieți și asupra rolului jucat în viețile altora.   

„Maturitatea emoțională este definită ca fiind cât de bine puteți să răspundeți la situații, 
controlați emoțiile și să vă comportați maturi atunci când interacționați cu alții. Înseamnă, în 
esență, controlul emoțiilor, mai degrabă decât permiţându-le ele să te controleze” [5, p. 360]. 

Este un fel de capacitate interioară de autogestiune, o forță vitală ce izbutește să manevreze 
cu tensiunile emoționale ce uneori par să evadeze de sub forțele controlului. Maturitatea se poate 
observa prin tipul de răspuns relatat, cumva s-ar măsura prin comportamentul manifestat în 

momente, mai ales critice. Deoarece atât timp cât nimic nu ne deranjează, nu simți frustrare, nu ne 
mâniem, nu ne confruntăm cu o obidă etc., nici nu se poate vorbi despre maturitate emoțională. Ea 

pur și simplu își arată existență în momente critice, tensionate, cu impact emoțional destul de 
puternic.   

O idee despre păstrarea echilibrul ar fi fasonarea cognițiilor ce adesea amplifică apariția 

tensiunii emotive. „Din fericire, ne putem controla emoțiile prin conștientizarea convingerilor și 
ideile noastre negative și inexacte.” [5, p. 360]. 

Astfel ne putem diminua stimulii negativi prin interpretarea lor adecvată, sau altfel zis, să 

fim mai aproape de realitatea încât să percepem adecvat stimulii ce se ivesc în jurul nostru.  
Persoanele mature nu ar încerca să complice viața lor și a altora. Este suficient să spunem că 

oamenii maturi emoțional conduc o viață bine ajustată din cauza perspectivei lor sănătoase asupra 
vieții. Viziunea ce ar sta în spatele subzistenței lor ar fi „împodobită” de gânduri pozitive, sau mai 
multe pozitive, cât și de prezumții optimiste. 

Maturitatea emoțională are mai multe niveluri [5, p. 360] Nivelul său inițial constă în a fi 
conștient de efectul pe care îl aveți asupra propriei voastre vieți și de a fi responsabil pentru 
aceasta, fără a vă pune eșecurile asupra altora. Aici se presupune atât gândurile raționale și 

iraționale ce subzistă în bagajul interior cât și autocontrolul. Apoi vine partea în care o persoană 
începe să devină sinceră cu propriile emoții, fără să proiecteze emoții idealiste, sau doar de vârf ci 
să fie confortabilă în expunerea emoțiilor reale, chiar dacă acestea nu par a fi atât de pozitive în 

societate. Persoana se cunoaște și își acceptă slăbiciunile, sentimentele ce adesea pot fi nu prea 
grozave. Odată ce mergem progresiv în direcția atingerii maturității emoționale superioare, 

persoana devine deschis din punct de vedere emoțional și nu apelează decât rar la suprimarea 
sentimentelor sale. Dacă la etapa anterioară își acceptă emoțiile, la această etapă le poate exprima, 
le relatează celorlalți, ori că este o persoană apropiată, ori familie, ori chiar și un simplu cunoscut. 

Nu se apelează la suprimare, sau ignorarea emoțiilor, ba din contra, sunt elaborate și consumate. 

Următorul nivel cuprinde sarcina de a deveni decisiv din punct de vedere emoțional care 
poate fi atins prin respectarea propriilor sentimente. Și, în cele din urmă, ajungând la nivelul 

detașării emoționale, care este consecința directă a înțelegerii adevărate a emoțiilor și, prin 
urmare, lăsarea tuturor emoțiilor, fie bune, fie rele; lăsând un sentiment împlinit și fericit. 

Caracteristicile maturității emoționale.  Dr. Jerome Murray a dat următoarele 
caracteristici oameni maturi emoționali [5, p. 360] 

1. Flux ușor de iubire și afecțiune. Persoanele mature emoționale sunt deschise iubirii și 

afecțiunii. Ei au capacitatea de a avea încredere în oameni și de a se încrede în primirea și dăruirea 
de iubire. Ei nu au obstrucții în personalitățile lor, împiedicând capacitatea lor de a crede în 
bunătatea vieții. O persoană matură își poate arăta vulnerabilitatea prin exprimarea dragostei și 

prin acceptarea unor expresii de iubire de la cei care sunt iubiți. 
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2. Față în față cu realitatea. Persoanele mature din punct de vedere emoțional nu își pierd 
timpul și resursele în a trăi în negare ca și oamenii imaturi din punct de vedere emoțional. 
Ei văd situațiile din viață pentru ceea ce sunt și nu își produc propriul adevăr și realitatea paralelă. 

Persoanele cu maturitate emoțională se confruntă întotdeauna cu adevărat cu adevărul vieții și nu 
se tem să facă față unor situații dificile. 

3. 3) Cunoștințe din experiența vieții. Persoanele mature din punct de vedere emoțional 
consideră că este ușor să înveți din experiențele lor de viață. Acest lucru vine din capacitatea lor 
de a vedea totul în lumină pozitivă și de a accepta realitatea vieții. În timp ce o persoană imatură 

din punct de vedere emoțional nu învață nimic din viață; el întotdeauna concepe situațiile de viață 
în deformare și niciodată în actualitate. 

4. 4) Formează critica pozitivă. O persoană matură vede experiențele de viață ca fiind 

pozitive și se bucură și se bucură de viață. Când sunt negativi, el acceptă responsabilitatea 
personală și este încrezător că poate învăța de la ei pentru a-și îmbunătăți viața. Persoana 

imatură blestemă ploaia în timp ce o persoană matură vinde umbrele. Fiind matur emoțional 
înseamnă că cineva își cunoaște defectele și punctele forte. 

5. Speranța. Persoanele mature din punct de vedere emoțional sunt pline de speranță în 

viață, mereu în speranța pentru cele mai bune. Ei văd bunătatea în orice și nu recurg niciodată la 
tendințe pesimiste. Acest lucru îi face pe indivizi încrezători, mereu gata să facă față vieții cu 
încredere și siguranță de sine. 

6. Interesat să ofere și să primească. Este un ratat bun. El poate suporta înfrângerea și 
dezamăgirea fără să plângă sau să se plângă. Un sentiment de securitate personală a persoanei 

mature îi permite să ia în considerare nevoile celorlalți și să dea din resursele sale personale, fie 
bani, timp, fie efort, pentru a spori calitatea vieții celor pe care îi iubește.  
De asemenea, ei pot permite altora să le dea. Soldul și maturitatea merg mână în mână. 

7. Abilitatea de a învăța din experiență. Abilitatea de a face față realității și de a avea 
relații pozitive cu experiențele de viață derivă din abilitatea de a învăța din experiență. El este 
sincer bucuros când alții se bucură de succes sau de noroc. 

8. Open-minded. Nu-și face griji pentru lucrurile pe care nu le poate ajuta. El este 
suficient de deschis să asculte cu grijă părerile altora. El planifică lucrurile în avans, decât să se 
încreadă în inspirația momentului. 

Potrivit lui Charles E. Skinner (1949), „o persoană maturată emoțional este cea care este 
capabilă să își păstreze un capac asupra sentimentelor sale. El poate suferi în tăcere; el poate să-și 

petreacă timpul în ciuda disconfortului prezent.”  [6, pag.296]  Maturitatea ar fi acea forță sau 
abilitate de păstrare a cumpătului, un calcul respectat. Nu doar că există o măsurare a realității, dar 
și se reacționează corespunzător. Rezistența la factorii stresogeni, înseamnă o parte din 

maturitatea emoțională. 

Potrivit lui Cole, "cea mai mare formulă de maturitate emoțională este capacitatea de a 
suporta tensiune. În plus, o persoană maturată emoțional persistă în capacitatea de distracție și 

recreere. El se bucură atât de joc, cât și de activități responsabile și le menține echilibrat. " [6, 
pag.296-297]. Conform acestei teorii, maturitatea ar însemna nu doar rezistența, forța interioară 

de autogestiune, dar și pauzele de recreere ce adesea ar salva îndurarea. Această îndurare nu 
înseamnă reprimarea sentimentelor, sau ignorarea lor, cum am relatat mai sus, tocmai 
recunoașterea emoțiilor, acceptarea lor, exprimarea înseamnă maturitatea. Respectiv îndurarea ar 

însemna rezistența cu interes, de exemplu în medicină, sau în alte profesii, sau când cineva își 
manifestă minai foarte dezorganizat etc. Până la urmă maturitatea nu înseamnă trăinicie la 
nesfârșit, dar o creativitate de restabilire. După cum și Cole sugerează, că persoanele dezvoltate 

emoțional pot gusta din momentele pozitive încât să se restabilească. În acest caz o explozie 
emoțională este foarte puțin probabil. 
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Stabilitatea emoțională este unul dintre „cel de-al șaptelea indicator important al sănătății 
mintale.” [6, pag.297] Pur și simplu înseamnă a fi crescut, astfel încât să poată să-și poată 
gestiona personal dorințele și sentimentele și să fie mai în măsură să facă față situațiilor adverse 

într-o manieră mult mai benefică și mai bine aprobată din punct de vedere social. Cea mai 
remarcabilă amprentă a maturității emoționale este capacitatea de a suporta tensiune. Persoana 

maturată emoțional poate că nu a rezolvat toate situațiile și factorii care conduc la ostilități, 
anxietate și frustrări, ci este implicat în mod continuu într-un proces de a se vedea într-o 
perspectivă clară, implicată continuu în lupta pentru a obține o integrare sănătoasă a acțiunii de 

sentiment și gândire. 

Dezvoltarea maturității emoționale 

Un prim pas spre dezvoltarea emoțională ar fi îmbogățirea limbajului intern, cu 

multitudinea emoțiilor. Acest indiciu este valabil atât la adulți cât și la copii. „Constă în 
recunoașterea de către copii a propriilor sentimente; programul PATHS are cincizeci de lecții 

despre diferite emoții, fiind predate emoțiile fundamentale, cum ar fi fericirea și mânie copiilor 
mai mici, iar ulterior fiind atins subiectul sentimentelor mai complicate, cum ar fi gelozia, orgoliu 
și vinovăția. Lecții de conștientizare emoțională includ felul cum poate fi ținut sub observație ce 

simt ei și cei din jurul lor – ceea ce este cel mai important pentru cei cu înclinații agresive – cum 
să recunoască când cineva este cu adevărat ostil, spre deosebire de situațiile în care ostilitatea le 
este atribuită altora doar de ei înșiși” [3, p. 334]. 

Cu ajutorul cuvintelor, ce definesc emoțiile, atât copiii cât și adolescenții ar putea deține un 
control mai sporit asupra propriilor înclinații cât și ar interpreta mai minuțios pornirile celorlalți. 

Rolul empatiei în cunoașterea interpersonală este la fel de semnificativ ca şi al factorilor 
intelectuali, susține cercetătoarea Rocco M. cunoașterea interpersonală având la bază comunicarea 
empatică. Empatia este capacitatea ce se clădește pe baza conștientizării de sine emoționale, este 

fundamentul „capacității de înțelegere a celorlalți”, cu cât suntem mai deschiși fată de propriile 
emoții, cu atât suntem mai capabili să interpretăm sentimentele altora [3, p. 61]   

Empatia este văzută ca o capacitate de transpunere imaginativ-ideativă, dar și emoţională, 

cu funcţii de cunoaştere, anticipare, comunicare, contagiune afectivă şi de performanţă. După cum 
afirmă Goleman D., „puterea intrapersonală” se traduce într-un autocontrol sporit, în abilitatea de 
a depăşi anxietatea și stresul – capacităţi necesare în căutarea propriei identități. Cea mai bună 

dovadă a existenţei și valorii unei fiinţe umane este puterea internă, care, ontologic exprimat, 
coincide cu faptul de a fi; „pot, deci exist!” – este motivaţia fundamentală a formei de viaţă dotată 

cu un început de conştiinţă de sine [1, p. 15]. 

Componentele inteligenței emoționale  

La nivel practic, obiectivele specifice ale educaţiei pentru dezvoltare emoţională, angajate 

în formarea-dezvoltarea conştiinţei emoţionale practice vizează: 

- Formarea-dezvoltarea competențelor de autocunoaștere și autocontrol (conştiinţa 
emoţională de sine, caracter asertiv, independentă, respectul de sine, împlinire de sine) – relațiile 

intra personale; 

- Formarea-dezvoltarea capacităţii de a interacţiona pozitiv şi de a colabora cu diferite 

persoane (empatie, responsabilitate socială) – relaţiile interpersonale; 

- Formarea-dezvoltarea capacităţii de a fi flexibil şi cu simţul realităţii (testarea realităţii, 
flexibilitate emoţională, luarea deciziilor, soluţionarea problemelor) – adaptabilitatea; 

- Formarea-dezvoltarea capacităţii de a rezista la stres, de a ţine sub control impulsurile 
emoţionale (echilibrul și stabilitatea emoţională) – administrarea stresului; 

- Formarea-dezvoltarea atitudinii optimiste și entuziaste faţă de viaţă (optimismul general, 

fericirea) – dispoziţia generală [4, p. 63]. 
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 Aceste obiective ar putea fi măsurate prin mai multe criterii ( Tabelul 1), în același timp 
componentele inteligenței emoționale reflectă și un set de valori precum și competențe 
emoționale.  

„Una dintre cele mai importante lecții este, desigur, stăpânirea mâniei. Premiza 
fundamentală de la care se pleacă atunci când copiilor li se predă mânie (și toate celelalte emoții) 

este că „nu e nimic rău în a avea toate sentimentele cu putință”, dar unele reacții sunt în regulă, iar 
altele nu” [3, p. 334].  

Tabelul 1. Corelația indicatori - criterii de evaluare a inteligenței emoționale în mediul 

comunicării [4, p. 66] 

Componente 
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- depăşeşte cu uşurinţă pornirile  

impulsive sau frustrările;  

- păstrează calmul în situaţii de criză;  

- se concentrează chiar și sub presiune;  

- este organizat, conştiincios;  

- îşi recunoaşte propriile greşeli;  

- caută idei noi;  

- este flexibil în perceperea anumitor  
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echilibru  
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- conştientizează, recunoaşte emoţiile,  

le denumeşte, înţelege cauza lor;  

- face legătura între ceea ce simte,  

gândeşte, zice și face;  

- ştie care sentimente îi pot afecta  

performanţele;  

- se ghidează după valori și obiective  

personale;  

- este autodidact  

autoevaluare  

precisă,  

conştiinţă  

emoţională,  

încredere în sine  
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distingerea  
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- deosebeşte și înţelege emoţiile altora;  

- înţelege punctele de vedere ale  

celorlalţi;  

- ştie să asculte conlocutorul;  

- demonstrează sensibilitate;  

- manifestă toleranţă;  

- cooperează în situaţii cu diverse  

dificultăţi 

sensibilitate  

emoţională,  

comunicare  

asertivă,  
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- foloseşte emoţiile în serviciul unui  

scop;  

- se orientează spre rezultate reale,  

dorind să-şi atingă obiectivele și  

standardele stabilite;  

- îşi propune obiective îndrăzneţe şi îşi  

asumă riscuri;  

- învaţă cum să-şi îmbunătăţească  

performanţele;  

- persistă în ciuda obstacolelor sau a  

greutăţilor care apar 

ambiţie  

implicare  

iniţiativă  

optimism  

fericire  
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- susţine comunicarea deschisă;  

- utilizează comunicarea afectivă;  

- colaborează și face schimb de idei,  

informaţii, resurse;  

- construieşte și menţine relaţii de  

prietenie;  

- promovează un climat pozitiv, de  

înţelegere;  

- posedă aptitudini de a lucra în echipă  

influenţă  

empatie,  

comunicare  

deschisă,  

colaborare  

cooperare  

spirit de echipă  

altruism  

Gândurile iraționale și metoda ABC  

Terapia comportamentului rațional emotiv susține că nu ajungem să ne tulburăm în mod 
pasiv, în mare măsură ne fabricăm conștient și inconștient, propriile tulburări. De aceea propune 
metoda ABC-ului pentru a ameliora aceste autotulburări.   

  Totul începe de la scopuri. De exemplu dorim relații pozitive cu cineva pe termen lung. 
Însă persoana cu care dorim această relații ne respinge (A) și în consecință ne simțim negativ (C), 
Natura umană este construită să simtă aceste emoții, ele sunt sănătoase, chiar dacă sunt neplăcute. 

De fapt rolul acestor emoții ar fi una de motivare, de schimbare și de repararea a ceva ce nu a 
funcționat.  

Totuși există unele C-uri nesănătoase, cum ar fi anxietatea accentuată, depresia, ura de sine 
etc. 

Totodată dacă se repetă C-ul poate duce la renunțarea de a repeta, de exemplu de a mai 

căuta relații de lungă durată.   

ABC-ul zice că ne putem alege emoțiile, sentimentele care le-am numit mai sănătoase sau 
nesănătoase ce ar apărea în urma unor obstacole din viața noastră. Mai departe vom vedea un 

rezumat în structura ABC-ului și cum funcționează [2, p. 31]. 

A (evenimentul activator sau Adversitatea) De exemplu, un eșec care zădărnicește dorința 
de a reuși la un concurs, la muncă, într-un sport ori într-o relație.  

B- (Credințe sau convingeri) în special Convingeri Iraționale, cu privire la eșecuri și 
respingeri. De exemplu” Nu trebuie să dai greș! Trebuie să fiu acceptat! Îngrozitor să eșuez! Dacă 

voi fi respins, înseamnă că nu sunt bun de nimic!” 

C – (Consecințe) Care decurg din Adversități și Convingeri Iraționale. De exemplu stări de 
anxietate și depresie accentuată. Cum ar fi părăsirea unui curs, pasivitatea în loc de a căuta un loc 

de muncă, retragerea din sport etc. 

B-ul ar fi Sistemul de Credințe, ceea ce se crede față de A, adică cum se evaluează A-ul. B-
ul conține atât preferințe, dorințe și opțiuni, cât și cerințe absolutiste, pretenții, ordine imperative, 

obligatorii. Acestea pot conduce la C-uri nesănătoase. 

Același autor susține că există un set de convingeri iraționale, care se găsesc la multe din 

persoane, ele tulburând și descumpănind o funcționare normală. 

Convingeri iraționale generale TCER [2, p. 91]  

1.” Trebuie să am performanțe bune și să obțin aprobarea celorlalți, altfel sunt un om inadecvat!” 

ceea ce duce la” Dacă nu reușesc așa cum trebuie neapărat, sunt un om jalnic și de nimic, vai de 
mine și de mine!”  
 2.” Trebuie ca oamenii ceilalți să se poarte frumos și corect cu mine, altfel, sunt niște indivizi de 

nimic!” ceea ce duce la)” Dacă nu te porți cu mine așa cum trebuie obligatoriu, ești un om vrednic 
de dispreț că-l oropsești așa pe sărăcuțul de mine!” 
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Condițiile trebuie să fie așa cum le vreau eu, altfel lumea e neînchipuit de rea!” ceea ce 
poate duce la” Dacă nu trăiesc în condiţii bune, așa cum trebuie, lumea e îngrozitor de nedreaptă 
cu mine, vai de capul meu și de zilele mele că m-a făcut mama fără noroc!” 

Acceptarea necondiționată de sine  

Cum puteți ajunge mult mai liniștit? 

Această informație vă va ajuta să vă simțiți mai bine, dar nu și să fiți mai bun! 

Deținem control foarte redus asupra evenimentelor Activatoare sau Adversități, care 
terorizează, dar putem deține un control asupra interpretărilor B-urile. Din fericire, adesea ne 

supărăm nu din cauza preferințelor, ci pentru că ridicăm aceste preferențe la nivelul unor 
imperative absolute. Ne putem schimba propriile pretenții turbulente! 

Pe lângă toate cele enumerate mai sus, mai există un criteriu important pentru o dezvoltare 

emoțională propice. Conform lui Ellis, acceptarea de sine condiționată ar fi chiar o boală gravă ce 
ar amenința integritatea personală. Acceptarea condiționată, după cum și se numește, înseamnă că 

persoana se acceptă doar în anumite condiții, cum ar fi izbândele în unele planuri, proiecte, sau 
când se vede aprobarea socială a celorlalți, sau când se ivește un feedback pozitiv. 

 „Când nu satisfaceți condițiile pe care ați hotărât că trebuie neapărat să le îndepliniți 

pentru a” fi vrednic”, reiese evident, că sunteți nevrednic, bun de nimic, un cretin. Totuși! – Ca 
ființă omenească imperfectă, adesea nu vă vor reuși unele proiecte. Nu veți reuși să obțineți 
aprobarea unor persoane importante. Nu veți aduce o contribuție pozitivă în societate. Niciodată 

n-o să fim ideali!!!  

Definim propria valoare în termenii condițiilor impuse” [2, p. 64]. 

Autorul relatează că acțiunea realizată pentru o plăcere interioară, ar crea mai puțină 
anxietate, aceasta ar ajusta șansele de a reuși mai bine. 

Gândirea că „Nu sunt ok decât când reușesc, când câștig aprobarea, când îi ajut pe ceilalți” 

produce îngrijorări față de neîndeplinirea acestora. Cu cât există mai mulți de „dacă” în viața 
persoanei cu atât înseamnă că există mai condiționat. Prin aceasta își limitează libera existență. În 
acest caz persoanele s-ar aproba doar dacă ar percepe că exista conform propriilor cerințe 

interioare. De altfel omul este considerat o ființă imperfectă, cu lacune și greșeli. Chiar și cele mai 
feerice izbânzi nu ar aboli pericolele prospective, întrucât nu se știe dacă izbânda va perpetua mult 
timp, sau dacă n-ar apărea obstacole. Această teorie zice că o mare parte din tulburări vine din 

interior, prin aceste condiționări, trebuințe care sunt adesea exagerate, „cu orice preț”. În acest fel, 
nerealizarea propriilor condiții aduce prea mult disconfort psihologic. Dar cum am relatat mai sus, 

chiar și îndeplinirea multora din propriile scopuri, presupune o altă îngrijorare, „voi reuși și mâine 
la fel”. 

„Voi, personalitatea voastră, nu sunteți niciodată măsurabilă, nici capabil de a fi evaluată la 

nivel global... Puteți considera sentimentele, comportamentele ca bune, atunci când ele vă ajută să 
atingeți scopurile propuse, la fel ați putea considera ca oricare din comportamentele voastre sunt 
rele, atunci când vă blochează, sau vă sabotează atingerea scopurilor. Dar niciodată – da, 

niciodată, nu e nevoie să Credeți, prostește:” EU SUNT BUN”, sau” EU SUNT RĂU” [2, p. 66]. 

Ellis nu îndrumă discipolii săi să creadă irațional că sunt grozavi, sau să nu-și stabilească 

nici un scop, dar propune acceptarea de sine necondiționată, orice nu s-ar întâmpla autodefinirea 
acceptabilă, în timp ce autocritica să se aplica asupra comportamentului, asupra acțiunilor. „Atât 
timp cât exista, feți fi om, atât timp sunteți, meritați să existați și sunteți” un om bun”  [2, p. 66]. 

Aceasta se numește acceptarea necondiționată de sine. Fiecare are ocazia să se privească într-o 
lumină favorabilă, doar de aceea fiindcă trăiește și este uman. Poate alege să rămână un „om bun” 
chiar dacă condițiile care și le impune sau le impune societatea pare să nu le îndeplinească. Acest 

argument, de a vă considera” bun”, sau” rău” poate fi contestat de ceilalți, oricine poate spune 



42 

 

altceva, argumentele pot apărea atât pro cât și contra. Această poziție nu poate fi falsificată de 
nimeni. Stabiliți-vă scopuri, țeluri, declarându-vă sentimentele, gândurile și acțiunile ca fiind” 
bune” atunci când vă ajută să obțineți aceste obiective și ca” rele” când vă obstrucționează 

scopurile alese.” [2, p. 68]. 

Dacă n-ar exista acceptarea necondiționată, s-ar putea ivi auto sabotarea de sine, sau 

înjosirea. Apoi se mai poate adăuga și o ură către această auto sabotarea și până la urmă „mă urăsc 
pentru că mă urăsc”. Apoi ar putea apărea o defensivă cu privire la propriile defecte. Se ajunge la 
unele senzaţii de autotulburare încât nu se mai suportă ura de sine. Soluțiile oferite de autor, 

pentru ca auto tulburările să diminueze este acceptarea necondiționată de sine, calificarea a 
acțiunilor și a comportamentelor decât propria identitate, tolerarea față de condițiile autoimpuse. 
Dezvoltarea emoțională înseamnă toleranța față de eșecuri și scopuri neîndeplinite, cât și contactul 

cu realitatea, autoevaluarea justă a propriei persoane după care lansarea unor scopuri de lungă și 
scurtă durată. Dacă persoanele se definește prin comportamente și acțiunile săvârşite, se simte 

amenințat în caz de nereușită, dar dacă identificarea este gestionată eșecurile sunt mai suportabile.  

Dezvoltarea emoțională presupune mai multe elemente, este o sumă de elemente ce ar sta 
în spatele unei bune funcționări emoționale. Atât maturitatea emoțională cât și inteligența 

emoțională se poate obține prin parcurgerea cu succes a, aproximativ, acelorași pași. Cu toate că 
maturitatea emoțională s-ar referi mai mult la un autocontrol emoțional, critică, speranță, interes 
social, contact bun cu realitatea, în timp ce inteligența emoțională înseamnă cunoașterea propriilor 

emoții, exprimarea lor, motivarea intrinsecă, gestionarea emoțională, practic maturitatea 
emoțională ar fi următoarea etapă a inteligenței emoționale, cumva un semn, o finalitate a 

acesteia.  
  Pentru a obține o dezvoltare emoțională este important să se considere atât îmbunătățirea 
aptitudinilor sociale, de a interacționa adecvat cu alții, cât și de abilități intrapersonale, ce țin de 

autocunoașterea, imaginea de sine, autocontrolul etc. Respectiv îmbunătățirea vieții emoționale se 
poate realiza prin urmărirea componenței inteligenței emoționale împreună cu a maturității 
emoționale . Primul pas, poate și cel mai important este cunoașterea de sine, cunoașterea a ceea ce 

simți, ce îți dorești și ce conținut se află în propriul interior. Un alt criteriu este și motivarea de 
sine, impulsurile din interior ce reorganizează energia spre continuare. Tot la acest aspect, ce ține 
de abilități intrapersonale s-ar putea menționa gândurile iraționale descoperite de Ellis. Prin asta 

se subînțelege o autotulburare ce vine din imperativele prea exagerate autoimpuse. Metaforic ar fi 
o agățare disperată de o funie ce de fapt nu este cea mai importantă, unica și indispensabilă. Dar 

gândul acordat ei provoacă o dezamăgire imensă în caz de eșec. Ellis a descoperit mai multe 
gânduri iraționale ce provoacă un dezechilibru emoțional, de aici vine și maturitatea emoțională, 
autocontrol, cunoașterea de sine etc. Din faptul de a înțelege propriile imperative, toleranța la 

frustrare și autogestionarea emoțională. Tot la domeniul intrapersonal se include și acceptarea 
necondiționată de sine, de altfel maturitatea emoțională în mare parte, asta și presupune, că 
persoană se simte confortabil cu sine. Același Ellis propune teoria acceptării necondiționată în 

defavoarea acceptării condiționate. Autorul nu susține o desfătare iluzorie intrapersonală, indică 
un nou mod de autopercepție și autodefinire. Criticarea comportamentului, acțiunilor, 

considerarea ca „rele” a acestora dacă nu ajută la atingerea scopurilor, dar în contextul acceptării 
de sine necondiționate. Într-un fel „rămân același om bun chiar dacă uneori mă comport stupid”, 
de altfel cine nu o face niciodată? 

Cât ține de domeniul interpersonal, în primul rând este importantă empatia, această calitate 
ar ajuta la înțelegerea reciprocă, stabilirea unui contact potrivit și o armonie potrivită. Ca abilități 
sociale un program de dezvoltare ar presupune formarea-dezvoltarea capacității de a interacţiona 

pozitiv şi de a colabora cu diferite persoane (empatie, responsabilitate socială) – relaţiile 
interpersonale; formarea-dezvoltarea capacităţii de a fi flexibil şi cu simţul realităţii (testarea 

realităţii, flexibilitate emoţională, luarea deciziilor, soluţionarea problemelor) – adaptabilitatea; 
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formarea-dezvoltarea capacităţii de a rezista la stres, de a ţine sub control impulsurile emoţionale 
(echilibrul și stabilitatea emoţională) – administrarea stresului; formarea-dezvoltarea atitudinii 
optimiste și entuziaste faţă de viaţă (optimismul general, fericirea) – dispoziţia generală.   

  Cât ține de gestionarea emoțională: gestionarea mâniei, toleranța la frustrare, verbalizarea 
emoțiilor, manifestarea stărilor, ameliorarea tensiunilor, dezvoltarea ar însemna creșterea unui 

prag de sensibilitate, încât persoana să rămână integră și cumpătată în momente stresante. După 
cum afirmă și Goleman, acest prag nu este determinat doar de sensibilitatea interioară dar și de 
interpretarea, percepția care poate fi în contact cu realitatea sau mai mult în contact cu propria 

imaginație. De aici reiese și relația cu exteriorul, interpretarea, după cum am menționat și teoria 
lui Ellis.   
  Deci dezvoltarea emoțională se referă atât la abilitățile interpersonale cât și la cele 

intrapersonale, atât contactul cu sine cât și cu lumea exterioară. Este importantă cum persoana 
interpretează lumea și pe sine, cum se manifeste, ce forță interioară îi stă la dispoziție și cum o 

folosește într-un alt mod spus este importantă conștiința emoțională. 
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Iurchevici Iulia 

EFECTELE PSIHOLOGICE ALE STRESULUI OCUPAȚIONAL ÎN MEDIUL MILITAR  

PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF THE OCCUPATIONAL STRESS IN THE MILITARY 

ENVIRONMENT 

Rеzumаt 

Strеsul оcuраțiоnаl еstе unа dintrе multiрlеlе рrоblеmе cu cаrе sе cоnfruntă sоciеtаtеа 

mоdеrnă, fiind gеnеrаt dе viаțа рrоfеsiоnаlă, dе mеdiul muncii, cu cоnsеcințеlе nеmijlоcitе аsuрrа 

аctivității рrоfеsiоnаlе, dаr și аsuрrа sănătății cеlоr cаrе рrеstеаză muncа rеsреctivă. Simрtоmеlе 

strеsului оcuраțiоnаl sunt ușоr dе еvidеnțiаt și оbsеrvаt, еl mаnifеstându-sе рrin cоmроrtаmеntе cum 

аr fi: întâmрinаrеа din раrtеа аngаjаțilоr а unоr dificultăți în аdарtаrеа lа schimbărilе cаrе sе imрun 

роstului dе muncă оcuраt, scădеrеа drаmаtică а рrоductivității muncii. Sе mаnifеstă о dublă аcțiunе: 

lа nivеlul реrsоаnеi cаrе rеcерtеаză situаțiа strеsаntă și lа nivеlul оrgаnizаțiеi аsuрrа cаrеiа sе 

rаsfrângе еxistеntа unui climаt strеsаnt.  

Lucrаrеа scоаtе în еvidеnţă sреcificului strеsului оcuраțiоnаl în mеdiul militаr, cаrе рrin 

nаturа sа еstе un mеdiu gеnеrаtоr dе strеs și рunе аccеnt ре cоnsеcințеlе аcеstuiа аsuрrа 

реrsоnаlității militаrului, în sреciаl cеlе dе оrdin рsihоlоgic. 

Cuvinte-cheie: bunăstаrе рsihоlоgică, mеdiu militаr, реrsоnаlitаtе, sаtisfаcțiе cu muncа, 

strеs, strеs оcuраțiоnаl.  

Аbstrасt 

Wоrk rеlаtеd strеss is оnе оf thе mаny рrоblеms fаcing mоdеrn sоciеty. It is gеnеrаtеd by 

рrоfеssiоnаl lifе, by thе wоrking еnvirоnmеnt, with immеdiаtе cоnsеquеncеs оn рrоfеssiоnаl аctivity, 

but аlsо оn thе hеаlth оf thоsе whо dо thе wоrk. Symрtоms оf strеss аt wоrk аrе еаsily idеntifiеd - 
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difficultiеs аdарting tо chаngеs in thе jоb аnd a drаmаtic drор in рrоductivity. Аctiоn tо cоmbаt this 

shоuld bе tаkеn in twо lеvеls: аt thе lеvеl оf thе реrsоn in thе strеssful situаtiоn аnd аt thе lеvеl оf thе 

оrgаnizаtiоn which еnаblеs а strеssful climаtе. 

Thе рареr highlights thе sреcifics оf wоrk rеlаtеd strеss in thе militаry еnvirоnmеnt, which, 

by its nаturе, is а high strеss еnvirоnmеnt аnd еmрhаsizеs its cоnsеquеncеs оn thе реrsоnаlity, in 

раrticulаr thе рsychоlоgicаl оnеs. 

Kеy-wоrds: рsychоlоgicаl wеll-bеing, militаry еnvirоnmеnt, реrsоnаlity, strеss, wоrk rеlаtеd 

strеss. 

Stresul este perceput ca o problemă curentă, aproape de neevitat, cu care majoritatea 
persoanelor se confruntă zilnic pe toate planurile. În acest domeniu, un sector aparte, datorită 
multiplelor implicaţii, îl constituie stresul ocupaţional. Situația de muncă, viața profesională, are 

consecințe nemijlocite atât asupra activității profesionale cât și asupra sănătății celor care 
prestează munca. Stresul profesional a existat dintotdeauna. El nu este o caracteristică a epocii 

moderne, a ultimilor ani, dar pe măsura ce munca a dobândit noi valențe cu încărcătură 
psihologică, iar problemele muncii s-au suprapus celor de natură socio-economică și politică cu 
conotație negativă, stresul ocupațional și-a amplificat forța de penetrație, iar consecințele sale au 

devenit din ce în ce mai devastatoare pentru individ.  

Stresul la locul de muncă este recunoscut ca fiind o provocare majoră a sănătăţii şi 
siguranţei ocupaţionale. Îngrijorarea legată de aceste riscuri este în creştere din cauza 

magnitudinii problemei ,,costurile sociale,, ale stresului la locul de muncă sunt enorme [12]. Levi 
a estimat că, costul stresului la locul de muncă şi problemele mentale legate de acesta, în Europa, 

erau 3% - 5% din produsul intern brut, ajungând la suma de 265 miliarde de euro pe an [10]. Alți 
cercetători precum J. Ivancevich și M. Matteson au atenționat asupra faptului că anual sunt 
cheltuite aproape 60 de miliarde de dolari de către organizațiile americane numai pe asistență 

medicală acordată persoanelor care au reacționat într-un fel sau altul la prezența stresului 
ocupațional [apud 3, p. 236]. Impactul sănătăţii publice al riscurilor psihosociale legate de locul 
de muncă este atât de semnificativ încât Comisia europeană a inclus ,,cadrele locului de muncă,, 

în cele cinci teme prioritate ale Pactului European pentru Sănătate Mentală şi Sănătate Generală 
[14]. În anul 2002, pentru prima dată în Europa a fost lansată de către Agenţia Europeană pentru 
Securitate şi Sănătate în Muncă o importantă campanie de combatere a stresului profesional, în 

cadrul Parlamentului European de la Strasbourg. Este prima campanie desfășurată în întreaga 
Europa, în care a fost dezbătută problema stresului profesional, afectând peste 40 de milioane de 

salariaţi din ţările Uniunii Europene. Între 50% şi 60% din absenteismul la locul de muncă este 
corelat cu stresul profesional [13].  

În pofida dezvoltărilor teoretice sau practic aplicative abordate de specialiștii din diverse 

domenii de-a lungul timpului, problematica stresului oferă în continuare, poate azi mai mult decât 
altădată, posibilitatea și necesitatea unor noi deschideri analitice şi investigative care să conducă 
spre un control mai eficient al acestuia. Astăzi se pune accentul mai ales pe elaborarea de 

programe profilactic-terapeutice de management, derivate din teorii patogenetice deja testate cu 
succes. De asemenea, orientarea ştiinţifică actuală este orientată spre modele explicative ale 

stresului ocupaţional influenţate de teoriile sistemice, care relevă rolul incertitudinii, 
determinărilor probabilistice și feed-back-urilor multiple.  

Modelele stresului ocupațional descris în literatura de specialitate au fost foarte bine 

analizate de către S. Ilie [8]. În continuare propun atenției sistematizarea modelelor stresului 
ocupațional realizată de autoarea citată. Unul din primele modele și cel mai bine cunoscut este 
modelul Michigan cu două variante de bază.  

 Prima variantă – modelul stresului muncii (French & Kahn, 1962) – consideră că mediul 
obiectiv al muncii influenţează percepţia persoanei asupra ambianţei, care la rândul ei determină 

răspunsul din punct de vedere fiziologic, comportamental şi afectiv. Efectele acestor răspunsuri 
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pot fi catalogate drept indicatori ai sănătăţii mentale şi fizice sau ai bolii. În acest proces un rol 
important îl au caracteristicile persoanei şi relaţiile interpersonale care influenţează fiecare pas al 
procesului, moderând sau exagerând. 

A doua variantă – modelul ajustării/adecvării persoană – mediu (Edwards & Cooper, 
1990) – porneşte de la premisa că atitudinile, comportamentul și celelalte efecte la nivel 

individual rezultă din interacţiunea dintre caracteristicile persoanei şi cele ale mediului. 

Modelul procesual al lui Mc’Grath (1976) concepe stresul ocupaţional ca pe un proces 
ciclic închis care parcurge patru stadii. Astfel, situaţiile obiective de muncă sunt evaluate cognitiv 

şi transformate în percepţii asupra mediului muncii. Odată percepută situaţia stresantă, individul 
se va angaja într-un proces decizional pentru a găsi cel mai adecvat răspuns voluntar 
comportamental pentru situaţia specifică.  

Modelul conceptual al lui Beehr și Newman (1978) propune spre analiză şapte 
dimensiuni: 

a) mediul (toate solicitările și caracteristicile sarcinilor de muncă sau ale vieţii); 
b)  persoana (caracteristicile psihologice, fiziologice, demografice; tip de personalitate; 

trăsături fizice; anxietate etc.; 

c) procesul; 
d) consecinţele asupra individului (efecte psihologice: anxietate, oboseală psihică, 

depresii, ostilitate, burnout; efecte fizice/fiziologice: boli cardiovasculare, hipertensiune etc.; efecte 

comportamentale: absenteism, abuz de droguri/substanţe, scăderea eficienţei muncii etc.; 
e) consecinţele asupra organizaţiei (scăderea eficienţei, profitului, productivităţii, 

fluctuaţia personalului etc.); 
f) răspunsuri adaptative (cuprinde strategii de gestionare – coping – atât la nivel 

individual – căutarea suportului social, exerciţii fizice, schimbarea locului de muncă etc. –, cât și 

la nivel organizaţional – reorganizarea activităţii, a programului de lucru etc.); 
g)  timpul (de care depind toate celelalte dimensiuni ale stresului ocupaţional) [8].  

Modelul operaţional-interactiv de evaluare şi coping a stresului ocupaţional (Cooper et 

al. 1988) cuprinde patru elemente-cheie: sursele stresului (factori intrinseci muncii, rolul în 
organizaţie, natura relaţiilor interpersonale, climatul etc.); caracteristici individuale (vârstă, sex, 

pregătire, status profesional, interese, obiceiuri etc.); strategii de coping (suportul social, 

logică/raţiune, relaţii familiale și de muncă, controlul timpului etc.); efectele stresului asupra 
individului sau organizaţiei (dureri, boli, insatisfacţie profesională, moral şi interes scăzut). 

Modelul interdisciplinar de abordare a stresului ocupaţional (Schabracq & Cooper, 
1998) este construit în jurul conceptului de integritate („integrity“), care se referă la organizarea 
manifestărilor individuale optime, în termenii unui repertoriu personal de opţiuni pentru acţiune 

într-o situaţie social-culturală sau de muncă dată şi care are un pronunţat caracter procesual, 
multinivelar cu puternice conotaţii cultural morale. Situaţiile de muncă sunt abordate fie ca 
stresori, fie ca patternuri colective de coping sau factori de sănătate, deoarece includ soluţii pentru 

probleme recurente sau previn efectiv instalarea stresului [6]. 

Din cele prezentate mai sus, putem considera că modelarea stresului ocupaţional vizează 

patru mari categorii de variabile: stresori, reacţii la stres, evaluare și mecanisme de coping, iar 
procesul stresului ocupaţional este unul dinamic-recursiv. 

Între profesiile afectate puternic de stres, potrivit studiilor, militarii se află pe unul din 

locurile fruntaşe fapt confirmat prin activizarea cercetării sănătăţii categoriilor profesionale 
supuse stresului permanent. Cercetările demonstrează numeroasele implicaţii ale distresului 
emoţional în etiologia diferitelor tulburări şi dezechilibre mintale şi emoţionale care se răsfrâng 

asupra performanţelor profesionale ale militarilor. 
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Organizaţia militară prin însăşi natura și specificitatea sa este generatoare de stres 
ocupaţional. Specificul mediului militar se defineşte în general printr-o serie de trăsături 
particulare care solicită mecanisme de adaptare continue. Particularităţile pe care un astfel de 

mediu le impune sunt: limitarea libertăţii de acţiune, spirit de lucru preponderent în echipă, 
uniformizarea personalităţilor, sistem de comunicare şi valori morale specifice, status-uri bine 

reglamentate; relaţii interpersonale de tip aparte (bazate de ierarhie și cooperare); misiuni cu înalt 
nivel de solicitare; instruire teoretică și practică cât mai apropiată realităţii [1]. Orice neadecvare 
acestui mediu se traduce prin instalarea stresului psihic. 

Pentru militarii profesionişti stresul poate lua două forme de solicitare: subsolicitare – ca 
urmare a faptului că pregătirea care se realizează la cote ridicate este rar pusă în practică și 
suprasolicitare generat de solicitările psihofizice. Stresul generat de anticiparea unor posibile 

confruntări directe poate fi redus prin: desfăşurarea intensă şi permanentă a pregătirii de 
specialitate, utilizându-se procedee precum: mărirea ritmului activităților sau reducerea timpului 

necesar îndeplinirii misiunilor. Stresul generat de solicitările psihofizice poate fi redus prin: 
asigurarea unui nivel optim al raportului activitate odihnă. Repartizarea corectă a sarcinilor, în 
funcţie de gradul de dificultate și în corespundere cu capacităţile rezolutive, poate reprezenta o 

altă modalitate de reducere a incidenţei stresului, individul având siguranţă şi încredere în forţele 
sale şi în soluţionarea sarcinilor ce îi revin. Informarea, în prealabil, asupra tipului de agent stresor 
și asupra momentului în care acesta va acţiona, are ca efect diminuarea reacţiei la stres [ibibem].  

Studiile din literatura de specialitatea au demonstrat că stresul ocupațional afectează în 
primul rând liderii, iar activitatea liderului militar include suficiente surse de stres generate de 

rolul asumat. Comandantul militar este în permanenţă presat de termene, de priorităţi conflictuale, 
îngrijorat pentru desfăşurarea lucrurilor într-un viitor puţin previzibil, neliniştit de reacţiile 
posibile ale subordonaţilor la măsurile manageriale etc.[8]. O sursă reală de stres pentru 

comandant o constituie actul de decizie ca urmare a responsabilităţii juridice implicate. Procesul 
decizional este cu atât mai stresant pentru comandantul militar cu cât regulamentele îl obligă pe 
acesta ca în situaţii deosebite – schimbări radicale de situaţii, întreruperea legăturii cu eşalonul 

superior etc., să-şi asume integral responsabilitatea, în condiţiile incertitudinii, riscului, bazându-
se exclusiv pe forţele proprii şi ale subordonaţilor [ibidem]. 

Stresul ocupațional afectează nu doar managerii sau liderii dar și subordonații. În mediul 

militar pe lângă condițiile specifice ale acestuia, privațiunile și solicitările la care sunt supuși 
militarii o sursă generatoare de stres este și stilul de leadership. În organizația militară 

predominant este stilul autoritar care se caracterizează prin concentrarea puterii decizionale în 
mâinile șefului, comunicare unidirecțională cu subordonații, concentrarea liderului mai mult pe 
sarcini și mai puțin pe oameni, atribuirea condiționată a recompenselor și pedepselor, exigenţe 

neraţionale, utilizarea mijloacelor de presiune agresivă, insistenţa pe obedienţă necondiţionată și o 
strânsă supervizare [l1]. Acest stil de conducere este preferat în domeniul militar deoarece este și 
cel mai eficient în condiţiile în care se desfăşoară activităţile militare, sub presiunea timpului, în 

condiţii de risc, incertitudine etc. dar utilizarea lui permanent generează stres prin înseşi 
particularităţile sale. Cercetările din domeniu au demonstrat că stilul autoritar presupune un volum 

mai mare de muncă, o motivaţie scăzută pentru lucru, un nivel scăzut de creativitate și iniţiativă, 
un nivel mai înalt de agresivitate exprimată în direcţia liderului, cât şi în direcţia altor membri ai 
grupului, mai multă nemulţumire nemanifestată, mai mult comportament dependent și docilitate, 

mai puţine legături de prietenie în grup şi mai puţină focalizare în direcţia grupului [8]. Toate 
aceste particularităţi ale stilului autocratic se pot transforma în reale surse de stres.  

Elementele specific mediului militar prezentate mai sus nu declanșează în mod automat 

stresul ocupațional. Totul depinde modul în care militarii interpretează şi evaluează pe de o parte 
stresorii, iar pe de alta propriile capacităţi de a le face faţă. De obicei militarii accept stresul ca pe 
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ceva normal în profesia lor, problemele apar atunci când efectele acestuia depășesc capacitățile de 
rezistență sau nu dispun de strategii de coping.  

Scopul cercetării de față constă în identificarea și cercetarea efectelor psihologice ale 

stresului ocupațional în mediul militar. Presupunerea de la care am pornit se referă le faptul că 
între nivelul stresului ocupațional, satisfacția în muncă și gradul de stare psihologică de bine a 

militarilor există o relație invers proporțională, cu cât nivelul stresului ocupațional este mai mare 
cu atât satisfacția în muncă și gradul de stare psihologică de bine a militarilor scade.  

Metodologia cercetării 

În cercetare au cuprinse 60 de persoane (20 persoane - ofițeri superiori, 25 persoane - 
ofițeri inferiori și 15 persoane - subofițeri), militari prin contract, angajați ai Academiei Militare 
,,Alexandru cel Bun” cu vârsta cuprinsă între 25 și 47 ani dintre care 42 bărbați și 18 femei. 

Pentru culegerea datelor am ales ca metode de cercetare Indicatorul de stres 
organizațional (OSI) - conceput de Williams și Cooper - constituit din 90 de itemi care măsoară: 

sursele majore de presiune/stres din organizație; consecințele majore ale stresului ocupațional; 
mecanismele de control al stresului;variabilele individuale care pot modera impactul cu stresul; 
Scala stării de bine psihologice a lui Ryff (PWB-R). Acest instrument a fost dezvoltat de Ryff în 

1989 şi măsoară gradul stării de bine psihologice al individului. El conţine 42 de itemi, cu 
răspunsuri de la 1 la 6, unde 1 este “dezacord puternic” iar 6 “acord puternic”. Dintre cei 42 de 
itemi, 20 de itemi sunt formulaţi pozitiv iar 22 sunt inversaţi. Itemii sunt repartizaţi în 6 subscale: 

autonomia, controlul asupra mediului, dezvoltarea personală, relaţiile pozitive cu ceilalţi, scopul 
în viaţă şi autoacceptarea. Cotele mari reprezintă un nivel ridicat al aspectelor stării de bine 

psihologice. Consistenţa internă pentru cele 6 subscale are valori cuprinse între .68 (dezvoltarea 
personală) și .83 (autonomia); Chestionar de evaluare a satisfacţiei în muncă (Paul E. Spector, 
1994). Instrumentele au fost aplicate individual, participanții au fost asigurați în prealabil că 

răspunsurile la chestionare sunt strict confidențiale. Pentru recoltarea unor informaţii numeroase, 
variate și preţioase într-un timp relativ scurt s-a aplicat convorbirea semistandardizată în care 
uneori s-au adresat întrebări suplimentare, alteori acestea au fost reformulate sau s-a schimbat 

succesiunea lor. 

Rezultate și interpretări 

Pentru măsurarea primei variabile am utilizat Indicatorul de stres organizațional (OSI). 

Prin OSI nu s-a intenționat o diagnoză individuală, ci situația globală a organizației militare și 
interacțiunile individuale individ - muncă. În urma aplicării testului dat am constatat că din cei 60 

de militari care au participat la cercetare: 15 militari (25%) au un nivel scăzut de stres la locul de 
muncă; 12 militari (20%) au un nivel moderat de stres; 25 militari (42%) au un nivel mare de 
stres; 8 militari prin contract ai academiei (13%) au un nivel foarte mare de stres. Datele pot fi 

observate în figura de mai jos. 

 

Fig. 1. Nivelul stresului la militarii cuprinși în cercetare 

Dacă e să analizăm rezultatele obținute la scalele testului dat atunci trebuie să zicem că la 
scala surse ale stresului cel mai mare punctaj (19%) s-a obținut la factori precum rolul 
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managerial, structura și climatul organizațional și interacțiunea muncă – familie. Pe o treaptă mai 
jos se află relațiile interpersonale (15,44 %) urmate de carieră și dezvoltare (14,56 %) și factorii 
intrinseci ai muncii care au acumulat cel mai mic punctaj (13%). Astfel mediul militar și 

organizația militară rămâne a fi sursă de stres, chiar dacă este vorba despre o instituție de 
învățământ. Referindu-ne la variabilele care pot modera impactul cu stresul, la scala Tip A de 

comportament am obținut următoarele rezultate: atitudinea în fața vieții – 43,3%, stilul 
comportamental (38,8%), ambiția (nevoia de realizare -17,9%). Consecințe majore ale stresului 
ocupațional sunt măsurate prin scalele satisfacția cu munca și sănătate fizică și mentală. La prima 

scală s-au obținut următoarele rezultate: satisfacția valorii personale (26,12%), satisfacția în 
muncă (19,14%), satisfacția față de structura organizațională (22,6%), satisfacția față de procesele 
organizaționale (19,14%), satisfacția față de relațiile interpersonale (13%). La cea de-a doua scală 

– sănătate am obținut un scor total de 60,29 la sănătatea mentală și 31,21 la sănătatea fizică. Dacă 
ne referim la mecanismele de control ale stresului, atunci la scala strategii de coping rezultatele 

arată în felul următor: suport social (16,15%), strategii de îndeplinire a sarcinilor (37,69%), relația 
muncă-familie (16,92%), timp (16,15%), implicare (23,07%), iar la scala control forțele 
organizaționale dețin întâietatea cu 38,62%, urmate de procesele de conducere 36,8% și 

influențele individuale 24,56 %. 

În urma aplicării testului de stabilirea a bunăstării psihologice și a atitudinii proprii față 
de viața personală am constatat că din cei 60 de militari prin contract ai academiei care au 

participat la cercetare: 8 militari (13%) prezintă un grad foarte înalt al bunăstării psihologice; 10 
militari (17%) – grad înalt al bunăstării psihologice; 13 militari (22%) – grad moderat; 20 militari 

(33%) – scăzut; 9 militari (15%) – foarte scăzut. După cum vedem, bunăstarea psihologică a 
eșantionului supus cercetării este una de nivel scăzut caracterizându-se prin nemulțumirea și 
insatisfacția față de realizările lor personale, intențiile pe care le au nu sunt bine determinate, iar 

uneori au îndoieli în privința perspectivelor și planurilor de viitor. Datele pot fi observate în figura 
de mai jos. 

Dacă luăm în considerație variabila gen atunci trebuie să zicem că bărbații (în număr de 

42 persoane) au acumulat 163 puncte dintr-un total de 363 puncte, iar femeile (în număr de 18 
persoane) au acumulat 192 puncte din 370, ceea ce înseamnă că prezintă o bunăstare psihologică 
mai mare decât bărbații.  

 

Fig. 2. Gradul de bunăstare psihologică a militarilor cuprinși în cercetare 

În urma cercetărilor s-a observat o corelație negativă între nivelul de stres ocupațional și 
starea de bine psihologică a militarilor. Atunci când cantitatea de presiune pe care o persoana o 
(re)simte ca rezultat al asumării responsabilității pentru acțiunile și deciziile proprii și ca rezultat 

al nevoii ca realizările sale sa îi fie recunoscute, gradul de satisfacție pe care acesta îl resimte în 
legătura cu bunăstarea sa psihologică scade la fel ca și măsura în care o persoană se simte sigur de 

propriile forțe, are încredere în propriile puteri. În urma cercetări realizate am constatat că ipoteza 
noastră precum că între nivelul stresului ocupațional și gradul de bunăstare psihologică a 
militarilor participanți la cercetare există o relație invers proporțională s-a confirmat. Astfel, cu 
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cât nivelul stresului ocupațional este mai mare cu atât gradul de bunăstare psihologică a militarilor 
este mai mic. 

În ceea ce privește relația dintre gradul de bunăstare psihologică și cel al satisfacției cu 

munca, per total 95% din cei satisfăcuți profesional prezintă și un grad înalt al bunăstării 
psihologice, iar impactul satisfacției profesionale este slab asupra bunăstării psihologice. O alta 

corelație identificata este între bunăstarea psihologică și natura muncii, se confirmă astfel faptul 
că vocația este importantă pentru bunăstarea psihologică atât timp cât individul o practică (nu 
doar să o conștientizeze). 

Rezultatele cercetării au arătat că, corelația dintre stres și satisfacție este negativă, 
moderată și scăzută, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când nivelul de stres crește, satisfacţia 
tinde să scadă. De asemenea, sursele de stres constituie predictori ai satisfacției în muncă. În 

urma investigării gradului de satisfacţie profesională vizavi de diferitele aspecte ale muncii, 
respectiv satisfacţia sau insatisfacţia cu diferitele aspecte ale sarcinilor de muncă, implicit și cele 

aferente unui post de conducere în organizaţia militară, s-au evidenţiat următoarele caracteristici 
pentru lotul de subiecţi investigat:  

- Liderii militari performanţi sunt cel mai satisfăcuţi în jobul lor de modul în care forurile 

superioare de conducere exercită funcţiile de control şi supervizare (T=63), de natura muncii 
proprii (apreciată ca fiind plăcută, interesantă, satisfăcătoare şi cu semnificaţie intrinsecă) (T=61) 
și de posibilităţile de dezvoltare şi perfecţionare profesională (ca şi achiziţie de noi deprinderi şi 

cunoştinţe profesionale) (T=60) pe care le oferă organizaţia;  

- Resursele (echipamente, instrumente, resurse financiare etc.) avute la dispoziţie (T=57) 

şi posibilităţile de promovare oferite de către organizaţie (T=57) sunt următoarele în ierarhia 
surselor de satisfacţie profesională a liderilor militari performanţi;  

- Regulile și procedurile specifice muncii şi organizaţiei (T=55) și volumul efectiv de 

muncă (T=55) (liderii apreciază că volumul de muncă este echitabil și satisfăcător ca și 
încărcătură cu solicitări profesionale) se situează pe următorul palier ca surse generatoare de 
satisfacţie profesională;  

- Instruirea (ca și programe de instruire oferite de către organizaţie), recunoaşterea şi 
aprecierea (felul în care angajatul percepe că îi este apreciată munca bine făcută) şi organizaţia în 
general (măsura în care angajatul se simte mulţumit, fericit, mândru de organizaţie şi apreciază 

profesionalismul şefului său) sunt și ele generatoare de satisfacţie profesională în muncă în rândul 
liderilor militari performanţi. 

Contrar tuturor aşteptărilor – salariul și alte beneficii monetare nu pot fi interpretate ca 
surse de insatisfacţie în muncă, rezultatele obţinute pe lotul investigat fiind de nivel mediu. O 
posibilă explicaţie ar fi că militarii performanţi în domeniul de activitate ales nu au o motivaţie 

pentru performanţă extrinsecă (beneficii financiare sau siguranţa locului de muncă) ci au 
preponderent o motivaţie de tip intrinsec, bazată pe recunoaşterea și internalizarea misiunii şi a 
valorilor organizaţiei din care fac parte.  

Concluzii 

Rezultatele studiului empiric ne permit să concluzionăm următoarele. Teoria cognitivă 

reprezintă cadrul de bază în studiul stresului, iar modelele stresului ocupațional dezvoltate în 
ultima perioadă au integrat achizițiile acesteia. Sursele majore de stres organizațional se află într-
un proces constant și rapid de schimbare ca urmare a dezvoltărilor la nivel social și tehnologic. Ca 

rezultat al acestor schimbări, natura solicitărilor postului a suferit o modificare de la solicitări pur 
fizice la solicitări mentale și emoționale. 

În urma cercetărilor s-a observat o corelație negativă între nivelul de stres ocupațional și 

starea de bine psihologică a militarilor. Rezultatele cercetării au arătat că sursele de stres 
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constituie predictori ai satisfacției în muncă. Corelația dintre stres și satisfacție este negativă, 
moderată și scăzută, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când nivelul de stres crește, satisfacţia 
tinde să scadă. Militarii prin contract satisfăcuți profesional prezintă și un grad înalt al bunăstării 

psihologice, iar impactul satisfacției profesionale este slab asupra bunăstării psihologice a 
acestora. Nivelul salariul și alte beneficii monetare nu pot fi interpretate ca surse de insatisfacţie 

în muncă, iar faptul dat poate fi avut în vedere ulterior pentru construirea unor programe de 
intervenţie organizaţională care să aibă ca obiective: dezvoltarea unor strategii motivaţionale 
adecvate organizaţiei de tip militar, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la organizaţie, 

creşterea loialităţii faţă de valorile promovate de către acest tip de organizaţie, creşterea încrederii 
şi promovarea culturii organizaţionale etc.  

Ca și limite ale cercetării putem menţiona faptul că procedura de eșantionare este 

neprobabilistă, deoarece alegerea participanţilor la studiu s-a făcut pe bază de voluntariat. De 
asemenea, dat fiind faptul că datele au fost culese prin intermediul chestionarului, nu este exclus 

ca rezultatele să fie distorsionate datorită celor trei mari dezavantaje pe care le implică utilizarea 
chestionarelor, și anume: dezirabilitate socială sau opusul acesteia (încercarea participanţilor de a 
se pune într-o lumină mai puţin favorabilă, faţă de cercetător) precum şi răspunsurile date la 

întâmplare. 
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Пастернацкий Артем Вячеславович  

РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ МЕТОДОМ М. БАЛИНТА 

WORK WITH PROFESSIONAL BURNOUT BY USING M. BALINT METHOD  

Резюме 

Статья представляет историю, развитие и использование метода М. Балинта для 

работы с профессиональным выгоранием. 

Ключевые понятия: профессиональное выгорание, психоанализ, балинтовские группы. 

Abstract 

The article presents the history, development and use of the M. Balint method for working 

with professional burnout. 

Key-words: professional burnout, psychoanalysis, Balint groups. 

М. Балинт родился 3 декабря 1896 года в г. Будапеште. Его отец был врачом, сам 
Микаель хотел стать инженером, но под влиянием отца также поступил в медицинский 
университет. Его обучение прервалось из-за первой мировой войны на которую он был 

призван. После окончания войны Балинт все-таки закончил мед. университет в 1920 году. 
Начиная с 1919 года, он начинает контактировать с Шандором Ференци (первым в мире 
профессором психоанализа, который преподавал в университете). Балинт проходил у него 

свой личный анализ, обучение, а также много лет проработал в сотрудничестве с этим 
известным психоаналитиком.  

Интерес к психоанализу возник благодаря Алисе Шекеле-Ковакс которая обратила 
его внимание на работы З. Фрейда, в частности Тотем и табу. Позже Алиса стала женой М. 
Балинта и в 1921 г. Они переехали в Берлин, где Балинт работал в биохимической 

лаборатории, также продолжая интересоваться психоанализом и темой бессознательных 
механизмов человеческой психики. В 1924 году в свои 28 лет, он защитил докторскую 
диссертацию по биохимии.  

Занимаясь психоанализом, М. обратил внимание на значимость отношений с 
врачом при лечении пациентов, которая имела огромное влияние на процесс 
выздоровления. В 1923 году он опубликовал свою работу на эту тему «Психоанализ в 

работе практикующего врача». В этом направлении его также привлекла 
психосоматическая медицина. 

В 1924 г. Балинт возвращается в Будапешт и начинает работать в качестве 
ассистента в университетской клинике, продолжая контактировать при этом с Шандором 
Ференци. В 1926 году становится членом Венгерского психоаналитического общества. Он 

практикует в Будапештском институте психоанализа и в 1930 становится его вице-
директором. После смерти Ш. Ференци в 1935 году занимает место директора института. 

В 30 годах Балинт изучал различные методы во врачебной практике для ее 

усовершенствования и таким образом он ввел психоанализ в процесс выздоровления 
пациентов. Это дало свои результаты в виде общего улучшения состояния больных. 

В 1939 из-за репрессий над евреями, которые совершала фашистская германия 
Балинт с семьей переезжает в Англию, где он получает звание «доктора медицины» за 
работу «индивидуальная разница в воспитании в раннем детстве. Эта работа натолкнула 

его на развитие теории объектных отношений. 
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Во время второй мировой войны М. Балинт проводил обучение социальных 
работников, указывая им на важность психологии в их профессиональной деятельности. 
Этот опыт помог ему после войны в 1946 году, когда в Англии прошла медицинская 

реформа, где значилось, что семейный врач должен не только смотреть за физическим 
здоровьем всей семьи, но и за психическим и социальным, в частности. Эти задачи во 

много раз превышали возможности многих врачей. 

М. Балинт включился в процесс подготовки врачей, используя свой новаторский 
метод обучения. 

В 1945 году начал работать с практикующими врачами в рамках психологии и в 
1947 стал членом Британского общества психоанализа. Он видел, как психоаналитик, 
психолог и врач могут использовать свои знания и умения в решении многих проблем, 

возникающих у пациентов. Он не настаивал на том, чтоб врачи проходили обучение 
психоанализу и становились психоаналитиками, он предлагал им другой, новаторский по 

тому времени подход, где врач должен был смотреть на своего пациента не как на 
симптом, а как на человека в целом. Это заключалось в более детальном изучении 
отношений между пациентом и его врачом(терапевтом)это было как повышение 

квалификации врача. 

В 1950 году в Тавистокской клинике Балинт вводит обучающие семинары, для 
семейных врачей, которые проходят в форме дискуссий на тему их взаимоотношений с 

пациентами, специфике их работы, их ожиданиях и проблем при этом возникающих. 
Вместе с четырнадцатью семейными врачами и одним психиатром начинают обучающий 

проект, который направлен на всестороннее изучение отношений пациент- терапевт. 
Балинт опирался на убеждение, что психика человека лучше всего познается им в 
непосредственном контакте с объектом, в который входит пациент. 

 Самой полезной формой обучения оказались дискуссионные семинары, где 
обсуждались конкретные случаи работы врачей из их практики. После того, как врач 
описывал свой случай, участники группы делились своими ощущениями, фантазиями, 

чувствами и предложениями для решения возникающих ситуаций. 

В начале, работой группы управлял сам М. Балинт как лидер группы, а 
интерпретировал случаи психиатр. Это легло в основу балинтовских групп как «лидер и 

колидер» 

До конца свое жизни Балинт продолжал работать над изучением отношений 

пациента и терапевта, основывая свой подход на том, что терапия происходит за счет 
личности врача, а не за счет назначенного лечения. 

На данный момент Балинтовские группы имеют развитие во всем мире в виде 

сообществ Балинтовских лидеров. Если М. Балинт начинал свою работу с медицинским 
персоналом, то сейчас эта работа проводится во всех сферах помогающих профессий, 
основанных на отношениях между людьми. Важную роль Б.Г. занимают в 

психотерапевтической деятельности.  

В процессе работы между врачом и его пациентом возникают различные ситуации, 

которые вызывают чувства, о которых порой не хочется говорить. Если они 
накапливаются, то соответственно вызывают нежелание встречаться с их источником. 
Таким образом происходит такой феномен как «профессиональное выгорание», которое 

проявляется в нежелании идти на работу, потери энтузиазма, мотивации и как следствие 
понижение эффективности, и полный отказ в виде увольнения. В процессе балинтовской 
группы происходит процесс высвобождения тех самых разрушающих чувств. 

Немаловажно также, что это проходит в безопасной обстановке. Б.Г. направлены на 
изучение своего внутреннего мира и мира пациента, отслеживания своих реакций и 
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действий, а также нахождения возможностей выхода из сложившихся сложных ситуаций 
путем отслеживания переноса и контрпереноса. 

Балинтовские группы может проводить лишь специально обученный специалист, 

который обладает навыками психоанализа, отслеживания группового процесса, анализа 
того, что происходит, а также дающий возможность протеканию группы, не отягощая ее 

излишними интервенциями, со своей стороны.  
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Bîtcă Lucia  

CALIBRAREA COMUNICĂRII NONVERBALE ȘI A MANAGEMENTUL IMPRESIEI  

CALIBRATING NONVERBAL COMMUNICATION AND IMPRESSION 

MANAGEMENT 

Rezumat 

Actualitatea cercetării vine din nevoia de a aprecia influența capacității de comunicare 

nonverbală asupra managementului impresiei. Oamenii au nevoie de instrumente cât mai bune pentru 

a interrelaţiona concordant şi eficace. În comunicarea umană, registrul nonverbal este de o valoare 

colosală, datorită bogăţiei sale considerabile şi vitezei cu care transmite atitudini, idei și mai ales 

emoţii. Construcţia impresiei și dezvoltarea managementului propriei imagini, în societatea actuală 

prezintă un interes major, devenind o necesitate în sensul realizării unui echilibru dinamic între 

câmpul de forţe interpersonal şi cel intrapersonal. Managementul impresiei presupune controlul 

percepţiei celorlalţi în orice fel de contexte, în situaţii atât reale cât și imaginare. Cercetările au 

stabili faptul că acele persoane care pot observa și interpreta eficient limbajul nonverbal, influențând 

felul în care sunt percepuți de ceilalți, vor avea un succes mai mare în viață decât persoanele care nu 

au această abilitate. Aceste cunoștințe valoroase și utile îmbunătățesc considerabil comunicarea cu 

ceilalți. 

Cuvinte-cheie: comunicarea nonverbală, managementul impresiei, considerare, 

autopromovare, exemplificare, suplicare, intimidare. 

Abstract 

The research comes from the need to appreciate the influence of nonverbal communication 

capacity on impression management. People need the best tools to interact concurrently and 

effectively. In human communication, the nonverbal register is of a colossal value, due to its 

considerable wealth and the speed with which it conveys attitudes, ideas and especially emotions. The 

construction of the impression and the development of the image management in the present society 

are of major interest, becoming a necessity in order to achieve a dynamic balance between the 

interpersonal and the intrapersonal force field. Impression management involves controlling the 

perception of others in any context, in real and imaginative situations. Research has determined that 

those who can effectively observe and interpret nonverbal language, influencing how they perceive 

others, will be more successful in life than people who do not have that ability. This valuable and 

useful knowledge greatly improves communication with others. 

Key-words: nonverbal communication, impression management, consideration, self-

promotion, exemplification, supplication, intimidation. 
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Dacă fiecare ţară are o anumită limbă prin care se exprimă, şi fără de care nu se poate 
comunica la nivel verbal, prin comunicarea nonverbală se poate forma un sistem lingvistic 
universal, utilizat şi înţeles dincolo de barierele geografice. Comunicarea nonverbală însoţeşte în 

permanenţă comunicarea verbală. Iar, în ceea ce priveşte credibilitatea comunicării nonverbale, 
specialiştii susţin că aceasta a întrecut-o pe aceea a comunicării verbale. Mesajele nonverbale pot 

să fie în conflict cu cele verbale. Mark L. Knapp, consideră că transmitem semnale nonverbale 
pentru a comunica cine suntem, pentru a arăta ce tip de relaţii am stabilit cu ceilalţi, ce sentimente 
avem faţă de aceştia, pentru a-i influenţa şi pentru a înţelege mai bine ce vor ei să ne comunice 

[5].  

Prin intermediul comunicării nonverbale se poate realiza influenţarea altora și propria 
noastră influenţare. Experimentele conduse de Albert Mehrabian şi M. Williams [18] au 

demonstrat că, în general, cu cât se apelează mai mult la gesturi care au funcţia de a păstra și 
consolida bunele relaţii interpersonale cu atât probabilitatea de a-i persuada pe alţii este mai mare. 

Comunicarea nonverbală este ontogenetic primordială, datorită faptului că încă de la naştere, și 
chiar înainte de naştere, copiii transmit semnale nonverbale mamelor. Prin comunicarea 
nonverbală fiinţele pot exprima ceea ce prin cuvinte nu se cuvine sau nu se poate exprima. Mark 

L. Knapp, apreciază că fiecare dintre emoţiile fundamentale – surpriza, teama, furia, dezgustul, 
fericirea, tristeţea – poate fi exprimată printr-o anumită parte a feţei, care identifică respectiva 
emoţie, de exemplu, încreţirea nasului, reprezintă dezgust [7]. 

Comunicarea nonverbală, denumită şi limbajul trupului sau comunicarea analogică are 
pondere mai mare în ceea ce priveşte conţinutul unui mesaj, decât comunicarea verbală.  

Ansamblul elementelor nonverbale ale comunicării este denumit şi „metacomunicare” 
(cuvântul grecesc „meta” înseamnă „dincolo” sau „în plus”). Metacomunicarea este ceva în plus 
faţă de comunicare şi trebuie să fim totdeauna conştienţi de existenţa sa. Trebuie să subliniem că 

metacomunicarea, care însoţeşte orice mesaj, este foarte importantă. Metacomunicarea reprezintă, 
deci, ceva în plus faţă de comunicare. Din punct de vedere cronologic, comunicarea este primul 
instrument al omului în procesul socializării sale. Între limbajul nonverbal şi cel verbal nu se 

poate trasa o linie pentru a le separa, ele fiind legate unul de altul, sunt dependente unul de altul. 
Limbajul în care nu folosim cuvintele pentru a ne exprima s-a dezvoltat la om prin imitaţie, asupra 
lui neputând deţine un control strict, deoarece în mod involuntar transmitem mesaje nonverbale, 

spre deosebire de cel verbal unde este marcat începutul şi finalul comunicării. Judee K. Burgoon, 
David B. Buller și W. Jill Woodall, sunt unii dintre specialiştii care prezintă importanţa 

comunicării nonverbale pentru relaţionarea dintre persoane [14]. 

Oamenii nu se limitează numai la schimburi de cuvinte, ci ei comunică şi cu ajutorul altor 
semne, precum: distanţe, îmbrăcăminte, gesturi, obiecte, paralimbaj, reprezentări grafice, tăcere 

etc. De reţinut ar fi faptul că, vorbim cu ajutorul organelor vocale, dar comunicăm cu întreg 
corpul nostru, şi chiar mai mult decât atât. Specialiştii au ajuns la concluzia că femeile se exprimă 
mult mai limpede decât bărbaţii şi că sunt cele mai bune decodificatoare ale acestor cuvinte 

nerostite. Au fost efectuate studii la Universitatea Harvard care au arătat că fetele învaţă să 
vorbească mai devreme decât băieţii, articulează mai bine cuvintele și îşi însuşesc un vocabular 

mai bogat, comparativ cu băieţii de aceeaşi vârstă. 

Experienţele sociale și interacţiunile interpersonale ne-au învăţat că o îmbrăţişare sau un 
sărut valorează mai mult decât o declaraţie de dragoste. Iar credibilitatea gesturilor este sistematic 

superioară celei de cuvinte, care nu întotdeauna spun adevărul. Atunci când mesajele transmise 
verbal intră în contradicţie cu mesajele nonverbale vom avea tendinţa de a crede în semnalele 
transmise nonverbal [10]. 

Cercetătorii au observat şi au înregistrat aproape un milion de semne şi semnale 
nonverbale. După constatarea lui Albert Mehrabian, din totalul mesajelor, aproximativ 7 la sută 
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sunt verbale, numai cuvinte, 38 la sută sunt vocale, incluzând tonalitatea vocii, inflexiunea şi alte 
sunete guturale, iar 55 la sută sunt mesaje nonverbale. Profesorul Ray Birdwhistell a apreciat că o 
persoană obişnuită în cursul unei zile vorbeşte aproximativ 10 –11 minute, iar o propoziţie 

durează în jur de 2 secunde și jumătate. Ca și A. Mehrabian, consideră că într-o conversaţie 35% 
este comportament verbal și 65% este comportament nonverbal [19]. Dacă între cele trei niveluri 

nu sunt contradicţii, comunicarea poate fi eficientă. În schimb, dacă apar contradicţii între cele trei 
niveluri de comunicare, mesajul transmis nu va obţine rezultatul scontat. De exemplu, un 
semidoct care a făcut mulţi bani, oricât de frumos şi de elegant s-ar îmbrăca (reliefează 

comunicare nonverbală), la nivelul comunicării logice s-ar demasca imediat şi, în cazul său, haina 
nu ar mai face pe om. 

Comportamentul nonverbal este influenţat de câteva variabile, cum ar fi cultura, statusul, 

genul, personalitatea individului, context. Din punct de vedere cultural, există gesturi universale și 
gesturi care variază de la o cultură la alta. Există de asemenea o serie de comportamente 

nonverbale care sunt înnăscute (zâmbetul, râsul, plânsul, privirea în gol, teama ca expresie 
facială). Cercetările arată că statusul social, educaţia și prestigiul unei persoane au influenţă 
directă asupra numărului de gesturi [1]. Cei cu status mai înalt și mai educaţi utilizează un număr 

mai mic de gesturi care sunt mai expresive. Experţii în comunicare au identificat 700.000 de 
semnale fizice, ei considerând că doar mimica feţei modulează 250.000 de expresii, iar mâna 
generează 5000 de gesturi verbalizabile. Comportamentul nonverbal este influenţat de asemenea 

de personalitatea individului, extrovertiţii fiind mai expansivi în utilizarea gesturilor. Există de 
asemenea diferenţe de gen în utilizarea gesturilor, astfel că femeile permit mai des un 

comportament ce presupune atingeri, au mai multe contacte vizuale decât bărbaţii, zâmbesc mai 
mult, utilizează mai puţine gesturi. Cercetările arată şi superioritatea femeilor în ce priveşte 
decodificarea limbajului nonverbal vizual, pe când bărbaţii au aptitudini superioare în ce priveşte 

limbajul paraverbal [5]. Comunicarea nonverbală este influenţată și de context, în sensul că nu 
poate fi înţeleasă în absenţa acestuia, dar este în acelaşi timp contextualizantă, oferind baza pentru 
înţelegerea comunicării verbale. Adeseori, mesajele nonverbale determină semnificaţia celor 

verbale [17]. Caracterizând perioada contemporană, [15] distinge câteva tendinţe ale studiilor 
privind comunicarea nonverbală: 

 renunţarea la studiul separate al mişcărilor diferitelor părţi ale corpului (membrele superioare, 

faţa, ochii etc.) și centrarea pe cercetarea contribuţiei acestor mişcări combinate la transmiterea 
anumitor mesaje; 

 schimbarea strategiei de cercetare, în sensul creşterii ponderii studiilor bazate pe observaţia 
comunicării nonverbale în condiţiile „naturale”, nu în condiţiile „artificiale” ale laboratorului 

experimental; 

 urmărirea modului în care unele semnale interacţionează cu alte semnale. 

Comunicarea nonverbală este opusă comunicării verbale, fiind concepută, un timp 

îndelungat, ca un limbaj în sens strict. Omul nu a fost împiedicat să creeze din limbajul articulat 
mijloace nonverbale, pe care să le folosească pe o scară foarte largă, în dorinţa de a întări spusele, 
a sublinia limbajul verbal, a exprima afecte. Din cauza mediului, a societăţii, a contextului social 

nu toate formele limbajului nonverbal s-au bucurat de o dezvoltare egală [9]. Astfel că prin 
conceptul de comunicare nonverbală înţelegem acea comunicare ce se realizează fără ajutorul 

cuvintelor, dar prin care putem exprima sentimente, emoţii, atitudini. Chiar dacă nu rostim 
cuvinte, noi comunicăm cu cei din jurul nostru prin ceea ce facem. Acest lucru este reflectat în 
modul cum stăm (poziţia corpului), cum gesticulăm, cum ne îmbrăcăm, cum zâmbim, cum 

privim, fiecare dintre acestea comunicând celorlalţi o informaţie despre noi [12]. 

Comunicarea nonverbală este definită ca un proces de transmitere şi de primire de mesaje 
fără cuvinte prin intermediul expresiilor faciale, privirii, gesturilor [2]. De asemenea, comunicarea 

nonverbală include și poziţionarea corpului în spaţiu, mesajele transmise prin îmbrăcăminte, 
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culoare, miros. În categoria semnelor nonlingvistice putem încadra toate semnele și semnalele 
expresive video, audio, tactile utilizate pentru a transmite și recepţiona mesaje altfel decât prin 
cuvinte [4]. „Comunicarea nonverbală implică suma stimulilor (cu excepţia celor verbali) 

prezenţi în contextual unei situaţii de comunicare, generaţi de individ și care conţin un mesaj 
potenţial.” Definiţia include componenta intenţionată şi neintenţionată ca parte a evenimentului 

de comunicare [8].  

Limbajul corpului (body language) reprezintă termenul care a definit până nu de mult 
comunicarea nonverbală. Limbajul corpului este o sintagmă care etichetează un canal important al 

comunicării umane, diferit de cuvinte rostite sau tipărite, şi reprezintă totalitatea mişcărilor 
corporale, posturilor și expresiilor faciale prin care o persoană comunică nonverbal cu alte 
persoane. 

Un alt punct de vedere pentru definirea comunicării nonverbale este cel al lui Mark L. 
Knapp, conform căruia comunicarea nonverbală include: simboluri vizuale – caracteristici fizice 

și îmbrăcăminte; auditive – tonul vocii; olfactive – mirosuri; vizual-spațiale – percepute în raport 
cu propria poziție corelată cu alții: gesturi, postură, privire, expresii faciale, atingeri corporale și 
proximitate; apreciativ - spațiale – legate de faptul cum influențează interacţiunile umane mediul 

înconjurător şi cum, la rândul lor, mediul – dispunerea spaţială a mobilei, temperatura, prezenţa 
altor oameni, zgomotele, influențează relațiile [8]. 

Definiția proprie a comunicării nonverbale, rezumă din definirile marcate și presupune o 

verigă extrem de importantă a lanţului comunicaţional, fiind o condiţie esenţială a receptării 
corecte a mesajului, ce constă din fiecare act de comunicare ce implică limbajul nonverbal și are 

menirea de a decodifica, repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin 
cuvinte, creând înțelesuri. 

Comunicarea nonverbală completează, întărește, nuanțează sensul mesajelor verbale și, în 

anumite situații, este chiar mai credibilă decât comunicarea verbală. Comunicarea nonverbală este 
neintenționată - ne trădează emoțiile sau atitudinea chiar fără voia noastră, mesajele nonverbale 
uneori pot contrazice ceea ce afirmăm. Canalele de comunicare nonverbală se disting după 

simţurile prin care receptorul primeşte informaţiile. Astfel, Michael Kunzick și Astrid Zipfel [1] i-
au în considerare canalele: (1) auditiv sau vocal: paralimbajul, comunicarea muzicală; (2) vizual: 
expresia feţei, schimbul de priviri, gestica și mişcarea corporală, ţinuta, distanţa interpersonală, 

utilizarea spaţiului; (3) tactil: atingerea corpului, mângâierea; (4) olfactiv: receptarea mirosului 
corpului; (5) termal: receptarea căldurii corpului; (6) gustativ: receptarea gustului. 

Aspectul fizic, artefactele: îmbrăcăminte, podoabe, lucruri create de oameni şi semnalele 
olfactive sunt considerate categorii separate ale comunicării nonverbale, chiar dacă se recunoaşte 
că oamenii transmit semnale simultan prin mai multe canale, ceea ce face necesară abordarea 

integrată a comunicării nonverbale. 

Funcţiile comunicării nonverbale. A analiza funcţiile comunicării nonverbale înseamnă 
să vedem care sunt intenţiile, motivele şi scopurile acestei forme de comunicare. În continuare 

vom prezenta funcţiile pe care autorii de referinţă ai domeniului le-au luat în considerare. 

Paul Ekman ia în considerare cinci funcţii ale comunicării nonverbale, şi anume: 

 repetarea – dublarea comunicării verbale; de exemplu când spunem „da” şi dăm din 
cap de sus în jos și de jos în sus; 

 substituirea – înlocuirea mesajelor verbale; un exemplu în acest sens ar fi o faţă 
posomorâtă care ne spune că persoana în cauză nu se simte bine; 

 completarea – colaborarea la transmiterea mesajelor verbale, fapt care duce la o mai 
bună decodificare a lor; 

 accentuarea – punerea în evidenţă a mesajelor verbale, amplificarea sau diminuarea 
celor spuse; de exemplu când scandăm sloganuri, ridicăm braţul și arătăm pumnul; 
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 contrazicerea – transmiterea de semnale în opoziţie cu mesajele verbale; de exemplu ne 
bucurăm că ne-am întâlnit cu o persoană cunoscută, dar privim în altă parte când îi întindem mâna 
[15]. 

Michael Argyle, identifică patru funcţii ale comunicării nonverbale, după cum urmează: 
exprimarea emoţiilor; transmiterea atitudinilor interpersonale (dominanţă - supunere, plăcere - 
neplăcere etc.); prezentarea personalităţii; acompanierea vorbirii, ca feedback, pentru a atrage 

atenţia [3]. Gheorghe - Ilie Fârte trece în revistă şase funcţii ale comunicării nonverbale: 
repetarea, substituirea, completarea, inducerea în eroare/ascunderea/dezvăluirea, reglarea, 
sublinierea. O altă opinie este cea a lui Maurice Patterson, conform căruia, comunicarea 

nonverbală îndeplineşte următoarele funcţii: transmite informaţii; gestionează interacţiunile; 
reflectă gradul de apropiere; exercită influenţă; controlează sentimentele; facilitează satisfacerea 

unor obiective sau interese [4]. 

Judee K. Burgoon, David B. Butler și W. Gill Woodal [6] identifică următoarele funcții 
ale comunicării nonverbale: (a) structura interacțiunii; (b) identificarea sau proiectarea identității 

sinelui; (c) formarea impresiei; (d) exprimarea și managementul emoțiilor; (e) managementul 
relației de comunicare; (f) managementul conversației; (g) managementul impresiei; (h) influența 
socială; (i) înșelarea și suspiciunea de înșelare. Prima dintre funcții ne propune să considerăm 

comunicarea nonverbală ca un ghid al conversației sau interacțiunii ce va urma. Cea de-a doua are 
în vedere codificarea și decodificarea mesajelor, iar cea de-a treia, referitoare la managementul 

impresiei se referă la prima impresie pe care un individ și-o formează despre alt individ, înaintea 
începerii conversației. 

În viaţa socială a oamenilor, una dintre cele mai importante abilităţi se referă la 

prezentarea către ceilalți a propriei imagini într-o lumină pozitivă. Unii cercetători consideră că 
conceptul de management al impresiei, este mai mult un model de ghidare în alte cercetări, decât 
o teorie care se referă la comportamentul interpersonal. Managementul impresiei pe care o 

persoană o poate face a fost recunoscut de-a lungul timpului ca un aspect vital în ceea ce priveşte 
atracţia romantică, succesul ocupaţional şi organizaţional, atingerea identităţii dorite, stabilirea de 

relaţii interpersonale precum şi alte rezultate dezirabile [16]. Pentru a putea eticheta noţiunea de 
management al impresiei drept o abilitate, este necesar să recunoaştem că este dificilă, că unii 
oameni sunt mai buni decât alţii în ceea ce priveşte acest aspect, dar și că exersându-şi această 

abilitate oamenii pot învăţa să o folosească mai bine [24]. Oamenii prezintă un interes continuu în 
ceea ce priveşte modul în care ceilalţi îi percep, dar mai ales evaluează. În fiecare an, în lume sunt 
cheltuite sume imense pentru cosmetice, diete, operaţii estetice, toate acestea având menirea de a 

face oamenii mai atrăgători pentru semenii lor.  

Milioane de oameni sunt înspăimântaţi de ideea de a vorbi în public deoarece se tem de 
felul în care îi vor evalua ceilalţi. Managementul impresiei este actual chiar și în cadrul 

întrevederilor la locul de muncă, în instituţii sau alte locaţii, întâlniri în cadrul cărora oamenii 
urmăresc reacţiile celorlalţi la adresa lor, încercând mai apoi să transforme aceste reflecţii în unele 

dezirabile care să ducă la atingerea obiectivelor dorite [16]. Deşi acesta a cunoscut un interes înalt 
în investigațiile realizate de-a lungul anilor ’60, ’70, a rămas o concepţie relativ periferic în ceea 
ce priveşte psihologia socială sau a personalităţii, acest lucru ducând unii cercetători la ideea 

conform căreia managementul impresiei este mai mult un model cu care să te ghidezi în alte 
cercetări, decât o teorie referitoare la comportamentul interpersonal [13]. Astfel, managementul 
impresiei este văzut ca și „procesul prin care oamenii controlează impresiile pe care ceilalţi şi le 

formează la adresa lor” [16], fenomenul de management al impresiei apărând datorită faptului că 
impresiile pe care oamenii le fac asupra celorlalţi au implicaţii în ceea ce priveşte maniera în care 

aceştia sunt percepuţi, evaluaţi și trataţi, cât și în ceea ce priveşte propria lor imagine despre ei. 
Privind fenomenul din aceeaşi perspectivă, Schlenker & Leary (1982) definesc managementul 
impresiei ca și „încercarea de a controla imaginile care sunt proiectate în interacţiunile sociale 
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reale sau imaginare”, sau „încercările conştiente sau inconştiente de a influenţa imaginile pe 
parcursul interacţiunii”, lumina căzând astfel pe factorii care afectează autoprezentarea în faţa 
celorlalţi [22].  

Managementul impresiei se referă la o activitate orientată spre scop, cu rolul de a 
influenţa impresiile pe care audienţa şi le formează despre o anumită persoană, grup sau 

eveniment [21]. Pentru o mai acurată înţelegere a termenilor, dorim să precizăm faptul că în 
literatura de specialitate constructul de management al impresiei apare atât sub această denumire, 
cât şi sub denumirea de autoprezentare, sau prezentare a sinelui. Diferenţa dintre concepte se 

referă la faptul că managementul impresiei presupune controlul percepţiei celorlalţi în orice fel de 
contexte, în situaţii atât reale cât și imaginare, iar termenul de autoprezentare este folosit doar în 
situaţiile care imaginile proiectate sunt relevante pentru persoana respectivă, sunt autorelevante. 

Jones & Pittman [13] definesc managementul impresiei ca și „încercările oamenilor de a controla 
impresiile celorlalţi referitoare la propriile caracteristici”, acelaşi proces fiind văzut ca și 

încercarea oamenilor de a influenţa imaginile pe care ceilalţi şi le-au format despre ei [20], iar 
Tedeschi [23] concluzionează: „motive secrete, dorinţa de a-i manipula sau înşela pe ceilalţi, 
scopul de a-i determina pe ceilalţi să medieze întăriri care în alte contexte nu ar putea fi obţinute, 

la fel ca și existenţa de perspective, informaţii şi valori diferite, toate acestea contribuie la 
diferenţe importante între observaţiile și evaluările propriului comportament, și atribuţiile făcute 
de către ceilalţi”. 

Cercetările pe care le-au realizat Barbara Pease și Pease, A. în anii ’70 -’80, asupra a mii 
de interviuri şi negocieri de afaceri, au demonstrat că în întâlnirile de afaceri în proporţie de 60% - 

80% din rezultate obţinute în jurul mesei de negocieri se datorează limbajului trupului. O altă 
constatare a fost că oamenii îşi formează primele păreri, impresii despre o persoană pe care o 
întâlnesc prima dată în mai puţin de 4 minute. Studiile au arătat că, în discuţiile de negociere ce se 

poartă la telefon, câştigă interlocutorul cu cele mai puternice argumente, însă acest lucru nu se 
întâmplă mereu în cazul negocierilor directe, deoarece majoritatea deciziilor pe care le luam, 
deciziile finale se fondează pe ceea ce vedem şi mai puţin pe ce auzim.  

Succesul citirii limbajului trupului constă în capacitatea de a înţelege starea emoţională a 
indivizilor umani în timp ce ascultăm ce ne spun și observăm împrejurările în care vorbesc. În 
acest mod se poate realiza o separare a adevărului de ficţiune [3]. Marea majoritate a oamenilor 

nu cunosc impactul limbajului trupului asupra acestora, cu toate că ce le mai multe mesaje sunt 
transmise în discuţii directe şi ajung la interlocutor prin semnale nonlingvistice, semnale ale 

trupului. Se constată că oamenii au obsesia cuvântului rostit și a capacităţii de a purta conversaţii 
[19]. Persoanele ce au abilitatea de a citi acele semnale nonverbale transmise de interlocutorul său 
o numim de cele mai multe ori a fi perspicace sau că are intuiţie.  

S-au derulat nenumărate cercetării şi discuţii cu privire la semnale nonverbale pentru a 
stabili dacă acestea sunt înnăscute, dobândite, transferate genetic sau însuşite. Acest studii s-au 
bazat pe adunarea de dovezi prin observarea nevăzătorilor şi a surzilor, ce nu pot deprinde 

semnale nonverbale pe cale vizuală sau auditivă, din analiza comportamentului gestic propriu 
diferitelor culturi şi din studierea comportamentului maimuţelor, din punct de vedere antropologic 

fiind considerate rudele noastre cele mai apropiate [19]. 

Sociologul Erving Goffman a fost primul care a văzut managementul impresiei ca un 
câmp obiectiv de studiu. El a definit conceptul de management al impresiei ca gestionare 

conștientă a impresiilor pe care oamenii le transmit altora în interacțiunile interpersonale. Astfel, 
managementul impresiei se referă la modul în care individul se prezintă altora pe sine și 
activitatea sa, modul în care el ghidează și controlează impresia pe care o formează, felul în care 

își promovează performanțele și abilitățile sale [11].  
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Musienco Natalia  

INTERDEPENDENȚA DINTRE EVALUAREA SUBIECTIVĂ A CALITĂȚII VIEȚII ȘI 

COMPETENȚELE SOCIALE 

THE INTERDEPENDENCE BETWEEN THE SUBJECTIVE EVALUATION OF THE 

QUALITY OF LIFE AND THE SOCIAL SKILLS  

Rezumat 

Conceptul de calitate a vieții tot mai frecvent este întâlnit în literatura de specialitate. Fiind 

cu preponderență folosit în trecut în cercetările din domeniul economic, la etapa actuală tot mai des 

este reflectat în cercetările socioumane. Un aspect al calității vieții sunt competențele sociale 

determinate de gradul de pregătirea individului pentru interacțiunea cu mediul social (adaptarea la 

noile cerințe ale societății, abilitățile de comunicare, abilitățile de autoprezentare, abilități de 

planificare și gestionare a emoțiilor).  

Fiind influențați de experiențele anterioare, deseori nu deținem abilități de evaluare obiectivă 

a trăirilor din prezent. De asemenea conformismul social ne dictează cum sau ce trebuie să facem/să 

vorbim pentru a fi membru a comunității. Astfel evaluarea calității vieții prezintă valori subiective 

dictate de amprentele lăsate de mediul social.  

În articol vor fi prezentate rezultatele cercetării raportului dintre calitatea vieții și 

competențele sociale la tinerii contemporani. 

Cuvinte-cheie: Abilități sociale, calitatea vieții, competențe sociale.  

Abstract 

The concept of quality of life is frequently encountered in the field literature. Being 

preponderantly used in the past in economic research, it is increasingly reflected in socio-cultural 

research at this stage. One aspect of the quality of life is the social skills determined by the degree of 

the individual's preparation for interaction with the social environment (adaptation to new demands of 

society, communication skills, self-presentation skills, emotional planning and management skills). 

Being influenced by past experiences, we often do not have the ability to objectively assess the 

experiences of the present. Also, social conformism dictates how or what we have to do / talk to be a 

member of the community. Thus, the assessment of the quality of life presents subjective values 

dictated by fingerprints left by the social environment. 

The article will present the results of research into the relationship between quality of life and 

social skills among contemporary young people. 

Key-words: Social abilities, social skills, quality of life. 

Structura competențelor sociale 

Competența socială este considerată a fi un sistem complex de cunoaștere socială, motive 
sociale, abilități sociale, tradiții precum și experiență socială. Argyle (1983) afirmă că competența 
socială este deținerea de deprinderi și abilități care permit realizarea în relațiile sociale [2]. Trower 

și colab. (1978) susțin că competența socială este deținerea abilităților comportamentale sociale. 
Potrivit acestuia, o persoană competentă din punct de vedere social este capabilă să-și utilizeze 

eficient abilitățile personale și condițiile de mediu. Există o abordare similară prin care se spune 
că competența socială permite efectuarea comportamentului social necesar, îmbogățirea relațiilor 
interpersonale într-un mod care respectă interesul celorlalți [16]. 

József Nagy (2000) afirmă că cel mai bun mod de a modela competența socială este prin 
utilizarea teoriei sistemelor componente. Conform teoriei, "competența socială este compusă din 
seturi de componente moștenite și dobândite (motive sociale, înclinații, tradiții, aptitudini, modele 

și experiență). În conformitate cu modelul lui Nagy, funcționarea competenței sociale este 
reglementată de setul de valori sociale personale și de sistemul de abilități sociale. Setul de valori 
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sociale personale este un sistem ierarhic de motive (înclinații sociale, atitudini și convingeri), în 
timp ce sistemul de abilități sociale include abilitățile comunicării sociale, ajutorului, cooperării, 
managementului și concurenței. Acest sistem de abilități operează și guvernează comportamentul 

social prin activarea componentelor disponibile și prin producerea de noi componente. Sistemul 
de abilități sociale reglementează funcționarea competenței sociale și a comportamentului social 

folosind seturi de abilități și experiență, tradiții și modele [8]. 

Au fost efectuate o serie de experimente pentru a afla care factori influențează 
dezvoltarea competenței sociale. Trei grupuri de factori care influențează au fost stabiliți: acei 

care rezultă din personalitatea individului, factorii reprezentați de familie și factorii care rezultă 
din mediul școlar. Toate cele trei grupuri cuprind mai mulți factori. În ceea ce privește factorii 
care rezultă din personalitatea persoanei, următoarele au o influență pozitivă asupra dezvoltării 

competenței sociale: 

 stima de sine, atitudinea pozitiva față de sine; 

 cooperare activă, toleranță; 

 abilități eficiente de comunicare; 

 bune abilități de rezolvare a problemelor, personalitate deschisă; 

 capacitatea de a concilia interesele personale și de grup [3]. 

S-a constatat că o condiție prealabilă, importantă pentru dezvoltarea unei bune 
competențe sociale este că individul trebuie să aibă o atitudine pozitivă față de sine și o atitudine 

pozitivă față de mediul înconjurător. Toleranța față de alții, cooperarea activă și comunicarea 
eficientă sunt, de asemenea, factori importanți ai competenței sociale: toți acești trei factori îi 
ajută pe indivizi să aibă succes în interacțiunea cu alții și, pe baza reacțiilor partenerului 

(partenerilor) cu care interacționează, să facă schimbările corecte în comportamentul lor social, 
dacă este necesar (Tunstall, 1994) [17].  

Efectul influent al abilităților de rezolvare a problemelor a devenit evident prin cercetarea 

efectuată de Spivack și Shure (1974) și Rutter (1979). Este binevenit pentru dezvoltarea 
competenței sociale dacă individul este capabil să rezolve problemele în moduri creative și 

alternative, luând în considerare atât interesele proprii, cât și cele ale altora. În cele din urmă, o 
personalitate deschisă, prietenoasă și cooperantă influențează pozitiv și dezvoltarea competențelor 
sociale ale individului [14; 10]. 

În final, se poate constata că modelul de competență de mai sus se bazează pe ideea că 
competența socială poate fi înțeleasă cel mai bine ca o combinație a câțiva factori care 
interacționează mereu. Factorii, influențând unul pe altul, produc un mecanism circular autonom. 

Unii dintre factorii pot funcționa aproape automat și foarte stereotipizat.  

Competența socială include și sistemul interpretativ al individului sau, cu alte cuvinte, 

interesele sale actuale (care sunt denumite în continuare structuri cognitive), care se schimbă atât 
cu experiența, cât și în funcție de cerințele situației. Interesele individului nu influențează doar 
procedura de procesare a informațiilor cognitive ci și comportamentul persoanei într-o anumită 

situație. Din cele de mai sus rezultă că următoarele elemente ale procedurii cognitive sunt 
importante în definirea competenței sociale: dialogurile interioare, așteptările, evaluarea 
rezultatelor finale, rezolvarea problemelor și alte abilități sociale cognitive și stiluri de procesare a 

informațiilor. Tipurile de procese cognitive care sunt activate într-o situație socială depinde de 
maturitatea procedurilor de procesare a informațiilor, cerințele situației, atitudinile (interesele) 
curente, precum și reacțiile celorlalți participanți. Comportamentul observabil - adică ceea ce face 

individul într-o anumită situație - este doar un element (deși unul important) de competență 
socială. Cu toate acestea, comportamentul observabil are o semnificație deosebită, deoarece poate 

avea consecințe personale și interpersonale, iar natura proceselor cognitive legate de aceste 
consecințe are efecte suplimentare asupra mecanismului de auto-susținere.  
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De asemenea, este important de menționat că persoanele participă activ la crearea și 
selecția acestor mecanisme (indiferent dacă acestea sunt sau nu mecanisme intra- sau 
interpersonale) și participă activ la formarea mediului lor social. În formarea competenței sociale, 

școlile și soluționarea sarcinilor de cooperare, în primul rând în activitatea în perechi sau în grup, 
au un rol major (Torgyik, 2005) [15], cu condiția ca atmosfera să nu fie perturbată de apariția 

prejudecăților, stigmatizării sau excluderea anumitor grupuri și dacă există o intenție și mijloacele 
necesare pentru formarea constructivă a relațiilor inter-grup (Karlovitz, 2004) [5]. 

Dezvoltarea conceptului de calitate a vieții 

Istoria studiului calității vieții are mai mult de 40 de ani, însă în știința autohtonă acest 
subiect abia începe să se dezvolte. Sociologii sovietici vorbeau de conceptul de ”calitate a vieții” 
dar în contextul conceptului de ”stil de viață”. 

A doua jumătate a secolului XX poate fi descrisă ca o perioadă în care se schimbă 
prioritățile de dezvoltare ale întregii comunități mondiale. Se presupune că o viață mai bună se 

poate realiza numai prin creșterea veniturilor și a consumului de bunuri materiale. Conceptul de 
îmbunătățire a calității vieții, axat pe combinarea armonioasă a tuturor sferelor societății cu 
individul, a fost un nou simbol al progresului.  

Conceptul de "calitate a vieții" se folosește în mod activ în sociologie, medicină și 
psihologie și este înțeles ca o caracteristică integrală a funcționării fizice, mentale și sociale a unei 
persoane. 

Prin calitatea vieții - în sensul definiției OMS se înțelege percepția indivizilor asupra 
situaților lor sociale, în contextul sistemelor de valori culturale în care trăiesc și în dependență de 

propriile necesități, standarde și aspirații. În medicină prin calitatea vieții se înțelege bunăstarea 
fizică, psihică și socială, precum și capacitatea pacienților de a-și îndeplini sarcinile obișnuite, în 
existența lor cotidiană.  

Conceptul de "calitate a vieții" reprezintă mai mult decât "standardele de viață" private și 
se referă la toate elementele condițiilor în care trăiesc oamenii, adică la toate nevoile și cerințele 
lor. Acest concept a fost dezvoltat de oamenii de știință socială pentru a măsura și a evalua 

bunăstarea, satisfacția și fericirea oamenilor. Acesta impune, printre altele, o infrastructură socială 
și publică disponibilă și accesibilă care să satisfacă nevoile celor implicați și afectați de aceasta, 
precum și un mediu fără deteriorare gravă sau poluare.  

Milbrath afirmă că "dacă calitatea vieții este definită ca fericire, bunăstare sau satisfacție, 
este în mod necesar subiectivă", astfel, obiectele pe care le apreciem în mod pozitiv oferă această 

valoare calității vieții noastre (Milbrath, 2000) [6]. Solomon și colaboratorii (2000) subliniază că 
evaluarea pe care o facem de mediu implică mai mult decât o interpretare detaliată a acesteia; este 
o reacție globală și afectivă care este puternic influențată de imagini ideale care sunt de natură 

subiectivă [13]. 

Deși noțiunile de calitate a vieții și de calitate a mediului arată o suprapunere 
considerabilă, ele nu sunt identice: există unele elemente de fericire care au cauzele lor asupra 

individului. Există oameni care se pot simți fericiți chiar și în cele mai grave condiții de mediu, în 
timp ce alții nu pot fi fericiți chiar și în cele mai bune condiții de mediu. În ultimii ani, studiile 

privind calitatea vieții s-au concentrat în mod fundamental asupra naturii urbane și asupra calității 
vieții urbane. Conceptul calității vieții este o problemă complicată și multidimensională. Prin 
urmare, nu este necesar să spunem că acest concept poate fi aplicat în planificare doar atunci când 

există cadre adecvate și fiabile pentru măsurarea acestuia. Într-adevăr, planificatorii urbani, 
politicienii, oamenii de stat, organizațiile neguvernamentale și publicul încearcă să influențeze 
procesele și rezultatele de planificare pentru a schimba condițiile, pentru a îmbunătăți calitatea 

vieții și pentru a oferi un mediu în care calitatea vieții este îmbunătățită.  
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"Calitatea" implică gradul de excelență al unei caracteristici; dar, conceptul de QOL 
înseamnă diferit pentru diferite grupuri de oameni. Pentru unii, înseamnă cât de fericit ele sunt și, 
pentru alții, înseamnă nivelul statutului economic, educația, sănătatea sau securitatea. Mulți 

cercetători sunt de acord că conceptul de QOL este prea larg pentru a fi descris. Este imposibil să 
se dezvolte o definiție acceptabilă integrată a conceptului (Solomon et al., 2000). Explorarea 

factorilor asociați cu QOL va oferi indicii valoroase pentru intervențiile în domeniul sănătății și 
pentru planificarea sănătății. Un model teoretic de schimbare a răspunsului și QOL propus de 
Schwartz și Sprangers (1999) sugerează că statutul socio-demografic (de exemplu vârsta, sexul, 

statutul marital, educația etc.) este un factor antecedent care poate afecta QOL perceput de 
individ. Acest model a fost adoptat în aproape toate studiile privind factorii corelați ai QOL [12]. 

Lipsa unei definiții standard pentru acest concept a dus la utilizarea termenilor cum ar fi 

bunăstarea, nivelul vieții, satisfacția în viață și altele, în loc de calitatea vieții în literatura propusă 
în acest domeniu. Unii experți au pus termenul "calitatea vieții" într-un șir continuu de concepte, 

iar alții susțin că calitatea vieții este un concept multidimensional. În ciuda diversității conceptelor 
pentru măsurarea calității vieții, mulți autori au comentat că există o mare corelație reciprocă între 
ele. Acest motiv a dus la efectuarea unui efort mai redus pentru formularea unei teorii codificate 

pentru definirea termenului calitatea vieții. 

Romney și colab. (1994) a încercat să explice de ce nu există o definiție integrată 
acceptată pentru calitatea vieții:  

 Procesele interne și subiective legate de experiențele calității vieții pot fi 
explicate și interpretate prin filtre, opinii și declarații diferite;  

 Conceptul de calitate a vieții este considerabil complex și vag. 

Conceptul de calitate a vieții conține înțelegerea procesului de creștere și dezvoltare 

umană, speranța medie de viață a oamenilor din comunitățile lor și o gamă largă de procese 
psihologice care sunt afectate de factorii de mediu și de sistemele individuale de evaluare [9]. 

În ciuda diferențelor în ceea ce privește definirea calității vieții, există un consens 
perceptual între experți. Majoritatea experților sunt de acord că calitatea vieții include aspecte 
pozitive ale vieții și este un concept multidimensional. 

Dimensiunea subiectivă a conceptului calitatea vieții  

Ființele umane percep problemele și soluțiile posibile din diferite puncte de vedere sau în 
funcție de rolurile lor sociale (inclusiv rolurile reproductive, productive, comunitare și politice) și 

definesc nevoile lor de bază cu diferite criterii. Același obiect fizic sau experiență specifică poate 
fi percepută diferit de persoane diferite. Astfel, o casă poate fi percepută de unii oameni ca fiind 
de înaltă calitate, în timp ce pentru alții ea poate fi mai mică sau deloc de calitate. Pentru anumite 

grupuri sociale, un mediu poate părea ideal, pentru alții, cu greu poate fi acceptabil sau chiar 
definitiv inacceptabil. Aceasta înseamnă că o anumită calitate a mediului poate implica 

conținuturi, imagini, percepții care diferă pentru diferite persoane în funcție de alți factori, cum ar 
fi sexul, vârsta, cultura, etnia sau religia. Aici este utilă perspectiva subiectivă în evaluarea 
modului în care pot apărea relațiile subiective într-un anumit context afectând calitatea vieții 

(Moser, 1994).  

În majoritatea literaturii referitoare la calitatea vieții, "ființele umane", "oamenii", 
"comunitățile" și "gospodăriile" sunt tratate ca grupuri omogene atunci când într-adevăr acestea 

conțin o diversitate de relații care nu pot fi neapărat clasificate ca având aceleași nevoi. 
Subiectivitatea se limitează la toți ceilalți factori sociali, cum ar fi clasa, etnia, vârsta sau religia  și 

toate tipurile și / sau sferele de activități: productive, distributive, organizaționale, politice, tehnice 
și de cercetare. Se referă, de asemenea, la toate structurile instituționale, procedurile și practicile 
organizatorice în toate sectoarele sociale, cum ar fi sănătatea, ocuparea forței de muncă, educația, 

transportul, mediul și locuințele [7]. 
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În studiul empiric al calității vieții, au reușit mai mult economiștii și geografii economici 
care au implementat abordarea "obiectivă". Sociologii se concentrează asupra bunăstării sociale și 
a dispoziției sociale. În cercetările percepției subiective a calității vieții, se poate aplica schema 

simplificată, și conceptul se reduce la satisfacție, sau, dimpotrivă, setul maxim de indicatori care 
conduc la estomparea limitelor dintre calitatea vieții percepută subiectiv și factorii care contribuie 

la aceasta.  

Din punctul de vedere al abordării "obiective" calitatea vieții este studiată printr-un set de 
indicatori statistici, bazându-se pe astfel de autori ca R Bauer, L Biederman, B Gross, OD 

Duncan, LJ Rees, B Sheldong, cel mai cunoscut indice al calității vieții este considerat Indicele 
Dezvoltării Umane, creat de specialiștii ONU. Exemple de reducere a indicatorilor obiectivi într-
un singur indice pot fi găsite în lucrările lui M.D Morris, D. Johnston, F. Forrester. Modelul 

dezvoltat de D. Johnston permite luarea în considerare a diferențelor temporare, iar modelul J. 
Forrester - importanța componentelor particulare ale calității vieții. 

Adepții abordării "subiective" (subjective well-being) studiază calitatea vieții prin prisma 
conștiinței subiectului, a satisfacției de viață și a aspectelor sale particulare, precum și prin simțul 
fericirii sau nefericirii. Studiile privind calitatea subiectivă a vieții în Occident sunt asociate cu 

nume precum NM Bredburn, C McCall, C Terune, A Michel, T Logoleggi, P Cantor, H Dulki și 
D Rourke, F. Converse, U Rogers, A Campbell, M. Abrame, F. M. Andrews, C. B Whytie.  

O prezentare a încercărilor metodice și teoretice și rezultatele numeroaselor studii străine 

despre bunăstarea subiectivă se reflectă în opera lui M. Argyle "Psihologia fericirii". Cu toate 
acestea, monografia sa se concentrează pe analiza indicatorilor individuali ai calității vieții 

subiective, și nu ia în considerare o abordare care pune în aplicare logica măsurării trăsăturilor 
sociale complexe [1].  

O abordare „subiectivă”în analiza calității vieții este utilizată și în cadrul categoriei „stil 

de viață”, el găsind expresia în termenul „bunăstare socială”, care a fost măsurată prin satisfacția 
de viață în general și cu componentele sale particulare. În lucrările I.T Levykin, O L Barskaya se 
conține un concept de studiu detaliat a bunăstării sociale din punct de vedere al mecanismelor 

subiective care o determină și a condițiilor externe care acționează ca determinanți, dar ultimul 
studiu empiric asupra acestei scheme a avut loc în 1990. De atunci, situația s-a schimbat, astfel 
metodologia trebuie regândită în funcție de realitățile actuale [19;23]. 

O analiză empirică a satisfacției vieții în general și a unor satisfacții private este realizată 
în cadrul studiilor privind dispoziția socială (O.A Khasbulatova, L.S Egorova, 2013) și bunăstarea 

socială, care poate fi considerată acum un indicator al adaptabilității, dar nu analog al calității 
vieții percepute [24].  

În puținele lucrări dedicate cercetării empirice a calității vieții subiective percepute, de 

regulă, nu se folosește logica măsurării variabilei latente. V. I. Boykov, N.M Federeva și N.L. 
Prokopchuk o analizează prin indicatori separați de satisfacție de viață în general și cu aspectele 
sale specifice, fără a le combina într-un singur indice logic [20]. A N Ershov, Y. R Khairuchlina, 

NN Klintsova folosesc un set destul de extins de indicatori ai calității vieții, ceea ce nu contribuie 
la clarificarea conținutului fenomenului studiat [21;22].  

Metodologia și rezultatele cercetării 

Scopul cercetării este de a identifica relația dintre nivelului de dezvoltare a 
competențelor sociale și evaluarea subiectivă a calității vieții de tinerii contemporani. 

Metodele de cercetare. În cadrul cercetării au fost aplicate: 1. Chestionar de 
determinare a nivelului de dezvoltare a competențelor sociale  (А.P. Goldstein); 2. Evaluarea 
satisfacției față de calitatea vieții (N.Vodopianova). Pentru interpretarea rezultatelor obținute 

s-au folosit metode de analiză statistică a datelor. 
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Baza experimentală a cercetării. Cercetarea a fost electuată pe un eșantion de 222 de 
studenți, de la 2 universități private, USPEE ”Constantin Stere”, Universitatea Liberă 
internațională din Moldova (ULIM) și de la o universitate de stat USARB.  

În continuare prezentăm mediile pentru variabila competență socială pentru întreg 
eșantion.  

Tabelul 1. Repartizarea mediilor – variabila competență socială 
 Deprinderi 

primare 

Autoexprimare 

in comunicare 

Reacția la 

opinii 

Deprinderi 

de planificare 

Alternative la 

agresivitate 

Deprinderi 

sociale 

USPEE 3,81 3,67 3,69 3,74 3,58 3,70 

USARB 4,12 3,76 3,75 3,98 3,82 3,89 

ULIM 3,79 3,53 3,64 3,85 3,72 3,71 

TOTAL 3,90 3,65 3,69 3,86 3,70 3,77 

Analizând datele obținute folosind zonele indicatorilor numerici observăm că:  

Pentru studenții USPEE mediile se află în limitele zonei normale ( 3,25-3,75) doar 
deprinderile primare care se situează în zona devierilor nesemnificative ( 3,75-4,00).  

La studenții de la USARB datele se repartizează altfel: Doar pentru variabila reacția la 
opinii cotele se află în zona normă ( 3,25-3,75); deprinderile primare-zona devierilor observabile ( 
4,00-4,50) iar celelalte în zona devierilor nesemnificative ( 3.75-4.00).  

Cotele pentru majoritatea variabilelor la studenții ULIM se află în zona normă (3.25-
3.75), iar în zona devierilor nesemnificative se află deprinderile de planificare și cele primare.  

Ce ține de variabila competență socială cotele acesteia se află în zona normă pentru 

studenții USPEE și ULIM și pentru studenții USARB în zona devierilor nesemnificative.  

 

 

Fig. 1. Repartizarea mediilor – variabila competență socială 

Rezultatele obținute în urma prezentării mediilor arată că tinerii contemporani au 
posibilități de dezvoltare a competențelor sociale atât în cadrul universității cât și înainte de 

aceasta.  

Următoarea variabilă cercetată este calitatea vieții. În articolul dat vorbim de evaluarea 
subiectivă a calității vieții deoarece ținem cont de aspectele percepției individuale a vieții, 

condițiilor de trai etc.  

Raportând datele obținute la nivele calității vieții, pe domenii putem remarca următoarele.  

 Coeficientul general al evaluării subiective a calității vieții (QOL) se află în intervalul 

21-29 ceea ce prezintă un nivel mediu.  
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 Pentru domeniile „emoții negative” și ” optimism” și ”autocontrol” găsim cele mai 
joase cote, ce denotă un nivel scăzut al evaluării calității vieții (4-21). La domeniul ”optimism” 
cotele coboară sub minimumul cheii. Acest fapt poate fi condiționat de situația politică instabilă, 

de subaprecierea posibilităților personale de viitor etc.  

 Domeniul ”muncă” și ”suport” au cote ce se încadrează în nivelul mediu (23-31).  

 Pentru domeniile ”realizări”, ” sănătate”, ”comunicare” și tensiune” mediile se 
încadrează de asemenea în nivelul mediu. Dacă analizăm mediile pentru tensiune ele sunt foarte 

aproape de cotele înalte.  

Tabelul 2. Mediile calitatea vieții 
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29,55 30,32 28,78 30,15 28,93 3,1 28,53 14,38 13,95 23,08 

U
S

A
R

B
 

28,73 31,12 29,06 31,30 30,91 4,04 28,40 14,20 14,20 23,55 

U
L

IM
 

30,13 28,74 28,72 29,25 28,67 4,43 29,33 13,97 14,63 23,10 

T
O

T
A

L
 

29,47 30,06 28,85 30,23 29,50 3,86 28,75 14,18 14,26 23,24 

Astfel putem concluziona că per eșantion evaluarea subiectivă a calității vieții este bună. 

Subiecții au posibilități și condiții favorabile de dezvoltare, au capacități care le asigură un nivel 
mediu al calității vieții.  

 

Fig. 2. Datele medii - calitatea vieții 
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Ultima etapă în analiza datelor obținute este verificarea coeficientului de corelare dintre 
variabilele ”competență socială” și ”calitatea a vieții”.  

Rezultatele corelării datelor folosind coeficientul Breavis-Pearson le găsiți în tabelul 3.  

Tabelul 3. Corelarea datelor obținute pentru competențele sociale și calitatea vieții 

Domenii 

Deprinderi 

primare 

Autoexprimare Reacția 

opinii 

Deprinderi 

planificare 

Alternative 

agresivitate 

Deprinderi 

sociale 

Munca 
   ,692** ,641** ,608** 

   ,000 ,000 ,002 

Realizări 
,644** ,614** ,560* ,735** ,639** ,732** 

,000 ,001 ,017 ,000 ,000 ,000 

Sănătate 
,575**   ,576** ,552* ,567* 

,009   ,008 ,024 ,013 

Comunicare 
   ,648** ,626** ,115 

   ,000 ,001 ,087 

Suport 
 ,553* ,566* ,557** ,660** ,643** 

 ,023 ,013 ,000 ,000 ,000 

Optimism 
   ,625** ,605** ,554* 

   ,001 ,002 ,022 

Tensiune 
   ,556* ,542*  

   ,020 ,034  

Autocontrol 
,564*  ,556* ,604** ,634** ,617** 

,014  ,020 ,002 ,000 ,001 

Emoții 

negative 

   ,626** ,591**  

   ,001 ,004  

QoL 
  ,540* ,729** ,691** ,659** 

  ,038 ,000 ,000 ,000 

Analizând datele obținute în urma corelării datelor celor două variabile am obținut că 
exista raport direct proporțional între competențele sociale și coeficientul de calitate a vieții 
(QoL), astfel pentru a avea un nivel înalt al calității vieții trebuie să ne dezvoltăm competențele 

sociale.  

De asemenea studiind datele din tabelul de mai sus vedem că exista corelări între 
majoritatea domeniile și deprinderilor.  

Concluzii  

Societatea bazată pe cunoaştere impune utilizarea unei palete largi de competenţe 

implicate în informare, cunoaştere, relaţionarea lucrurilor și faptelor cu realitatea, analiză critică și 
sinteză, antreprenoriat, dezvoltarea personală, rezolvarea problemelor practice și asigurarea 
interacţiunilor optime în diverse contexte sociale. Începutul celui de-al treilea mileniu a deschis o 

eră a informării şi a relaţionării în plan social – două resurse cheie pentru succesul adaptării 
individului uman la noul stil de viaţă creat prin ultramodernizarea societăţii la nivel global.  

Competenţele sociale reprezintă pattern-uri de comportament social pe care indivizii 

umani le manifestă şi care îi ajută să producă efectele dorite asupra altor persoane. Exprimarea 
calitativă a competenţelor sociale în planul relaţiilor interpersonale implică, pe lângă abilităţile 

sociale, şi alte dimensiuni, precum: comportamente manifeste, procese cognitive, abilităţi în 
domeniul reglării emoţiilor etc. 

Scopul lucrării date a fost în a identifica interdependența dintre competențele sociale și 

evaluarea subiectivă a calității vieții. După cum am observat există interdependență între 
variabilele supuse analizei, raportul fiind direct proporțional.  
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Astfel putem cu certitudine afirma că dezvoltarea competențelor sociale începând cu 
vârste fragede va asigura pe viitor succesul tinerilor generați.  
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Manoil Pavel 

ETIOLOGIA STĂRII DE SINGURĂTATE ÎN MEDIUL ADOLESCENTIN 

THE ETIOLOGIES OF LONELINES IN THE ADOLESCENT ENVIROMENT 

Rezumat 

Articolul reprezintă o sinteză a cercetărilor efectuate în domeniul psihologiei sociale cu 

obiectivul de a evidenția factorii stării de singurătate în mediul adolescentin și diminuarea ei. 

Adolescenţa reprezintă nu atât o etapă cantitativă, cât calitativă, amplificatoare în multitudinea 

aspectelor de dezvoltare. Adolescentul se schimbă, sub raport fizic, psihic și în plan social, iar dacă 
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apare o situație de criză existențială, adolescenții își pierd reperele tradiționale și identitatea proprie, 

drept urmare se amplifică vulnerabilitatea psihologică și crește presiunea mediului social asupra lor. 

Acești factori duc la alterarea sau diminuarea capacităților afective, de comunicare și relaționare ale 

adolescentului, ceea ce face ca aceasta să nu mai poată menține sau constitui legăturile cu ceilalți și 

cu lumea exterioară. 

Cuvinte-cheie: singurătate, adolescenți, factorii stării de singurătate, efectele singurătății în 

mediul adolescentin, izolare, solitudine, agresivitate.  

Abstract 

The article is a synthesis of the researches carried out in the field of social psychology with 

the objective of highlighting the factors of loneliness in the adolescent environment and diminishing it. 

Adolescence is not just a quantitative stage but a qualitative step in the many aspects of development. 

Adolescence is changing, physically, psychologically and socially, and if there is a situation of 

existential crisis, adolescents lose their traditional landmarks and their own identity as a result the 

psychological vulnerability is amplified and increases the pressure of the social environment on them. 

These factors lead to alteration or diminishing affective capabilities, communication and relationships 

of the adolescent, which makes it unable to maintain it or making connections with others and the 

outside world. 

Kеy-wоrds: loneliness, the adolescent, factors of loneliness, the effects of in the adolescent 

environment, insulation, solitude, aggressivity. 

Introducere. Singurătatea este o experiență ce determină apariția unui sentiment 

complex, care exprimă o anumită formă de conștiință de sine și arată principalele conexiuni dintre 
relațiile reale existente și cele ale lumii interioare a unei persoane. 

Singurătatea poate fi definită operaţional ca raportul defavorabil dintre cantitatea și 

calitatea relaţiilor interpersonale reale şi cele dorite de individ. Ea survine atunci când numărul 
interacţiunilor sistematice cu ceilalţi este prea mic sau nu îndeajuns de profund și consistent în 
comparaţie cu aspiraţiile. Este epuizantă emoţional, inhibitorie în relaţiile interpersonale şi care 

determină persoana să regreseze psihologic. Este o stare când individul se simte golit și foarte 
nefericit. Oamenii ca fiinţe sociale simt nevoia de contact social extrem de puternic.  

Singurătatea este mai mult decât faptul de a fi singur, ea reprezintă lipsa dar şi dorinţa de 

a avea interacţiuni cu ceilalţi. Pentru orice fiinţă umană este foarte important să relaţioneze fizic și 
emoţional cu ceilalţi, această interacţiune influenţând mult calitatea vieţii sale. Majoritatea din noi 

se simt prost atunci când sunt singuri şi nu au nimic de făcut. 

Singurătatea este o stare emoțională complexă care, deși este universală, poate fi trăită 
diferit ca urmare a experienței personale, contextului de viață în care ne aflăm, dar mai ales din 

cauza unicității fiecăruia dintre noi.  

Singurătatea, solitudinea conform dicționarului sunt sinonime și se caracterizează ca o 
stare de spirit negativă – în viață nu sunt. Singurătatea e starea de spirit în care îți lipsește constant 

celălalt, ești nefericit veșnic îngrijorat, lipsește ceva, tânjești după ceva. 

Scopul cercetării constă în analiza teoretică a factorilor psihosociali care generează 

apariția singurătății în mediul adolescentin. Pentru atingerea scopului în cercetare am aplicat 
următoarele metode:  

 Metoda studiului bibliografic – exprimă descrierea și analiza literaturii de specialitate. 

 Metoda raționamentului – explicația științifică deductivă și inductivă a stării de 
singurătate în mediul adolescentin. 

Rubenștein C., Shaver P. [42] dau următoarea definiție a singurătății: singurătatea este 

experiența care provoacă un complex și o acută stare, care exprimă o anumită formă de conștiință 
de sine și arată relațiile și conexiunile din lumea interioară a individului. 
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În opinia savantului Трубникова С. Г. [24] singurătatea este critica, cei împinge pe 
oameni la suicid, ”durerea cât de mare ar fi ea, poate fi suportată dacă avem cu cine o împărtăși, 
singurătatea este opacă și monotonă”. Autorul consideră că singurătatea îmbracă diverse forme, 

lăsând individul cu senzația de dezamăgire, marginalizare, excludere din grupul social. 

Корчагина С. Г (2008), [20] definește singurătatea ca fiind o stare psihică, ce reflectă 

trăirea afectivă a unicității persoanei, a imposibilității sau a nedorinței subiective de a interacționa 
cu alți oameni, de a se simți acceptat și apreciat de ei, deoarece abundă în intensitate este limitată 
în timp, este subiectivă în apreciere. 

Solitudinea e starea de spirit când ești constant încântat de tine, este o împlinire profundă 
o mulțumire extraordinară, fericire, sărbătoare, te simți ca și cum toată lumea ar fi a ta, întreagă 
existență ar fi a ta. O problemă majoră în conceptualizarea singurătății o reprezintă confuzia dintre 

singurătate, solitudine și izolare, care la prima vedere par a fi sinonime. Transcendentaliștii 
Emerson R. (1950), Togo G. (1962), [8, 23] pentru prima dată vin cu o distincție clară dintre 

singurătate și solitudine . Necesitatea solitudinii... este organică, scria Emerson R.[8] în lucrarea 
sa ,, Societatea și solitudinea’’.  

Conform teoriei lui Emerson R. solitudinea oferă oului o minte clară, îndepărtare de la 

comunicarea deșartă și posibilitatea de reevaluare permanentă a propriului ,, Eu’’ , deci, 
solitudinea poate fi regăsită oriunde: în mulțime, natură, familie, important este de a fi capabil să 
te distanțezi cu puterea minții de la contactele superficiale și neobligatorii.  

Togo G., [23] ajunge la concluzia că ,,singurătatea nu este măsurată mile care separă 
omul de apropiații săi’’. Deosebirea principală între ,, singurătate și solitudine este că, 

singurătatea are conotație negativă, fiind asociată cu alienare, izolare, abandon, criză, etc., iar 
solitudinea are conotație pozitivă, fiind asociată cu creație, productivitate mintală, purificare 
morală, etc.  

Singurătate și izolare (însingurare), solitudine, noțiuni care sunt utilizate deseori ca 
sinonime, deși par a fi înrudite după sens, ele reprezintă noțiuni absolut diferite. În viziunea lui ,, 
nimeni nu-și dorește să fie singur tot timpul, dar sunt momente în care, pur și simplu vrem să fim 

singuri’’. 

Pentru Тихонов Г. М. (2006) [52] izolarea socială (fizică) este forțată și omite (complet 
sau parțial) relațiile inerumane. Solitudinea este o stare de izolare fizică benevolă. Ambele 

reprezintă obiective de limitare fizică și temporară a includerii persoanei în societate, izolarea 
fiind forțată, iar solitudinea benevolă.  

Буянов М. И (2003) [5] evidențiază relația strânsă între solitudine și formarea 
personalității, cunoașterea de sine și descoperirea unicității Eu-lui său.  

În viziunea Losîi E., Perjan C., Tintiuc T. numai în solitudine găsim aprecierea pozitivă a 

singurătății. [41] 

Корчагина С. Г. afirmă că solitudinea întotdeauna este acceptată de individ benevol și 
este un comportament profitabil în ceea ce privește dezvoltarea personală, acțiunea mecanismelor 

de protecție, reducerea tensiunii psihice etc.  

Starea de însingurare, care nu reprezintă altceva decât starea de izolare a subiectului, 

după Cristea D. (2000) [21]apare ca o ,,boală a sufletului în comparație cu singurătatea, având 
cauze mult mai profunde din punct de vedere psihologic și psihosocial, după cum și efectele sunt, 
de regulă, mult mai drastice. ,,Însingurarea este rezultatul alterării sau diminuării capacităților 

afective, de comunicare și relaționare ale subiectului uman, ceea ce face ca aceasta să nu mai 
poată menține sau constitui legăturile cu ceilalți și cu lumea exterioară’’ . 

Cu ajutorul analizei comparative a acestor noțiuni singurătate, solitudine, izolare, punem 

în evidență trăsăturile și esența de bază a acestora. 
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Singurătatea Izolarea Solitudinea 

 Are conotație negativă, 

nocivă, care duce subiectul în 

stere de ,, vid’’ 

 Este distructivă 

 Nu este dorită, poate fi 

dureroasă 

 Este însoțită de tensiune, 

dependență și anxietate 

 Este condiționată de o 

percepție subiectivă 

 Exprimă o situație socială 

 Este generată preponderent de 

factori externi și contextuali 

 Poate fi prezentă și la 

singurătate, dar este forțată. 

 Are la bază cauze obiective 

 Presupune perceperea acesteia 

drept o problemă care are 

repercusiuni imediat negative, 

chiar mai negative decât în 

starea de singurătate 

 Este echivalentă cu o stare 

psihologică 

 Apare în rezultatul reducerii 

capacității de comunicare și 

relaționare 

 

 Are conotație pozitivă, 

însoțită de izolare benevolă 

 Dezvoltă potențialul personal 

 Este dorită și individul posedă 

o stare de bine 

 Împăcare cu sine, liniște, 

armonie și independență 

Uneori suntem singuri chiar și atunci când suntem înconjuraţi de o mulţime de prieteni. 
Pe fondul diferenţelor, precum cele sociale, de sex, de etnie, în urma abuzurilor, din cauza 
dezabilităților, dar chiar şi a propriilor insecurităţi, oamenii sunt marginalizaţi sau se izolează 

social, trăind în tăcere suferinţa şi ducând povara singurătăţii. Analiza teoretică a literaturii de 
specialitate a demonstrat că: starea de singurătate apare acut în preadolescență deoarece are loc 
identificarea Eu-lui și legătura cu lumea exterioară. Acest lucru se datorează în primul rând 

dezvoltării reflecției la această vârstă și trecerii la un nou nivel de conștiință de sine, cu o nevoie 
crescută de auto-cunoaștere, acceptare și recunoaștere, comunicare și separare, cu o criză a stimei 

de sine. 

Кон И. С. [18] consideră că singurătatea unui adolescent este o stare normală inerentă 
acestei vârste accentuând seriozitatea și dramă a acestei experiențe. Împreună cu conștientizarea 

unicității, originalității, disimilarității față de ceilalți, apare sentimentul de singurătate. "Eu-l" 
adolescentului este încă vag, difuz, adesea trăit ca o anxietate, sau un sentiment de gol interior, 
care trebuie să fie umplut cu ceva. Acest lucru sporește nevoia de comunicare și mărește, în 

același timp, selectivitatea nevoie de confidențialitate. Și, de asemenea: "... în etapa de tranziție, 
ideea conținutului unor astfel de concepte ca" singurătate "," intimitate "se schimbă. Copiii le 

interpretează, de obicei, ca o anumită condiție fizică, adolescenții le atribuie acestor cuvinte o 
semnificație psihologică, atribuindu-le nu numai o valoare negativă, ci și o valoare pozitivă. 

Albu E. (2007) [2] afirmă că adolescența este o etapa de vârstă - care debutează încă în 

pubertate şi este cuprinsă între 14 și 15 ani – 17 și 18 ani). Această etapă este foarte importantă 
din perspectiva dezvoltării personalităţii și întâmpină dificultăţi în determinarea indicatorilor 
pentru clasificare.  

Adolescenţa reprezintă nu atât o etapă cantitativă, cât calitativă, amplificatoare în 
multitudinea aspectelor de dezvoltare. Adolescentul se schimbă, sub raport fizic, prin maturizarea 
diferitelor segmente, aparate, organe ale corpului. Schimbările, sub aspect psihic, se exprimă prin 

intrarea în funcţie a unor noi capacităţi intelectuale, afective, volitive, de motivaţie, aptitudine. În 
plan social, transformările se caracterizează prin sporirea gradului de implicare şi realizare 

socială. Mediul în care creşte și se dezvoltă adolescentul, contextul extraşcolar în care se află în 
afara şcolii, dar și alţi factori condiţionează orientarea prosocială ori antisocială a adolescentului. 
Printre cele mai importante achiziţii ale vârstei adolescentine evidenţiem următoarele 

neoformaţiuni:  

 autodeterminarea personală socială și profesională  

 formarea concepţiei despre lume.  
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 constituirea planurilor pentru viitor.  

 constituirea conştiinţei de sine și a imaginii stabile a Eu-lui. 

Cercetătorii identifică un număr de factori: personali, sociali, situaționali care contribuie 
la apariția singurătății în mediul adolescentin. În plus, se acordă prioritate factorilor personali, 

cum ar fi stima de sine scăzută, timiditatea, autocritica excesivă și nivelul scăzut al dezvoltării 
abilităților de comunicare, precum și anumite caracteristici (egoism, agresivitate). Cercetătorii 

atribuie excluderea socială la factorii sociali, adică respingerea unui adolescent de către un grup 
de colegi și respective lipsa "cercului" lui social. La adolescenți se poate forma un comportament 
deviant, care poate duce la absenteism, folosire argourilor, tatuaj etc.). Dacă un adolescent nu 

găsește sprijin și înțelegere în relațiile cu adulții, atunci se îndreaptă spre colegi de același fel care 
nu sunt "înțeleși" de cei din jurul lui. Un adolescent care este singur în rândul adulților și colegilor 
poate intra într-un grup antisocial, unde va încerca să-și îndeplinească dorința de independență. 

Apariția conștiinței de sine, așa cum a remarcat-o pe G. Kraig, este rezultatul conștientizării 
adolescenților la apariția schimbărilor vizibile ale corpului său, respectiv la apariția unui interes 
ferm pentru el însuși. Dizarmonia dintre aspectului fizic și mental este proiectat asupra lumii 

înconjurătoare, care începe să pară conflictuală și tensionată. Adolescentul idealizează cu ușurință 
oamenii din jurul lui și este la fel de ușor dezamăgit de ei, se caracterizează prin experiențe 

morale acute, noi viziuni asupra lumii. În același timp, o altă necesitate psihică justificată în 
adolescență este nevoia de singurătate, pentru că doar singur adolescentul poate să înțeleagă și să 
"digereze" schimbările care au loc, să evalueze el însuși relațiile sale, să determine linia 

comportamentului său și poziția sa. Aproximativ toți copii trec prin această perioadă a singurătății 
când se simt nesiguri și lipsiți de siguranță, în această lume mare și plină cu probleme. Pentru a 
trece cumva de singurătate, unii adolescenți sunt interesați de jurnale, deoarece acesta este un mod 

convenabil de a vorbi cu sine însăși și de a-ți înregistra gândurile și experiențele. Jurnalul este 
păstrat și ascuns chiar și de cei mai apropiați oameni. În jurnalul are loc verificarea pe sine, 

deoarece oferă o imagine a acțiunilor și intențiilor adolescentului - ceea ce nu-i poți spune 
nimănui. Mulți adolescenți completează un jurnal, deoarece se simt singuri, nu au pe nimeni să 
vorbească "deschis". 

Solitudinea, așa cum este menționat de Кон И. С. [apud. p. 89] îi ajută pe adolescenți să 
joace roluri diferite care nu sunt disponibile în viața reală și să modeleze diferite situații, inclusiv 
dificile și critice. 

Cercetarea lui Cristea D. (2000), [21] identifică factorii care predispun trăirea 
sentimentului de singurătate, repartizându-i în factori: psihoindividuali, psihosociali și 
socioculturali. Interacțiunea dintre acești factori face ca: ,, starea de singurătate să fie resimțită în 

mod diferit de la adolescent la adolescent’’, respectiv efectele în plan subiectiv sunt foarte 
diferite…. 

Factorii prezentați de Cristea D. (2000), [apud. p.35] reflectă trei dimensiuni: factorii 
psihoindividuali ai singurătății ce țin de vârstă, gen, stare de sănătate precum și factorii de 
personalitate - respectul de sine, imaginea de sine, timiditatea, rezistența la stres social etc. 

Factorii psihosociali preponderent reflectă statutul social al persoanei (tipul de profesie, nivel de 
calificare, activ sau pensionar, statutul marital), cât și ambianța social a acesteia (zona 
rezidențială, tipul de locuință, grupurile sociale de vecinătate, etc. Factorii de context socio-

cultural formează imaginea despre tipul de comunicare, civilizație, caracteristicile ei 
(tehnologizarea, informatizarea ș.a.). Acești factori în totalitate pot genera sentimental de 

singurătate și privațiune socială, respectiv ei, duc la formarea stilului personal de trăire și 
raportare la împrejurările vieții – stil de viață, care fiind dictate de progresul tehnic, precum 
afirmă Enăchescu C. ,, duc la izolarea individului și la însingurarea acestuia…cu efecte negative 

asupra relațiilor psihologice și sociale interumane’’. Cercetătorul identifică un alt factor de risc 
care poate conduce la singurătate: progresul și proliferarea vertiginoasă a formelor moderne de 



73 

 

comunicare. Progresul continuu a mijloacelor de comunicare produce instrumentalizarea excesivă 
a relațiilor umane, sau altfel spus ,, tehnologizarea comunicării, caracterizată prin deplasarea 
comunicării interpersonale de la individ la sisteme tehnice de comunicare impersonală, ca rezultat 

este pierderea legăturilor afective dintre adolescenți, la izolare și însingurare în societatea 
modernă. Aceste schimbări impuse de progresul tehnico-științific a formelor și tehnicilor de 

comunicare epuizează capacitățile de adaptare ale adolescentului, producându-i o stare de 
dependență.  

Despre factorii socio-culturali Покровский Н. (1989), [53] menționează că fluxul 

permanent de informații cu care adolescentul interacționează, dictat de factorii de progres tehnic, 
dar și comunicarea constantă, uneori forțată în locurile publice întru mediu urban, în familie, 
lipsite de limitele rezonabile ale umanismului, nu numai că nu diminuează sentimentul de 

singurătate, dar îl agravează.  

Despre factorii de personalitate, putem menționa că adolescenții cu o stimă de sine  și 

autoapreciere scăzută, cu grad înalt de timiditate, abilități sociale inadecvate, introverții, prezintă 
anxietate socială și se simt deseori singuri, izolați social. 

Neculau A. (2004), [17] evidențiază premisele pentru care adolescentul poate să devină o 

persoană singuratică pe parcursul întregii vieți: lipsa de preocupare față de copil, contradicțiile, 
incertitudine sau agresivitate din partea adulților. Persoana devine singuratică din cauza lanțului 
vicios: copilul, preadolescentul, adolescentul, tânărul, fiind excesiv de prudent, timid sau agresiv, 

face așa încât alții să-l respingă, la rândul ei respingerea produce neîncredere în persoanele 
întâlnite, care ar putea eventual deveni prieteni. 

Perlman D., Peplau L. (1982) [42] susține că factorii socio-culturali și cei situaționali 
măresc șansele adolescenților de a trăi singurătatea. Sub aspect socio-cultural se identifică 
reduceri semnificative ale contactelor cu rudele, dar în același timp obligațiunile emoționale din 

familie devin mai apropiate și drept rezultat – instalarea singurătății.  

Singurătatea este asociată deseori cu depresia, anxietatea, nefericirea și timiditatea. 
Simptomele psihologice și somatice ale experienței singurătății depind în primul rând de durată 

decât de intensitate. 

Perlman D., Peplau L. (1982) [26] declară că singurătatea reprezintă o cauzalitate 
complexă și o împart în două clase distincte. Prima clasă se referă la evenimente, schimbări care 

grăbesc apariția singurătății (trecerea la o altă etapă de școlarizare, etc.). Din clasă doua de cauze 
fac parte factorii care predispun persoanele să devină singure sau să continue să rămână singure 

pe o perioadă mare de timp (insuficiența comunicării sociale, abilități sociale scăzute, rețeaua de 
relații sociale slab dezvoltată, etc.). 

Тихонов Г. М. (2006), [52] afirmă că singurătatea în adolescență este un fenomen larg 

răspândit în societatea modernă. Adolescenții, în general, sunt mai vulnerabili la singurătate ca 
oamenii maturi sau în vârstă. ,,Aflându-se într-o situație de criză existențială, adolescenții își pierd 
reperele tradiționale și identitatea proprie, drept urmare se amplifică vulnerabilitatea psihologică 

și crește presiunea mediului social asupra lor’’. Savantul identifică din multitudinea de factori 
care contribuie la apariția singurătății trăite de adolescenți următorii:  

 separarea de părinți, dorința de independență, reorganizarea propriului ,,Eu” etc.; 

 structurile sociale și procesele culturale – rolurile inegale și marginale, așteptările 
excesive și standardele nerealiste, modificarea structurii familiei, posibilitățile limitate de a ocupa 
locuri de muncă bine plătite; 

 factori de personalitate – stima de sine scăzută, sentimente de neputință, apatie și lipsa 
unui scop clar, timiditate, egocentrism, aptitudini sociale reduse.  

Efectele negative ale singurătății în mediul adolescentin sunt: depresia, tentative de 
suicid, insomnia, afecțiuni psihice, anxietate, paranoia sau atacuri de panică, probleme de 
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imunitate, agresivitate, menționate de toți savanții care au cercetat singurătatea. Pentru 
confirmarea celor expuse, evidențiem cercetarea lui Rubenstein C. și Shaver P. (1982) care a fost 
bazată pe chestionare deschise, răspunsurile primate: pasivitate tristă, solitudine activă, shopping 

– cheltuind bani, căutarea contactelor sociale, toate reprezintă conduită de refugiu.  

Savantul Шагивалиева Г. Р. (2007), ca reacție negativă la frustrările singurătății a 

evidențiat agresivitatea în mediul adolescentin care poate fi orientată atât exterior cât și interior. 

Concluzii  

În linii mari, analiza surselor științifice cu referire la abordarea stării de singurătate în 

mediul adolescentin ne-a permis să formulăm următoarele concluzii. 

 Singurătatea se prezintă ca stare, proces, atitudine, sentiment, trăire, fiind evidențiate 
tangențe între noțiunile utilizate dar și diferențe în interpretarea ei. 

 Singurătatea reprezintă rezultatul unui deficit de relații sociale și de comunicare. 
 Singurătatea apare în situația când are loc ruperea relațiilor sociale la care 

adolescentul se raportează și respectiv fac parte din viața lui. 
 Singurătate – solitudine – izolare prezintă concepte înrudite, dar în același timp 

diferite prin: mecanismele sale, manifestare, geneză, finalitate. 

 Singurătatea este un fenomen neplăcut și nedorit însoțit de frustrare, stare de stres, 
depresie, dependență etc. și doar în unele situații este considerată plăcută și dorită. 

 Singurătatea este o experiență interioară, subiectivă, care nu poate fi identică izolării 

sociale obiective și solitudinii. 

Definiția conceptului de singurătate pe care am formulat-o în baza notelor esențiale 

relevate este următoarea:  

Singurătatea este un sentiment frustrant, condiționată de ruperea relațiilor sociale ale 
adolescentului, a discrepanței dintre numărul dorit și cel real al contactelor sale sociale  și a 

lipsei de armonie dintre nivelul de calitate dorit al relației și cel real, asociat cu nivelul scăzut al 
actualizării sinelui. 
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Rusnac Svetlana, Beanova Irina  

ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРЕСС 

ТРУДОУСТРОЙСТВА  

GRADUATE WORK-READINESS AND STRESS OF EMPLOYMENT 

Резюме 

В статье изложены оценки, готовности к профессиональной деятельности 

современных выпускников вузов, представленные в современных исследованиях. Исходя их 

положения о том, что содержание профессиональной деятельности значительно отличается 

от формального контекста обучения профессии в ВУЗе, от той атмосферы, в которой 

приобретаются профессиональные знания, навыки и компетенции, авторы излагают мнение о 

необходимости знаний, навыков и компетенций (англ. hard skills – жесткие навыки) для успеха 

в карьере и в жизни. Но интеллект, деловые навыки и функциональные знания – это 

требования, которые удовлетворяются программой вузовского обучения, но наиболее 

эффективные лидеры демонстрируют владение гибкими или мягкими навыками (англ. soft 

skills) – рядом неспециализированных, сквозных, но особо важных для карьеры 

надпрофессиональных умений, среди которых перечисляют эмоциональный интеллект, 

ответственность, коммуникабельность, умение быстро и правильно принимать решения, 

креативность, стрессоустойчивость, обучаемость и способность обучать 

других, критическое мышление, управление временем и финансами и так далее. Статья 

излагает и другие условия готовности к профессиональной деятельности в виде ее 
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https://constructorus.ru/samorazvitie/kak-razit-kriticheskoe-myshlenie.html
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психологических компонентов: мотивационный, ориентационный, познавательно-

операционный, эмоционально-волевой. С другой стороны, исследователи указывают и на 

другие факторы, негативно влияющие на готовность к профессиональной деятельности, 

связанные с недостаточным участием работодателей в схеме трудоустройства: рабочее 

место и его комплексность. Используя анализированные исследования готовности к 

профессиональной деятельности и факторы, которые могут способствовать как адаптации, 

так и переживанию стресса, а также учитывая результаты собственных наблюдений и 

особенности ситуации выпускников вузов Республики Молдова, были определены условия и 

факторы проявления стресса трудоустройства. Это характер субъективной оценки личной 

способности контроля и управления, полнота понимания, владение чувством определенности 

(ясности), уровень осведомленности, повторяемость или изменчивость новой социальной 

(профессиональной) ситуацией. 

Ключевые понятия: готовность к профессиональной деятельности, жесткие навыки, 

гибкие навыки, психологические компоненты готовности к профессиональной деятельности, 

рабочее место, комплексность рабочего места, обязательность, ясность, осведомленность, 

изменчивость, стресс-факторы, стресс. 

Abstract 

The article presents the assessment of the readiness for professional work of modern 

university graduates presented in modern research. Based on their position that the content of 

professional activity differs significantly from the formal context of teaching a profession at a 

university, from the atmosphere in which professional knowledge, skills and competencies are 

acquired, the authors express an opinion on the need for knowledge, skills and competencies for 

success in career and in life. But intelligence, business skills and functional knowledge are 

requirements that are satisfied by the university curriculum, but the most effective leaders demonstrate 

the possession of flexible or soft skills - a number of non-specialized, cross-cutting, but especially 

important professional career skills, among which are emotional intelligence, responsibility, 

sociability, ability to quickly and correctly make decisions, creativity, stress tolerance, learning ability 

and ability to train others, critical thinking, time and financial management, and so on. The article 

also sets out other conditions of readiness for professional activity in the form of its psychological 

components: motivational, orientational, cognitive-operational, emotional-volitional. On the other 

hand, the researchers point to other factors that negatively affect the readiness for professional 

activity associated with the insufficient participation of employers in the employment scheme: the 

workplace and its complexity. Using the analyzed studies of readiness for professional activities and 

factors that can contribute to both adaptation and stress experience, as well as taking into account the 

results of our own observations and the peculiarities of the situation of graduates from universities of 

the Republic of Moldova, the conditions and factors for the manifestation of stress of employment were 

determined. This is the nature of the subjective assessment of the personal ability to control and 

manage, the fullness of understanding, the possession of a sense of certainty (clarity), the level of 

awareness, repeatability or variability of a new social (professional) situation. 

Key-words: work-readiness, hard skills, soft skills, psychological components of work-

readiness, workplace, complexity of the workplace, commitment, clarity, awareness, variability, stress 

factors, stress. 

Современный этап социального и экономического развития Молдовы предполагает 
аккумулирование и эффективное использование всех ресурсов, имеющихся в обществе.  

Выпускники на рынке труда Молдовы – это один из важных аспектов интеграции 

современной молодежи в социальную и экономическую жизнь общества. От того 
насколько молодое поколение реализует себя на рынке труда, во многом будет зависеть как 
благополучие общества, так и собственное благополучие молодежи.  

Особенно актуален в настоящее время вопрос о готовности к профессиональной 
деятельности и трудоустройстве выпускников высших учебных заведений. Это относится и 



78 

 

к такому моменту, как возможность реализации профессионального и личностного 
потенциала молодого специалиста. Выпускники, выходящие сегодня на рынок труда, 
неизбежно сталкиваются с различного рода сложностями.  

На современном этапе термин «выпускник ВУЗа» приобретает дополнительное 
значение, представляя диапазон тех компетенций, которые соответствуют требованиям 

современного рынка труда. На национальном [2] и международном уровнях [5] 
разработаны стандарты квалификации, которые указывают на объем знаний, умений и 
компетенций, которым должен быть наделен современный выпускник ВУЗа.  

В соответствии с Национальным стандартом квалификации Республики Молдова, 
выпускник первого цикла должен владеть: 

1) знаниями (теоретическими и / или фактологическими): а) знание и понимание 

основных понятий, теорий и основных методов предметной области и области 
специализации, их правильное использование в профессиональной коммуникации; б) 

использование базовых знаний для объяснения и интерпретации различных типов 
концепций, ситуаций, процессов, проектов; 

2) навыками (познавательными, предполагающими использование логического, 

интуитивного и творческого мышления, и практическими, подразумевающими 
использование методов, материалов, инструментов и технологий): а) использование 
основных принципов и методов решения предметно-ориентированных проблем (ситуаций); 

б) правильное использование стандартных критериев и методов для оценки качества и 
пределов применения процессов, проектов, программ, методов и теорий; в) разработка 

профессиональных проектов с использованием известных принципов и методов в данной 
области; 

3) компетенциями – ответственность, самостоятельность, постоянная 

необходимость личного и профессионального развития: а) ответственное выполнение 
профессиональных заданий в автономных условиях; б) выполнение ролей и действий, 
специфичных для командной работы, и распределение задач между членами согласно 

субординации; в) осознание необходимости непрерывного обучения, эффективного 
использования ресурсов и методов обучения для личного и профессионального развития 
[2]. 

Желательные характеристики выпускников 21-го века включают в себя такие 
качества, как «творческий и предприимчивый, ориентированный на решение предлагаемых 

задач, эффективный коммуникатор и глобально вовлеченный активный лидер» [3]. Точно 
так же они должны быть вовлеченными, предприимчивыми, ориентированными на 
запросах, эффективными и опытными в выбранной ими области [10]. Современный ВУЗ 

должен готовить знающих, инициативных, креативных, ответственных, сотрудничающих и 
корпоративных специалистов. Все же, даже после развития этих характеристик у 
выпускника, сохраняется дисбаланс между профессиональными знаниями, умениями и 

компетенциями, сформированными в ВУЗе, и готовностью к трудоустройству и к 
профессиональной деятельности. 

Данную ситуацию можно осознать, лишь понимая, что содержание 
профессиональной деятельности значительно отличается от формального контекста 
обучения профессии в ВУЗе, от той атмосферы, в которой приобретаются 

профессиональные знания, навыки и компетенции. Выпускникам 21-го века следует 
оказывать поддержку в их переходе в мир труда, поскольку они располагают ресурсами, 
позволяющими быстро ассимилировать действия принимающей стороны, оценивать их 

особую роль и оценивать связанные с ней ожидания, риски и последствия. 

Что такое готовность к профессиональной деятельности? 
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Сегодня недостаточно обладать необходимыми знаниями, навыками и 
компетенциями (англ. hard skills – жесткие навыки), чтобы добиться успеха в карьере и в 
жизни. Исследования самых успешных лидеров современности подтверждают, что 

интеллект, деловые навыки и функциональные знания - это требования, которые 
удовлетворяются программой вузовского обучения, но наиболее эффективные лидеры 

демонстрируют владение гибкими или мягкими навыками (англ. soft skills) – рядом 
неспециализированных, сквозных, то есть не связанных с конкретной предметной 
областью, но особо важных для карьеры надпрофессиональных умений, среди которых 

перечисляют эмоциональный интеллект, ответственность, коммуникабельность, умение 
быстро и правильно принимать решения, креативность, стрессоустойчивость, обучаемость 
и способность обучать других, критическое мышление, управление временем и финансами 

и так далее.  

Условно гибкие навыки можно подразделить на две категории – внутренние и 

внешние. Первые сфокусированы на самом человеке и на его способности управлять 
собственными чувствами и эмоциями, а вторые – на том, как человек взаимодействует с 
другими людьми, руководит ими и подчиняется правилам субординации и горизонтального 

сотрудничества. 

В последние десятилетия в различных исследованиях проверялась роль гибких 
навыков в определении готовности выпускников ВУЗов к профессиональной деятельности. 

В публикации Moss P. и Tilly C. отметили, что 84% крупных фирм в разных городах 
указали, что для их сотрудников важно иметь по крайней мере две формы гибких навыков. 

Когда работодателей попросили описать наиболее важные навыки своих сотрудников, 75% 
из них описали гибкие навыки [13, c. 59]. 

В исследовании в Соединенном Королевстве, в котором изучались навыки, которые 

рекрутеры ожидали увидеть у выпускников ВУЗов, Raybould J., Sheedy V. обнаружили, что 
«почти две трети (64%) предлагаемых вакансий открыты для выпускников любой 
дисциплины» [15, c. 259]. Это указывало на то, что работодатели ищут жизненно важные 

гибкие навыки у выпускников, а не специфические знания, которые приобретаются во 
время учебы. Andrews J., Higson H. обнаружили то же самое, когда проводили подобное 
исследование с участием работодателей в Румынии [1, c. 417].  

Поскольку гибкие навыки неосязаемы, их часто трудно сформулировать, измерить 
и сравнить, для них не существует общих стандартов, то они определяются в соответствии 

с областью профессиональной деятельности. Даже различные виды работ требуют и ценят 
различные наборы навыков. Так, для библиотечного дела востребованы навыки 
межличностного общения [12], для менеджеров персонала в отеле – вежливость, 

презентабельность, «яркость» и четкость речи [9, p. 169], у бухгалтеров и финансовых 
специалистов 80% карьерного успеха объясняется способностью понимать себя и 
взаимодействовать с другими людьми, им необходимы коммуникативные навыки и 

межличностного общения [11, c. 60]. Индикатор современных профессиональных 
требований ясен - независимо от отрасли, типа работы или характера требуемых жестких 

навыков, гибкие навыки являются неотъемлемой частью набора надпрофессиональных 
умений сотрудников. 

Вместе с тем, обзор литературы по данной теме выявил тревожную реальность. 

Выпускники ВУЗов не только не владеют необходимыми гибкими навыками, но и не в 
состоянии адекватно оценить свои умения. В 2015 году Hart Research Associates оценила 
готовность выпускников к принятию реальных профессиональных обязанностей. 

Выпускники оценивали собственные профессиональные навыки, которые одновременно 
оценивались и работодателями. Был получен значительный разрыв между оценкой уровня 

навыков двумя группами. Работодатели оценивали навыки выпускников в два раза ниже, 

https://constructorus.ru/uspex/razvit-kommunikabelnost.html
https://constructorus.ru/samorazvitie/kak-razit-kriticheskoe-myshlenie.html
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чем сами выпускники, особенно в таких жизненно важных областях, как критическое 
мышление, творческий подход и применение знаний и навыков в реальном мире [6, c. 12]. 

Каковы же навыки, определяющие успешную профессиональную готовность 

современного выпускника ВУЗа? В литературе нет недостатка в списках, которые 
представляют конкретные навыки, выдвигаемые работодателями. Фактически, многие из 

них разработаны на основе того, что определено опытом как наиболее ценным. Так, еще в 
2006 году Gardner H. написал, что «современное формальное образование все еще готовит 
студентов в основном к миру прошлого, а не к возможному миру будущего» (стр. 17), в то 

время как «умы для будущего» должны обладать такими качествами, как дисциплина, 
синтез, творчество, уважение и этика [7, c. 3]. 

Достаточно полное видение будущего американской рабочей силы было дано в 

отчете Комиссии секретаря по достижению необходимых навыков (Secretary’s Commission 
on Achieving Necessary Skills) Министерства труда США [16], где были представлены 

навыки, которые понадобятся для достижения успеха на рабочем месте в будущем. Наряду 
с жесткими навыками, в отчете указывалось, что компетентные работники - это те, кто: 
владеют навыками управления и использования ресурсов (планирование времени, 

выделение средств, оформление рабочего места или назначение персонала), 
межличностного общения (непосредственное обслуживание клиентов и убеждение коллег 
по отдельности или в группах, ведение переговоров с другими людьми для решения 

проблем или принятия решений, комфортная работа с коллегами из разных слоев общества 
и ответственное отношение к другим), работы с информацией (выявление, усвоение и 

интеграция информации из различных источников, подготовка, ведение и интерпретация 
количественных и качественных документов, а также передача информации в устной и 
письменной форме), системности (понимание собственной работы в контексте 

деятельности всей команды, и того, как части системы связаны, предвидение последствий, 
мониторинг и исправление собственных недостатков производительности, а также 
выявление тенденций и аномалий в производительности всей системы), технологические 

(выбор и использование подходящей технологии, визуализация операций, использование 
технологии для мониторинга задач, а также обслуживание и устранение неполадок 
сложного оборудования) [16, c. 11]. 

Современные работодатели, в соответствии с результатами исследований 
последних лет, представляют пять гибких навыков как наиболее важные. Это навыки, 

которые были представлены Dewy J. сто лет назад [8], и которые остаются 
востребованными и сегодня:  

1) сотрудничество – эффективно и надлежащим образом работать в группах и в 

проектах, принимать конструктивную критику, быть ценным членом команды;  
2) межличностное общение и коммуникация – задавать вопросы, активно слушать, 

поддерживать зрительный контакт; 

3) решение проблем - решать новые задачи и адаптироваться к любой ситуации;  
4) управление временем - быть самодостаточными в отслеживании своего времени, 

выполнять больше задач в более эффективном темпе;  
5) лидерство - быть не только частью группы, но и знать, как руководить группой.  

Обобщая различные мнения, Wheeler R. E. [18] приходит к выводу, что гибкие 

навыки включают в себя самосознание, добросовестность, адаптивность, критическое 
мышление, инициативу, эмпатию, самоконтроль, организационную осведомленность, 
лидерство, управление временем, политическую смекалку, привлекательность и 

убедительные способности. Человек, владеющий мягкими навыками, может быть 
определен как эмоционально интеллектуальный. Эмоциональность является важнейшей 

составной частью готовности к профессиональной деятельности выпускников ВУЗов. 
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Готовность к профессиональной деятельности в выбранной области является 
вопросом первостепенной важности для студентов-выпускников. Психологическая 
готовность – одно из важнейших условий успешного самостоятельного выбора профессии 

в соответствии с навыками и способностями человека, осознанием его потребностей, 
потребностей общества и социального окружения человека, постановки целей, проявления 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессов, соотношение личных 
способностей, уровня мотивации и необходимости достижения в какой-либо области. 
Психологическая готовность человека к профессиональному развитию в выбранной 

профессии определяет его конкурентоспособность и потенциал для карьерного роста. 

Как правило, студенты приобретают формальные знания, навыки и компетенции 
(жесткие навыки) во время вузовского обучения, в соответствии с учебным планом и 

оценками, полученными в ходе сравнения реальных и ожидаемых результатов обучения. 
На практических занятиях и во время учебных практик они имеют возможность получить 

также опыт работы, по мере профессионального становления ожидая беспроблемной 
«передачи» знаний и навыков в мир труда. Некоторые гибкие навыки формируются в 
ВУЗе, другие являются результатом довузовского образования и воспитания в семье и в 

непосредственном социальном окружении. 

Другие условия готовности к профессиональной деятельности были представлены 
в виде ее психологических компонентов [17]: 

1) мотивационный компонент – включает профессиональную ориентацию (личное 
желание применить знания в выбранной профессиональной области), интересы и желание 

заниматься данной деятельностью, позитивное отношение человека к профессии, 
склонность и интерес к ней, желание повысить свой профессиональный уровень и т.д.; 
профессиональную направленность - стабильность, глубину и размах профессиональных 

интересов и идеалов; степень зрелости профессиональных интересов, которая определяет 
характер самосовершенствования будущего специалиста в направлении применения своих 
навыков и способностей; 

2) ориентационный компонент, основанный на трудовой этике, профессиональных 
идеалах, взглядах, принципах, убеждениях и готовности действовать в соответствии с 
ними, включающий ценностные ориентации личности, глубину профессионального 

кругозора; обобщенные профессиональные знания, взгляды, убеждения, принципы и 
готовность действовать в соответствии с ними на практике; 

3) познавательно-операционный компонент - включает в себя профессиональную 
направленность внимания, идей, восприятия, памяти, мышления, способностей, знаний, 
операций и действий, необходимых для успешной профессиональной деятельности; 

целенаправленное формирование профессионального внимания, памяти и понимания 
является важным фактором повышения психологической готовности; профессиональное 
мышление занимает прочную позицию среди качеств познавательно-операционного 

компонента оперативной готовности, выражается в способности идентифицировать 
ситуации, события, факты, распознавать и моделировать их, прогнозировать возможные 

последствия; 

4) эмоционально-волевой компонент – характеризует чувства, волевые процессы, 
обеспечивающие успешное развитие и эффективность профессиональной деятельности: это 

эмоциональный тонус, эмоциональная чувствительность, целеустремленность, 
самоконтроль, настойчивость, инициативность, решительность, независимость, 
самокритика, критический контроль. 

Готовность к профессиональной деятельности может ущемляться неспособностью 
студента воспользоваться возможностями трудоустройства из-за недостатка знаний 

методологии данного этапа. С другой стороны, исследователи указывают и на другие 
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факторы, негативно влияющие на готовность к профессиональной деятельности [10], 
связанные с недостаточным участием работодателей в схеме трудоустройства. 

Вышеназванные авторы анализируют следующие факторы. 

1. Рабочее место. Понятие «рабочее место» подразумевает участие в деятельности, 
не обязательно зависящей от времени или места. Это определенная система 

профессиональной деятельности, которая, как правило, объединяет группу людей, каждый 
из которых мотивирован на достижение цели, которая устанавливает нормы и правила, как 
формальные, так и неформальные, распределяет роли в соответствии с опытом и способом 

участия и с согласия членов данной системы деятельности [4]. Процесс работы, хотя и 
подразумевает одноименный «основной вид деятельности», имеет тенденцию включать 
множество взаимодействий с другими видами деятельности, которые могут 

характеризоваться различными правилами, культурой, повесткой дня, ожиданиями, 
мотивацией и объектами. Даже несмотря на то, что основной вид деятельности может быть 

связан с конкретной областью знаний, необходимость иметь дело с несколькими аспектами 
рабочего места требует диапазона и глубины знаний, навыков и компетенций, которые 
отличаются, возможно, кардинально, от тех, которые достигаются определенными 

результатами обучения по конкретному учебному плану. Полезным шагом может быть 
предоставление трудоустроенным выпускникам ВУЗов необходимых средств для изучения 
рабочего места, чтобы они могли лучше переходить к профессиональной деятельности. 

2. Комплексность рабочего места. Каждое из необходимых действий на рабочем 
месте может содержать дополнительные задания, которые увеличивают требования к 

компетенциям, необходимым для готовности к профессиональной деятельности. Эта 
совокупность компетенций на рабочем месте может стать итогом приобретенного опыта, 
часто приравниваемого к рабочему стажу, но в начале она менее явно выражена. 

Профессиональная квалификация выражается в разнообразных контекстах, описанных с 
точки зрения обязательности, ясности, осведомленности, изменчивости и стресса. 

 Обязательность  

 Это осязаемая концепция, включающая ряд компонентов: контроль за 
собственными ошибками, принятие решений, инициативу, конкретность, собственные 
суждения, планирование и ответственность, каждый из которых различаются по степени 

интенсивности проявления в различных рабочих заданиях. Этому не учат в ВУЗе, данные 
профессиональные качества относятся к категории гибких навыков, которые 

приобретаются по отношению к профессии со временем и обусловлены морально-
этическими характеристиками личности. Работодатель владеет средствами 
культивирования данных качеств у молодых специалистов, но также и ущемления 

психологической готовности, установления неблагоприятных эмоциональных проявлений 
– страха, излишней осторожности, безразличия, пассивности, безынициативности и др. 

 Ясность 

Четкость целей и задач является желательной характеристикой рабочего места на 
всех уровнях. Авторы предполагают, что степень ясности на рабочем месте является 

комбинацией взаимодействия нескольких факторов, а именно: отвлекающих факторов, 
приоритетов, отражательной способности, источников информации, видения и полноты 
информации. Отвлекающие факторы, к примеру, аффективный, относятся к вероятному 

присутствию элементов, которые могут отвлекать работника от их цели или увеличивать 
вероятность путаницы и ошибок. Простые, четко определенные задания, включающие один 
или несколько элементов, являются способом снижения интенсивности воздействия 

отвлекающих факторов. Установление приоритетов и организация задач является 
функцией структуры управления в организации и служит для улучшения восприятия и 
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понимания значимости работы молодым специалистом. Обычно достаточное 
информирование обеспечивается в условиях эффективного руководства, как часть функций 
планирования, организации и контроля. Неполная или неточная информация о целях и 

задачах предполагает догадки и неопределенности и имеет тенденцию увеличивать риск 
ошибки, являясь источником стресса для молодого специалиста.  

Осведомленность 

Осведомленность – это показатель «зоны комфорта», концепция, которая указывает 
на нейтральную и свободную от рисков среду, способствующую устойчивой 

профессиональной деятельности [19]. Это состояние, в котором работник хорошо себя 
чувствует, находясь в процессе последовательного выполнения задач, в постоянном 
окружении, выполняя стабильные, узнаваемые виды деятельности. Но, нахождение в 

данной зоне не является благоприятным для личностного роста, интеллектуального и 
профессионального развития [14]. И если в начале трудовой деятельности «зона комфорта» 

может благоприятствовать профессиональной адаптации, то в дальнейшем воспринимается 
как рутина, в которой виды деятельности являются специфическими, распознаваемыми и 
неизменными, и которая, как отмечают исследователи, может стать источником стресса 

[10].  

В современных условиях востребованы специалисты, которые могут решать 
профессиональные задачи в условиях разнообразных знакомых и незнакомых ситуаций, 

диагностировать проблемы, разработать творческие решения и реализовать их во 
взаимодействующих действиях. Вуз мало способствует развитию данных компетенций, 

особенно по причине недостаточной связи с работодателями и времени, отведенной на 
практические стажировки, а также качества организации практики. Зрелый набор знаний и 
навыков, а также уверенность в своей профессиональной области формируются в процессе 

непосредственной трудовой деятельности. Для молодого специалиста особенно важен 
стартовый период, в ходе которого, под умелым руководством или даже в условиях 
тюторства со стороны опытного работника, знания и навыки будут все больше приобретать 

форму профессиональной компетентности. Таким образом будет также уменьшено или 
даже исключено воздействие неблагоприятных факторов и проявления стресса 
трудоустройства.  

Изменчивость 

Изменчивость, переменчивость на рабочем месте востребована современными 

социально-экономическими условиями, в которых организация должна быстро реагировать 
на внезапные и новые события на рынке или на требования клиентов. В таких условиях 
работник должен постоянно упорядочивать свою деятельность и использовать 

разнообразные, порой инновационные, методы, чтобы справиться с задачами. Полная 
предсказуемость порождает осведомленность, стабильность, ясность, и является условием 
для установления рутины. Полная непредсказуемость добавляет силы другим факторам, 

включая стресс, ответственность, нестабильность, неосведомленность и отсутствие ясности 
[10]. Большинство рабочих мест расположены вдоль континуума между этими 

крайностями, оказывая влияние на профессиональный контекст, в котором используются 
знания, навыки и компетентность выпускника вуза. Готовность молодого специалиста к 
изменчивой профессиональной среде определяет степень его стрессоустойчивости. 

Стресс-факторы и стресс  

Уникальность личности является причиной трудностей в однозначном определении 
причин и последствий стресса на рабочем месте. Авторы, чаще избегая комментарии о 

возможном эффекте стресса на рабочем месте, приводят ряд факторов, которые по 
отдельности или в сочетании могут изменить опыт профессиональной деятельности, 



84 

 

используя одинаковый уровень знаний, навыков и компетенций [10]. Такие факторы могут 
включать: ограничения, давление, диапазон профессиональных заданий, доступность 
решений, структуру рабочего места и др. Для выпускника вуза эти факторы приобретают 

стрессогенный характер.  

Ограничения касаются ресурсов времени, материалов и труда и могут упростить 

или усложнить работу. Наличие нескольких четких и фиксированных ограничений может 
упростить адаптацию, но не дают возможности профессионального развития и личностного 
роста, в то время как множественные, гибкие, взаимосвязанные и взаимно регулируемые 

ограничения могут существенно увеличить производительность работы и 
удовлетворенность от достижения конкретного результата. Давление на рабочем месте 
может возникать во многих формах, включая культурное, временное, личное, 

профессиональное, моральное, политическое. Наиболее распространенные из них связаны 
с приоритетом, срочностью, точностью и ожиданиями, которые могут варьироваться в 

зависимости от сочетания, сложности и сопутствующего беспокойства, связанного с 
опытом работы, что может иметь серьезные последствия для выбора и применения 
соответствующих знаний и навыков для решения проблемы, которые могут различаться по 

количеству и разнообразию. Задания могут увеличиваться по сложности в соответствии с 
количеством и возможным диапазоном знакомых проблем, вплоть до уровня знаний, 
необходимых для решения многочисленных, взаимозависимых, независимых и / или новых 

проблем. Точно так же спектр доступных решений проблемных ситуаций расширяется от 
единого ответа на все проблемы посредством непрерывного применения знакомых 

решений, переходя в основном к незнакомым проблемам к тем, которые требуют новых 
ответов и творческих решений в соответствии с комплексной структурой рабочего места.  

Цикл решения профессиональных задач, в котором постановка задачи 

(предъявление задания) – применение решения, может способствовать установлению 
контекста отрицательного восприятия и переживания стресса. Существуют различные 
причины, по которым может возникнуть стресс на рабочем месте. Одним из таких 

источников стресса может быть структура рабочей среды. Работа в высоко 
структурированной, четко определенной организации придает простоту ее функциям, хотя 
и за счет гибкости, что само по себе может привести к рутинности и вызвать стресс. 

Ясность в статусно-ролевой структуре, четкость правил, распределение ответственности и 
т.д. могут привести к снижению уровня стресса. Слабо структурированные, изменчивые по 

характеру деятельности и с широким спектром задач организации могут вызывать 
повышенный уровень стресса в результате их нестабильного, переменчивого характера. 

Используя анализированные выше исследования готовности к профессиональной 

деятельности и факторы, которые могут способствовать как адаптации, так и переживанию 
стресса, а также учитывая результаты собственных наблюдений и особенности ситуации 
выпускников вузов Республики Молдова, были определены условия и факторы проявления 

стресса трудоустройства. Это характер субъективной оценки личной способности контроля 
и управления, полнота понимания, владение чувством определенности (ясности), уровень 

осведомленности, повторяемость или изменчивость новой социальной (профессиональной) 
ситуацией. 

Успешность адаптации выпускника на рабочем месте может быть подкреплена 

методологией, которая развивает способность позитивно осознавать и оценивать свои 
знания, навыки, компетенции и способы их дальнейшего развития, в контексте новой 
социальной (профессиональной) ситуации. Этот подход может помочь создать прочную 

основу для трудоустройства, дать возможность реализовать знания, навыки, компетенции 
выпускников 21-го века в соответствии с задачами, поставленными работодателями, и 

более широкими – с направлениями социально-экономического развития страны. 



85 

 

Библиография 

1. Andrews J., Higson H. Graduate employability, ‘soft skills’ versus ‘hard’ business knowledge: A 

European study. In: Higher Education in Europe, 2008, nr. 33(4), р. 411- 422. ISSN: 14698358, 

03797724 

2. Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova (CNCRM). Aprobat prin Hotărârea 

Guvernului RM nr. 1016 din 23.11.2017. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759. 

3. Dublin City University. Generation 21: Shaping Graduates for life and work in the 21st century. 

2012. http://www.dcu.ie/graduate_attributes/brochure_web.pdf: Dublin City University. 

4. Engeström Y., Kerosuo H. Boundary crossing and learning in creation of new work practice. In: 

Journal of Workplace Learning, 2003, nr. 15(7/8), p. 345-351. ISSN: 1366-5626 

5. European Qualifications Framework for lifelong learning /EQF). 2008. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32008H0506 (01). 

6. Falling short? College learning and career success. Washington, DC: Hart Research Associates. 

2015. https://www.aacu.org/sites/default/files/files/LEAP/2015employerstudentsurvey.pdf. 

7. Gardner H. Five minds for the future. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2009. 224 p. 

ISBN-10: 9781422145357. 

8. Holmes B. Hone the Top 5 Skills Every College Student Needs. US News and World Report. 12 

May 2014. Web. 2 Sept. 2015. https://www.usnews.com/education/blogs/college-admissions-

playbook/2014/05/12/hone-the-top-5-soft-skills-every-college-student-needs. 

9. Hurrell S. A., Scholarios D., Thompson P. More than a ‘humpty dumpty’ term: Strengthening the 

conceptualization of soft skills. In: Economic and Industrial Democracy, 2012, nr. 34 (1), p. 161–

182. ISSN: 0143831X 

10. Keogh J., Maguire T., O'Donoghue J. Graduate Work-Readiness in the 21st. Century. In: Higher 

Education in Transformation Conference, Dublin, Ireland, 2015, p.385-395. 

https://arrow.dit.ie/st4/2/. 

11. Kirch D. P., Tucker M. L., Kirch C. E. The benefits of emotional intelligence in accounting firms. 

In: The CPA Journal, 2001, nr. 71(8), p. 60-61. ISSN: 0094-2049. 

12. Matteson M .L., Anderson L., Boyden C. “Soft skills”: A phrase in search of meaning. In: Portal: 

Libraries and the Academy, 2016, 16(1), p. 71–88. https://muse.jhu.edu/article/609811. 

13. Moss P., Tilly C. Stories employers tell. Race, skill, and hiring in America. New York, NY: Russell 

Sage Foundation, 2001. 330 p. ISBN-10: 0871546329, ISBN-13: 978-0871546326. 

14. Panicucci J. Cornerstones in Adventure Education. In: D. P. Prouty, J.; Collinson, R. (Ed.), 

Adventure Education: Theory and Applications: Project Adventure. United Kingdom: Human 

Kinetics, 2007, р. 15-26. ISBN-10: 0736061797. 

15. Raybould J., Sheedy V. Are graduates equipped with the right skills in the employability stakes? 

In: Industrial and Commercial Training, 2005, nr. (37) 5, p. 259-263. ISSN: 0019-7858. 

16. Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills. What work requires of schools: A SCANS 

report for America 2000. Washington, D.C.: United States Department of Labor. 20001. Retrieved 

from http://wdr.doleta.gov/SCANS/whatwork/whatwork.pdf. 

17. Uhryn О. Psychological readiness of students to work in a professional field. In: International 

Journal of Education Culture and Society, 2013, nr. 2, р. 97-107. ISSN: 2575-3460. 

18. Wheeler R. E. Soft skills the importance of cultivating emotional intelligence. In: Public Law & 

Legal Theory Paper, 2016, nr. 16-06, р. 27-31. 

https://www.bu.edu/law/files/2016/01/WheelerR01202016.pdf. 

19. White A. From Comfort Zone to Performance Management. Belgium: White and MacLean 

Publishing, 2009. 120 p. ISBN: 978-2-930583-01-3.  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372759
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32008H0506
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32008H0506
https://www.aacu.org/sites/default/files/files/LEAP/2015employerstudentsurvey.pdf
https://www.usnews.com/education/blogs/college-admissions-playbook/2014/05/12/hone-the-top-5-soft-skills-every-college-student-needs
https://www.usnews.com/education/blogs/college-admissions-playbook/2014/05/12/hone-the-top-5-soft-skills-every-college-student-needs
https://arrow.dit.ie/st4/2/
https://muse.jhu.edu/article/609811
http://wdr.doleta.gov/SCANS/whatwork/whatwork.pdf
https://www.bu.edu/law/files/2016/01/WheelerR01202016.pdf


86 

 

 

CZU: 159.96 

Balode Neli, Camerzan Marina 

ANXIETATEA DE BOALA LA PERSOANELE SEROPOZITIVE  

ANXIETY SICKNESS IN HIV-POSITIVE PEOPLE 

Rezumat 

Articolul își propune drept scop investigarea particularităților stărilor psiho-emoționale și 

comportamentale ale persoanelor seropozitive, condiționate de modul în care acestea se raportează la 

boală și își înțeleg rolul în starea proprie de sănătate. Este elucidat rolul atitudinii generale a 

populației față de HIV/SIDA în instaurarea stărilor psiho-emoționale ale persoanelor infectate, 

precum și aderența acestora la tratament.  

Studiul reprezintă o analiză comparativă a anxietății de boală pe care o atestă persoanele 

infectate versus persoanele neinfectate, astfel punând în evidență efectul produs de boală asupra 

amplificării somatosensorii persoanei. Eșantionul cercetării este format din 28 de persoane care au 

beneficiat de consilierea și testarea HIV în cadrul Cabinetului de Consiliere și Testare Voluntară și 12 

persoane cu statut HIV pozitiv. Analiza comparativă a variabilelor indică diferențe de grup 

semnificative. Persoanele seropozitive manifestă o anxietate sporită, în termeni de frică de durere, 

frică de boală, frică de moarte, sensibilitate mare la schimbări minore în organism și demonstrează un 

comportament preocupant de simptome, efectele cărora le afectează bunăstarea și funcționarea 

adecvată. Drept factori majori ai aderenței la tratamentul antiretroviral se atestă stigma socială, 

autostigmatizarea, susținerea persoanelor apropiate, informația corectă despre tratament, pacea și 

echilibrul interior. Sunt prezentate un șir de recomandări, care pot contribui la schimbarea 

atitudinilor față de HIV/SIDA atât a populației neinfectate cât și a populației infectate și afectate. 

Cuvinte-cheie: Aderență, anxietate, atitudine, autostigmatizare, hipocondrie, HIV/SIDA, 

persoane afectate, persoane infectate, stigma. 

Abstract 

The article aims to investigate the specifics of psycho-emotional states and behavior of 

seropositive persons which are indused by their illness attitudes and understanding of their personal 

role in mantaining the health. The role of society general attitude to HIV/AIDS as a determinant factor 

of psycho-emotional states of persons living with HIV and their adherence to the treatment is 

presented.  

The study represents a comparative analisys of illness anxiety reported by HIV-infected and 

non-infected subjects, thus emphasising the impact the illness produses on somatosensory 

amplification. The sample consists of 28 subjects, beneficiaries of Voluntary Councelling and Testing 

Service, and 12 seropositive subjects.  

A significant difference of measured variables was found between investigated groups. 

Seropositive persons manifest high anxiety in terms of fear of pain, illness, death, high sensitivity to 

minor changes in their body and an exagerated preocupation for simptoms, which altogether affect 

their well-being and proper functioning. As major factors of adherence to antiretroviral treatment 

were identified stigma, self-stigmatization, family suport, correct information about the treatment, 

psychological stability. Some recommendations are provided which can contribute to changing the 

attitudes to HIV/AIDS of non-infected as well as HIV- infected and HIV-affected persons.  

Key-words: Adhearance, anxiety, attitude, self-stigmatization, hypochondriasis, HIV/AIDS, 

affected persons, infected persons, stigma.  

Introducere 

Infecția HIV și boala SIDA reprezintă în continuare o amenințare pentru sănătate. Încă de 

la descoperirea acestui virus și a efectelor produse asupra organismului, HIV/SIDA a prezentat un 
interes deosebit pentru specialiștii în domeniu, atât în ceea ce privește respectarea demnității 
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umane, oferirea celui mai bun tratament posibil, non-discriminare, cât și, pe termen lung, 
asigurarea unui trai confortabil cu boala, o calitate a vieții cât mai aproape de populația sănătoasă. 
Pe de altă parte, modul în care persoanele seropozitive se raportează la boală și modul în care își 

înțeleg rolul în starea proprie de sănătate influențează și sunt influențate de atitudinea generală a 
populației față de HIV/SIDA, relațiile sociale și medicale, de statutul viro-imunologic și de 

aspectele specifice psiho-emoționale individuale. 

În rândul populației neinfectate persistă așa fenomene ca stigma socială, discriminare, 
nivel mediocru de cunoștințe despre HIV/SIDA, stereotipuri, bariere în acces la serviciile 

medicale și sociale; iar pe de altă parte preocupările de boală, autostigmatizarea, frica de 
dezvăluire a statului HIV pozitiv, anxietatea și depresia caracterizează stările emoționale a 
persoanelor seropozitive. Drept consecință atât populația seronegativă cât și populația 

seropozitivă este dezavantajată în a adopta comportamente sănătoase și un mod sanogen de viață. 

 Astfel, identificarea factorilor favorizanți pentru asigurarea sănătății generale a populației 

și promovarea modului sănătos de viață devine un imperativ al timpului, marcat de multiple 
provocări sociale și schimbări de mentalitate. În acest context Cabinetul de Consiliere și Testare 
Voluntară la HIV (CCTV), poate educa populația să aibă o atitudine adecvată față de HIV/SIDA, 

contribuind în asemenea mod la schimbarea prejudecăților populației în general și a populației 
seropozitive în particular asupra efectelor reale și posibilităților de depășire a maladiei. Prin 
intermediul serviciilor de consiliere pre-testare, testare și consiliere post-test, CCTV contribuie la 

creşterea gradului de informare, prevenirea infecţiei HIV în rândul populaţie și formarea 
comportamentului sigur, creşterea toleranţei faţă de persoanele care trăiesc cu HIV și reducerea 

stigmei și discriminării [4]. 

 Atitudinea este un fenomen relațional și exprimă o relație selectiv-preferențială a 
subiectului cu obiectul. Aceasta reprezintă un determinant al conduitei persoanei, care apare ca 

verigă de legătură între starea psihologică internă dominantă a persoanei şi mulţimea situaţiilor la 
care se raportează în contextul vieţii sale sociale [3]. 

Prin starea psihologică internă a persoanelor seropozitive subînțelegem trăirile, reacțiile 

și manifestările în raport cu statutul HIV pozitiv și capacitatea acestora de a-și percepe starea, de a 
o interpreta adecvat și de a lua decizii care facilitează îmbunătățirea calității vieții. 

 Autorii cercetării „The psychological impact of HIV/AIDS: people are more than 

statistics”, definesc efectele psihologice ale HIV/SIDA ca gândurile, sentimentele și emoțiile care 
afectează starea mentală și starea de bine a persoanelor infectate și afectate. Teama, pierderea, 

durerea, anxietatea, gândirea suicidală și probleme socio-economice, sunt doar câteva din astfel de 
efecte [1]. 

 Există și numeroase cercetări despre nivelul înalt de depresie și anxietate la persoanele 

seropozitive, de exemplu lucrarea cercetătorului Sreelekshmi despre strategia de acceptarea a bolii 
și nivelul de anxietatea la persoanele seropozitive [7]. Anxietatea la persoanele seropozitive 
afectează starea de bine psihologic, generând sentimente de durere, culpabilitate, lipsă de 

speranță, neajutorare, singurătate. Incertitudinea asociată cu evoluția infecției, riscul de infectare a 
persoanelor apropiate, respingerea și ostilitatea socială, frica de a muri în durere și singurătate, 

grija față de persoanele afectate – sunt doar careva exemple de stări care amplifică anxietatea 
persoanelor seropozitive [9]. 

În literatura de specialitate există evidență pertinentă despre nivelul înalt de depresie și 

anxietate în rândul persoanelor seropozitive. Frica de stigmă și anxietate este frecvent întâlnită la 
persoane cu statut HIV pozitiv. Depresia și anxietatea influențează decizia persoanelor 
seropozitive de a adera la TARV. Un studiu cu o durată de patru ani a analizat aderența 

persoanelor eligibile la tratament. Rezultatele cercetării au constatat că persoanele seropozitive cu 
depresie și/sau anxietate netratată, nu își doresc să inițieze terapia antiretrovirală sau sunt foarte 
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reticente în a lua această decizie, în comparație cu persoanele care nu suferă de aceste tulburări 
[2]. 

O altă stare este hipocondria și condițiile obsesive. Unele persoane seropozitive pot 

deveni atât de preocupate de propria sănătate, încât cele mai mici schimbări fizice și senzații pot 
cauza comportamente obsesive sau hipocondrie. Aceste comportamente pot fi temporare și doar în 

perioada imediată de după diagnosticare, sau pot persista în timp la persoanele care întâmpină 
dificultăți în adaptare și acceptare a statului HIV. Un alt stil cognitiv găsit în rândul persoanelor 
seropozitive, specific referitor la experiența somatică, este amplificarea senzațiilor somatice [8]. 

Autorii Speckens et. al. remarcă că acestea implică tendința de a simți teamă față de senzațiile 
somatice, convingeri catastrofice cu privire la implicațiile acestor senzații și tendința de a fi 
hipervigilent și de concentrare asupra acestora, chiar dacă sunt slab sesizabile [6]. Stările psiho-

emoționale disfuncționale, în mod special depresia, se asociază cu comportamente de non-
aderență la terapia antiretrovirală (TARV), accelerând progresia HIV/SIDA [5].  

 Scopul studiului. În acest studiu ne propunem să determinăm particularitățile stărilor 
psiho-emoționale și comportamentale (în termeni de aderență la tratamentul ARV) ale persoanelor 
seropozitive. 

Obiectivele cercetării au vizat:  

a) analiza surselor teoretice privind impactul HIV/SIDA asupra stărilor psiho-emoționale 
și comportamentul persoanelor infectate și afectate de maladie;  

b) identificarea particularităților psiho-emoționale ale persoanelor seropozitive; 

c) determinarea asocierii dintre stările psiho-emoționale ale persoanelor seropozitive și 

gradului de aderență la tratamentul ARV.  

d) identificarea factorilor psiho-sociali ai comportamentului sanogen ai persoanelor 
seropozitive prin sporirea aderenței la tratamentul ARV. 

În cadrul studiului ne-am propus să verificăm următoarea ipoteză: Persoanele 
seropozitive vor manifesta accentuat stări de anxietate de boală, care le va determina 
comportamentul față de boală.  

Pentru verificarea ipotezei înaintate au fost aplicate probele de psihodiagnostic:  

a. Scala atitudinii față de boală;  

b. Scala de amplificare somatosenzorială. 

Scala atitudinii față de boală, elaborată de Kellner et. al., este un instrument de auto-
raportare, care măsoară temerile, atitudinile și convingerile asociate cu hipocondria și 

comportamentul față de boală. Scala constă din două subscale: 1) anxietatea de sănătate și 2) 
comportamentul față de boală. Subiecții participanți au fost rugați să își auto-evalueze măsura în 
care sunt de acord sau dezacord cu afirmații referitoare la: 

 Comportamentul față de boală: evitarea obiceiurilor nesănătoase; adresarea la medic și 
solicitarea unui tratament; cât de mult simptomele unei boli afectează activitățile cotidiene etc.; 

 Credințe asociate cu hipocondria: preocupare exagerată de careva simptome, efectele 

simptomelor fizice asupra stării de bine și funcționării adecvate a individului etc.; 

 Anxietate: frica de îmbolnăvire, de moarte, de durere, sensibilitate mare la schimbări 

minore în organism. 

Scala de amplificare somatosenzorială a fost introdusă de Barsky et. al., argumentând că 
conceptul de „amplificare somatosenzorială” este o importantă trăsătură a hipocondriei, definite 

drept tendința de a simți senzații somatice intense, deranjante și nocive. Unele persoane cu boli 
cronice, suferă de senzații somatice puternice, pe care le pot percepe ca foarte deranjante și 
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experiențe negative, care duc la interpretarea senzațiilor fizice normale ca nefavorabile și 
nesănătoase.  

În cercetarea curentă, datele cantitative au fost completate cu date calitative, obținute prin 

metoda Focus Group. Scopul acestui exercițiu constă în scoaterea în evidență a percepției stigmei 
sociale și tendinței de autostigmatizare a persoanelor infectate și afectate de HIV/SIDA. Discuțiile 

din cadrul ședințelor Focus Group, două în total, s-au focusat asupra temelor aferente atitudinilor 
față de HIV/SIDA și efectelor asupra aderenței la tratamentul ARV. 

Eșantionul cercetării a constituit 40 de subiecți, beneficiari ai serviciilor de consiliere și 

testare la HIV în cadrul CCTV, dintre care 28 sunt cu statut HIV negativ și 12 persoane cu statut 
HIV pozitiv. Vârsta subiecților variază în intervalul de 18-60 ani, cea medie constituind 27 ani.  

Rezultatele cercetării  

Pentru verificarea ipotezei înaintate au fost comparate scorurile obținute în cadrul 
grupului de subiecți cu statut HIV negativ cu scorurile grupului de subiecți cu statut HIV pozitiv.  

Inițial prezentăm datele obținute în urma aplicării Scalei atitudinii față de boală (tabelul 1).

 Tabelul 1. Scorurile atitudinii față de boală în cadrul grupurilor investigate 

Subscală HIV+ HIV- 

Anxietatea de sănătate 11.25 6.86 

Comportamentul față de boală 26.58 19.29 

Analiza comparativă a valorilor variabilelor pentru ambele grupuri, a scos în evidență 
diferențe intergrupale semnificative. Persoanele seropozitive au înregistrat un scor de 11.25 al 
anxietății față de sănătate, aproape dublu în comparație cu persoanele HIV negative. În ceea ce 

privește comportamentul față de boală, grupul cu statut HIV pozitiv a înregistrat un scor de 26.58 
comparativ cu scorul de 19.29 înregistrat de grupul subiecților cu statut HIV negativ, indicând o 

diferență notabilă. 
Persoanele seropozitive manifestă accentuat stări de anxietate, provocate de frică de 

durere, frică de boală, frică de moarte, sensibilitate crescută la schimbări minore în organism și 

demonstrează un comportament preocupant de simptome, toate acestea în ansamblu afectându-le 
starea de bine și funcționarea adecvată. 

Scorurile înregistrate în urma aplicării probei Scala de amplificare somatosenzorială în 

cadrul grupurilor investigate sunt prezentate în figura 1. Potrivit datelor observăm un scor mai 
mare cu 6 unități în grupul subiecților cu statut HIV pozitiv față de grupul subiecților cu statut 
HIV negativ. 

 
Fig. 1. Scorurile de Amplificare Somatosenzorială în cadrul grupurilor investigate 

Observăm că manifestările hipocondriei în grupul subiecților seropozitivi sunt mai 

accentuate comparativ cu grupul subiecților cu statut HIV negativ. Aceasta sugerează că 
persoanele infectate cu HIV din eșantionul cercetat manifestă tendința de a amplifica senzațiile 
somatice normale, percepându-le de o intensitate crescută. Această amplificare este condiționată 

parțial de stările depresive și de anxietate trăite din cauza bolii. Nivelul hipocondriei la persoanele 

HIV pozitiv HIV negativ

21,75

15,68
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seropozitive este mai mare față de cel al persoanelor cu statut HIV negativ, ceea ce condiționează 
tendința de a simți teamă față de senzațiile somatice, hipervigilență și uneori convingeri 
catastrofice asupra implicațiilor acestora, chiar și în cazul în care senzațiile somatice sunt slab 

sesizabile. Persoanele seropozitive sunt permanent îngrijorate, tensionate, adesea le este teamă că 
ceva rău se va întâmpla, resimțind frică, nelinişte sau panică fără un motiv vizibil și generând 

gânduri disfuncţionale, care le diminuează calitatea vieții. 
Reprezentarea grafică a variabilelor ce caracterizează atitudinile și comportamentul față 

de boală în cadrul grupurilor investigate este redată în figura 2.  

 
Fig. 2. Manifestări ale atitudinii și comportament față de boală 

Rezultatele ședințelor Focus Group vin să completeze rezultatele cantitative obținute și să 
scoată în evidență percepția stigmei sociale și a tendinței de autostigmatizare a persoanelor 
infectate și afectate de HIV/SIDA. Discuțiile Focus Group s-au axat pe cazuri concrete care pun 

în lumină atitudinile și comportamentul față de boală. Din cele expuse de participanți reiese că 
statutul HIV pozitiv este o experiență traumantă și acceptarea statutului trece prin fazele de 
negare, furie, resemnare. Afirmații ca “Mă gândeam cu ce am greșit să mi se întâmple mie. M-am 

retras în lumea mea și nu vroiam să comunic cu nimeni. Am și acum regretele că puteam să am 
mai multă grijă și să nu mă infectez; Este o condamnare pentru viață, iar cel mai dureros a fost 

respingerea de către familie. A durat ani de zile ca părinții și frații să înțeleagă și să mă accepte 
așa cum sunt; Știam ce e infecția HIV. Când am aflat că sunt infectat nu am putut dormi zile la 
rând, plângeam mereu, nu mai vedeam sens în viața mea, aveam și gânduri suicidale. Am avut 

noroc de persoanele apropiate care mă susțin” descriu regretele, sentimentele de vinovăție, 
depresia și anxietatea cu care se confruntă aceste persoane. 

În cadrul discuțiilor Focus Group tendința de autostigmatizare a persoanelor seropozitive 

se manifestă prin afirmații ca: “Îmi este rușine și simt vinovăție pentru că am infecția HIV. La 
început când am aflat statutul, priveam cu greu în ochii persoanelor apropiate și preferam să stau 
cât mai mult singur; Viața s-a schimbat radical în momentul când am aflat despre faptul că am 

HIV. Când merg la clinică am impresie că toți se uită la mine cu ochi răi și mă judecă; Și acum 
mă trezesc noaptea uneori și plâng și nu mă pot liniști gândindu-mă de ce i s-a întâmplat asta 

fiicei mele. Este foarte dureros și greu; Când am aflat că fratele meu e HIV infectat, cel mai mult 
îmi era rușine că așa s-a întâmplat în familia noastră. și acum suntem foarte atenți ca să nu afle 
alții și să nu fim respinși de societate. Asta ne stresează zilnic, nu știu când vom simți liniște”. 

Subiecții infectați de mai mulți ani, au fost de părerea că atitudinea societății se 
îmbunătățește, în mod special datorită faptului că oamenii devin mai informați și respectiv mai 
toleranți față de persoanele infectate cu HIV. Rețeaua de susținere pentru majoritatea 

participanților sunt părinții, copii, partenerii, frații.  

Totodată participanții la ședințele Focus Group au demonstrat atât cunoștințe temeinice, 

cât și slabe sau eronate despre tratamentul ARV, dar și dificultatea de complianță la tratamentul 
prescris și adoptarea unui mod sănătos de viață. Din afirmațiile participanților reiese că aderența 

6.86
19,29 15,6811,25

26,58

21,75
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la tratament este influențată de susținerea persoanelor apropiate, informația corectă despre 
tratament, pacea și echilibrul interior, care-i determină să urmeze tratamentul ARV. Totodată 
grijile, frica că boala este incurabilă, frica că vor afla și alții despre statut, oboseala terapeutică 

sunt factori, care pot condiționa abandonarea tratamentului. 

Concluzii 

1. Persoanele seropozitive manifestă o anxietate sporită și demonstrează un comportament 
preocupant față de boala, totodată sunt mai sensibile la senzațiile somatice și la orice schimbare 
minoră produsă în organism. Calitatea vieții percepută de persoanele seropozitive este mai scăzută 

față de populația generală, aceasta fiind condiționată de îngrijorarea permanentă, starea de 
tensionare din frica, neliniștea provocată de gândurile disfuncționale.  

2. Modul în care persoanele seropozitive se raportează la boală și modul în care își înțeleg 

rolul în starea proprie de sănătatea, este influențat de stigmatul social și tendința de 
autostigmatizare. Rețeaua de susținere, formată din persoanele apropiate, acceptarea și toleranță 

din partea societății, informația corectă despre tratament, pacea și echilibrul interior, determină 
persoanele seropozitive să urmeze tratamentul ARV, îmbunătățindu-și astfel calitatea vieții. 
Totodată, frica că boala este incurabilă, frica de divulgare a statutului HIV/SIDA, oboseala 

terapeutică pot condiționa abandonarea tratamentului. 

Recomandări 

1. Motivarea beneficiarilor CCTV să își încurajeze partenerii de viață, membrii familiei și 

prietenii să solicite serviciile de consiliere și testare voluntară la HIV. În așa mod, beneficiarii de 
consiliere devin ambasadori privind prevenirea infecției HIV, își educă și informează semenii, 

contribuind la formarea unei atitudini tolerante a societății față de persoanele seropozitive dar și la 
reducerea epidemiei. 

2. Organizarea ședințelor de informare destinate populațiilor cheie (tineri, gravide, 

persoane care au fost expuse riscului) despre infecția HIV/SIDA și concepțiile greșite legate de 
această boală. 

3. Funcția de consilier al CCTV e de dorit să fie exercitată de o persoană cu studii în 

psihologie, iar în cadrul acestor cabinete să fie oferite servicii educativ-ameliorative în vederea 
formării atitudinilor tolerante față de HIV/SIDA, atât pentru persoanele infectate cât și cele 
afectate, sporind astfel aderența la tratamentul ARV. 

4. Crearea grupurilor de suport pentru persoanele cu statut HIV pozitiv în centre raionale 
(de exemplu în cadrul CCTV sau în cadrul altor diviziuni ale instituțiilor medicale), unde 

persoanele seropozitive ar putea veni benevol și împărtăși experienţe comune și oferi reciproc 
suport emoţional, prietenie și informaţii utile. 
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Gumennaia Ecaterina, Rusnac Svetlana  

PERSOANE IMPORTANTE PENTRU FORMAREA AUTOAPRECIERII LA COPII 

IMPORTANT PERSONS FOR SELF-ASSESSMENT OF CHILDREN 

Rezumat 

Articolul prezintă o cercetare efectuată în cadrul unui grup de preșcolari mari. Este verificată 

ipoteza: cu cât mai pozitive sunt aprecierile pe care le oferă copiilor părinții, cu atât mai înaltă va fi 

autoaprecierea preșcolarilor.  

Cuvinte-cheie: autoapreciere, preșcolari, părinți, stimă de sine, aspirații, apreciere. 

Abstract 

The article presents a research conducted within a group of preschoolers. The hypothesis is 

verified: the more positive the appreciation that the parents offer to the children, the higher the self-

esteem of the preschoolers. 

Key-words: self-assessment, preschoolers, parents, self-esteem, aspirations, evaluation. 

Introducere 

Aspirațiile deseori sunt asociate cu dorințele persoanei despre propriul viitor, despre 
realizările și dezvoltarea personale. Autorii definesc „aspirațiile” drept abilitatea de a stabili 

obiective pentru viitor în timp ce se păstrează inspirația în prezent de a atinge scopurile. Persoana 
se află în zona de aspirație atunci când are scopuri și planuri și depune un anumit efort ca să le 
atingă [1].  

Majoritatea copiilor au diverse planuri mărețe despre ce anume ar vrea sa facă ca adulți – 
să devina cântăreți, profesori, medici, juriști dar nu au nici o idee ce anume ar trebui sa facă ca să 
ajungă acolo unde își doresc. A visa la viitor încă în copilărie este un lucru foarte important, însă 

fără un plan, un scop și o evaluare de sine s-ar putea să existe riscul ca visul să rămână doar o 
dorință. Alți copii depun eforturi serioase pentru a învăța, a-și face temele și proiectele la timp, 

participă la diverse activități, însă nu au nici o viziune despre ce anume ar vrea să devină în viitor 
[1].  

Totuși, fiecare copil are anumite dorințe, scopuri, emoții pe care le trăiește în raport cu 

ambianța și cu sine, cu oamenii din jur, cu evenimentele pe care le parcurge. Atunci când acestea 
sunt adecvat percepute de cei din mediul lui, când la acestea se răspunde de pe poziții realiste și în 
cheia susținerii, mai ales de către persoanele importante pentru copil – părinți, educatori, apropiați 

– copilul își dezvoltă capacitatea de a se autoevalua, își formează o atitudine corectă față de sine, 
de viață, de viitorul său. Adulții semnificativi pentru copil urmează să demonstreze o atitudine de 

susținere, răbdare, calm față de visurile copilului, învățându-l de mic arta autoaprecierii, ajutându-
l să-și formeze o imagine pozitivă de sine. Imaginea pozitivă de sine este condiția stimei de sine, a 
modului în care ne autoevaluăm, modalitatea de afirmare a încrederii în forțele proprii.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8730649
https://bit.ly/2DR4Doa
https://www.researchgate.net/publication/320851692
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Cercetătorii menționează un raport direct între stima de sine a copilului și acceptarea 
necondiționată a acestuia de către adulții importanți – părinți și educatori. Copilul care are o stimă 
de sine scăzută, care este tratat negativ de către adulți, perpetuă emoții negative în raport cu sine și 

dezvoltă atitudini negative față de prezent și viitor. Eșecurile adulților frecvent au la bază 
experiențele negative trăite în comunicarea cu mediul apropiat în copilărie. 

La vârsta preșcolarității mari sursa stimei de sine scăzute a copiilor se conține în 
aprecierile negative oferite personalității acestuia de către părinți și educatori, modalitatea de a-l 
aprecia condiționat, în conformitate cu anumite comportamente. Tot la această vârstă sporește 

importanța aprecierii de către grupul de semeni, care, de fapt, oglindește în evaluarea altuia 
propria lui atitudine și apreciere de sine.  

Metodologie și metode de cercetare 

Problema cercetării. Autoaprecierea în copilăria preșcolară suportă influențele mediului 
social apropiat – a aprecierilor pe care le oferă adulții semnificativi, părinții și educatorii, 

acțiunilor, comportamentelor, manifestărilor copilului. Identificarea rolului acestor aprecieri poate 
servi drept bază pentru consilierea părinților și educatorilor privind efortul educațional în 
formarea autoaprecierii copiilor, ca o condiție a dezvoltării celorlalte componente evaluative ale 

Eului – stimei de sine, autoeficienței, încrederii în sine.  

Scopul cercetării: cercetarea raportului dintre aprecierile adulților semnificativi și 
autoaprecierea copiilor de vârstă preșcolară mare.  

Ipoteza operațională. Cu cât mai pozitive sunt aprecierile pe care le oferă copiilor 
părinții, cu atât mai înaltă va fi autoaprecierea preșcolarilor.  

Baza experimentala a cercetării. În calitate de eșantion al cercetării au fost selectați 20 
de copii de vârstă preșcolară mare, 10 fete și 10 băieți. 

Rezultatele cercetării 

Pentru determinarea autoaprecierii am folosit metoda “Copacul cu omuleți”. Copiilor li s-
a solicitat să încercuiască acel omuleț pe care el îl consideră ca este asemănător cu sine. 

Rezultatele au fost următoarele. 

 

Fig. 1. Alegerile realizate de copii în metoda ”Copacul cu omuleți” 

Oferim explicații în conformitate cu cheia testului. Nr. 1, 3, 6 și 7 sunt persoane care nu 
se tem de nimic și capătă rezultatul dorit. Nr. 2, 11, 12, 18 și 19 - persoane care nu își vor părăsi 

prietenii aflați în dificultate. Nr. 4 este persoana care cu ușurință realiza succes în activitate. Nr. 5 
este persoana slabă, indiferență, care nu are interes de nimic. Nr. 9 sunt persoane vesele, care 

iubesc distracția Nr. 13 și 21 sunt persoane închise, izolate, solitare. Nr. 8 sunt persoane care 
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iubesc să se mențină în afara cercului de copii. Nr. 10 și 15 se simt în apele sale, confortabil în 
orice situație. Nr.14 - persoane care suferă o criză internă, sentimentale. Nr. 20 de obicei este 
persoana care se supraapreciază. De regulă este lider în grup. Nr. 16 - persoane care leagă multe 

prietenii.  

Analizând rezultatele din figură, menționăm: 

- 50% sunt copii cu un nivel foarte înalt al autoaprecierii; 
- 10% - persoane slabe, dezinteresate; 
- 10% din copii nu își vor lăsa prietenii la greu; 

- 15% - care nu se tem de nimic și își capătă rezultatul dorit; 
- 15 % - se simt în apele sale, confortabil. 

Am constatat că copii frecvent se supraapreciază, dețin un nivel sporit al stimei de sine, 

îşi asuma responsabilităţi, îşi exprimă emoţiile pozitive și negative fără jenă, oferă și cer ajutor și 
sprijin în cadrul grupului, sunt independenţi, duc la bun sfârşit sarcinile fără a întâmpina 

dificultăţi, au încredere în forţele proprii. 

Următorul test - “Scărița” – prezintă 7 trepte, copilul urmând se amplaseze pe acea 
treapta pe care se consider că se află. Rezultatele acestui test au fost următoarele. 

 

Fig. 2. Alegerile realizate de copii în metoda ”Scărița” 

Descifrarea figurii. este următoarea:  

- 65 % de copii au ales Scala 1 – supraapreciere; 
- 30% au ales Scala 2 și 3 –autoapreciere adecvată;  

- 0% - Scala 4 – nivel puțin scăzut de autoapreciere; 
- 5% au ales Scala 5 și 6 – nivel scăzut de autoapreciere; 
- 0% - Scala 7 – subapreciere. 

Menționăm la fel ca în rezultatele la prima metodă ca majoritatea copiilor se 
supraapreciază. Asemenea poziție este determinate de comunicarea eficientă cu membrii familiei, 
încrederea în copil și forțele lui. Susținerea copilului joaca un rol mare în formarea autoaprecierii 

copiilor de orice vârstă, în cazul nostru copiii de vârsta preșcolară, având un nivel foarte înalt al 
autoaprecierii, denotă, de fapt, posibilitatea de a beneficia de suportul adulților. 

Pentru a constata influența părinților asupra autoaprecierii copiilor, am întrebat copii prin 
aceleași metode prezentate anterior cum consideră ei că sunt văzuți de părinți. 

Datele căpătate prin aplicarea metodei ”Copacul cu omuleți” sunt expuse în figura 3.  

Astfel, copiii consider că părinții îi văd în felul următor: 

- 55% - gata de a-și ajuta prietenii, de a-i susține; 
- 20% - marcați de confort interior și deschiși pentru comunicare; 

- 10% - izolați, solitari; 
- 10% - curajoși, orientați spre rezultat; 
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- 10% - cu un nivel foarte înalt al autoaprecierii.  

Menționăm că aprecierile părinților copiii le-au prezentat într-un mod foarte asemănător 
celui utilizat de ei în raport cu sine. Totuși, mai frecvent se întâlnesc aprecieri medii, copii 

povestind că acasă li se spune des că nu sunt perfecți, că mai au de ”crescut”, că nu cunosc 
multe… Paringii ii încurajează copiii la nivel mediu. Câteodată le zic copiilor ca ei nu sunt 

perfecți. 

 

 

Fig. 3. Alegerile realizate de copii în metoda ”Copacul cu omuleți” pentru părinți 

Punând aceeași întrebare copiilor în testul “Scărița” am obținut următoarele rezultate. 

- 25 % de copii au ales Scala 1 – supraapreciere;  
- 50% au ales Scala 2 și 3 - apreciere adecvata;  

- 15% - Scala 4 – nivel puțin scăzut al aprecierii; 
- 5% au ales Scala 5 și 6 – nivel scăzut al aprecierii; 

- 5% - Scala 7 – subapreciere. 

 

 

Fig. 4. Alegerile realizate de copii în metoda ”Scărița” pentru părinții lor 

Majoritatea părinților își apreciază copiii adecvat. Însa în cercetarea noastră se întâlnesc 

și părinți care își apreciază copiii jos. 

 Astfel, există riscul ca la acești copii autoaprecierea să scadă. Părinții care-și pun copiii 
pe scalele 5,6 și 7 vor contribui la sporirea autoaprecierii lor. Copiii cu stimă de sine scăzută care 
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manifestă neîncredere, se simt fără valoare şi neiubiţi, sunt reticenţi în implicarea în rezolvarea de 
sarcini noi, nu manifestă iniţiativă și par nepăsători sau neinteresaţi. 

Putem constata că majoritatea copiilor se supraapreciază – realitate evidentă pentru 

această vârstă. Ei se consideră ca sunt cei mai bravo și ascultători. Însă nu toți părinții, după 
părerea copiilor, sunt de acord cu ei.  

Pentru a dezvolta stima de sine a copiilor, a le cultiva autoaprecierea este nevoie de a-i 
încuraja permanent să-şi exprime propriile emoţii printr-o atitudine aprobatoare, a-i învăţa să se 
accepte şi să accepte un eşec sau o dezamăgire, a le oferi opțiuni și posibilități de autoexprimare, a 

le stimula curiozitatea și dorinţele. Copiii care îşi cunosc punctele forte și slabe și se simt bine cu 
ei înşişi, par să trateze cu mai multă uşurinţă conflictele, zâmbesc mai uşor şi se bucură de toate 
experienţele pe care viaţa le oferă. 

 Pedepsele și ameninţările perturbă dezvoltarea personalității copilului, influențează 
negativ stima de sine și încrederea în forțele proprii, îi dezvoltă reacții agresive de protest.  

După Erikson, prima experienţă din copilărie reprezintă gradul de încredere a copilului 
faţă de cel care îl îngrijeşte, de cele mai dese ori față de mamă. Această încredere nu se bazează 
pe cantitatea de hrană, sau pe demonstraţia de dragoste, ea depinde de calitatea relaţiilor mamă – 

copil. Această calitate include reacţia fină la cerinţele individuale ale copilului şi un sentiment 
puternic de proprie încredere în contextul încrederii reciproce. Părinţii trebuie să fie încrezuţi în 
propria metodă de educaţie [6, p.113]. 

Premisele încrederii legate de propria persoană, cele de eficienţă personală, apar în 
copilăria mică (1-3 ani), atunci când copilul învaţă să fie autonom și în vârsta „jocului” (3-6 ani), 

atunci când învaţă să aibă iniţiativă. În perioada vârstei şcolare mici, copilul obţine un câmp întreg 
pentru experimentarea eficienţei personale [6, p. 44]. În cadrul acestei perioade nu putem vorbi 
despre o încredere de sine bine dezvoltată. 

După V. Romek, încrederea în sine nu este înnăscută, sunt înnăscute doar anumite 
calităţi, pozitive sau negative, care înlesnesc socializarea și dezvoltarea încrederii în sine [5]. 

Conform teoriei învăţării lui Bandura, copilul învaţă noi comportamente pe baza imitaţiei 

după modelele existente în jurul lui. Astfel un factor esenţial al dezvoltării încrederii în sine la 
copii, ar fi copierea modelelor parentale. Personalitatea încrezută de sine sau neîncrezută este, 
astfel, o copie a stereotipurilor comportamentale dominante din mediul său [după 5]. 

Dorina Sălăvăstru afirmă că: „Raportarea la modele și imitarea comportamentului 
modelului constituie o formă de învăţare prezentă în multe situaţii de viaţă cotidiană. Dacă ne 

referim la copiii până la vârsta preadolescenţei, modelele sunt reprezentate de persoane adulte 
(părinţi sau alţi membri ai familiei, profesori). Începând cu preadolescenţa şi, mai târziu, în 
adolescenţă, modelele familiale trec în plan secund, locul lor fiind luat de grupul de aceeaşi vârstă 

(colegi de clasă, prieteni), care le oferă norme, opinii, valori de referinţă” [4, p. 34]. 

Pe baza celor menționate mai sus se poate concluziona că pentru vârsta preșcolară mare 
mai curând va fi copiat un model de comportament de la părinţi şi de la educatori, consideraţi mai 

competenţi, chiar dacă comportamentul copiat nu este unul tocmai bun şi de dorit pentru 
dezvoltarea personalităţii copilului. 

Un alt factor ce poate influenţa dezvoltarea încrederii de sine poate fi reacţia părinţilor şi 
a întregului mediu social la un anumit comportament al copilului [5], stilul de educaţie folosit de 
părinţi şi modul în care părinţii ştiu să satisfacă nevoile copilului. 

Renaud și Gagen vorbesc despre câteva nevoi ale copilului pentru o dezvoltare echilibrată 
[după 4, p.18]: 

- nevoia de a se simţi în siguranţă; 

- nevoia de a fi apreciat de părinţi; 
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- nevoia de a simţi mulţumirea părinţilor; 
- nevoia de a fi admirat de părinţi; 
- nevoia de a fi acceptat de părinţi. 

Punctul comun al acestor nevoi este respectul părinţilor faţă de copil. 

Concluzii și recomandări 

Părinții sunt în cea mai mare măsură responsabili de personalitatea în devenire a 
copilului, de modalitatea de a asimila diferite experiențe, de a le trata adecvat, de a se posta corect 
în raport cu sine și cu ambianța sa. Autoaprecierea – un pilon în jurul căruia se formează calități 

înalte, precum stima de sine, încrederea în sine, eficiențe de sine – este un rezultat al modulul de 
comunicare al părinților cu copiii lor, începând de la cele mai fragede vârste. De atitudinile 
părinților față de copil, de evaluările pe care aceștia le oferă faptelor și comportamentelor lui 

depinde: va dezvolta ori nu copilul curajul de a explora noutatea, curiozitatea și setea de 
cunoștințe și experiențe, capacitatea de a învăța din greșeli și de a depăși eșecurile, dorința de 

dezvoltare și aspirațiile pentru un viitor dorit. 
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CALITATEA VIEȚII ȘI BUNĂSTAREA ÎN SĂNĂTATE ȘI BOALĂ 

QUALITY OF LIFE AND WELL-BEING IN HEALTH AND DISEASE 

Rezumat 

În articol este prezentată o analiză a conceptelor de calitate a vieții și bunăstare în sănătate 

și boală. Sunt oferite definiții și viziuni asupra aspectelor obiective și subiective ale calității vieții, 

prezentate instrumente de cercetare. Se analizează evoluția tratării calității vieții în ultimele decenii, 

trecerea de la înțelegerea simplă a conceptului la o perspectivă integrată a bunăstării individuale și a 

componentelor sale, legate de fericire, funcționare și capacitate de alegere. Autorii concluzionează că 

în tratarea calității vieții și a bunăstării în sănătate este nevoie de o abordare conceptuală 

cuprinzătoare a unei serii de „meta-categorii”: bunăstare, funcționare umană, fericire, autonomie, 

dar și dizabilitate, dependență, disfuncționalitate, vulnerabilitate etc., de a înțelege originea, evoluția 

și utilizarea diferiților termeni de către diferite discipline și profesioniști și de a sintetiza modele 

eficiente pentru explicarea realităților legate de starea de sănătate – boală. 

Cuvinte-cheie: calitatea vieții, bunăstare, sănătate, boală. 

Abstract 

The article presents an analysis of the concepts of quality of life and well-being in health and 

disease. Definitions and visions are offered on the objective and subjective aspects of quality of life, 

presented research tools. It analyzes the evolution of the treatment of the quality of life in the last 

decades, from the simple understanding of the concept to an integrated perspective of the individual 

well-being and its components, related to happiness, functioning and ability to choose. The authors 

conclude that in dealing with quality of life and well-being in health, a comprehensive conceptual 

http://www.cdt-babes.ro/articole/imaginea-de-sine-stima-de-sine-si-increderea-in-sine.php
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approach of a series of "meta-categories" is needed: well-being, human functioning, happiness, 

autonomy, but also disability, dependence, dysfunctionality, vulnerability, etc., to understand the 

origin, evolution and use of different terms by different disciplines and professionals and to synthesize 

effective models for explaining the realities related to the state of health - disease. 

Key-words: quality of life, well-being, health, illness. 

În domeniul sănătății în ultimele decenii se afirmă din ce în ce mai puternic ideea că 

starea fizică a pacienților nu poate fi reabilitată suficient de eficient, dacă nu este luată în 
considerare în mod adecvat bunăstarea lor mentală și socială, realizarea unei calități mai bune a 
vieții prin sporirea stării de bine psihologic. Această opinie se bazează pe diverse dovezi empirice, 

expuse în numeroase studii ale calității vieții și satisfacției cu viața în sănătate și boală.  

Conceptul ”calitate a vieții” a evoluat în ultimii ani de la o abordare practică, materialistă, 
în care se dă prioritate aspectelor obiective ale vieții, spre o perspectivă în care sunt considerate 

esențiale aspectele subiective. Aceste abordări implică o justificare, deoarece caută răspunsul la 
întrebările dacă calitatea vieții ar trebui să se refere doar la ceea ce subiectul determină ca 

elemente ale bunăstării materiale care intervin în starea lor de bine, sau dacă se poate stabili un 
concept general care poate fi aplicat tuturor situațiilor. În prezent, există un acord că acest 
construct are un caracter multidimensional și sunt identificate atât componentele lui obiective cât 

și subiective. Această definiție este și mai complexă dacă se încearcă conceptualizarea calității 
vieții pentru diverse categorii de persoane care confruntă anumite situații dificile, legate de starea 
lor de sănătate. 

Calitatea vieții (QoL) este un concept interdisciplinar care face parte din interesele 
științelor umane precum psihologia, economia, sociologia, medicina, asistența socială. Diferențele 

în problemele teoretice și aplicate ale acestor discipline duc la definiții și modele diverse ale QoL, 
precum și la elaborarea de criterii diferite pentru diagnosticul acesteia. 

Potrivit lui R. Shalok [20], există mai mult de 100 de definiții ale QoL, printre care pot fi 

distinse cele cu caracter global (concentrându-se de obicei pe fericire și satisfacție, fie pe 
conectarea QoL la domeniul sănătății), cât și structurale (definirea QoL prin componentele sau 
domeniile calității vieții). Cercetătorii constată că există și sunt aplicate aproximativ 1200 de 

instrumente diferite [7] , iar una dintre cele mai mari baze de date (ProQolid) [3] include mai mult 
de 700 din descrierile lor. Dacă vorbim despre tipurile de metode de diagnostic a calității vieții, 
22% se referă la metode generale, 18% evaluează domenii ale QoL individuale, aproximativ 46% 

sunt specifice oricărei boli sau grup de persoane, 10% sunt asociate cu evaluarea economică a 
utilității (eficacitatea comparativă a diferitelor investiții de resurse pentru îmbunătățirea QoL), 1% 

prezintă metode și tehnici individualizate. 

În psihologie QoL este de obicei considerată ca un sinonim pentru bunăstarea subiectivă 
sau, mai restrâns, componenta sa cognitivă – satisfacția cu viața [7]. Sarcina principală a 

diagnosticului în acest caz este identificarea nivelului general de bunăstare subiectivă a unui 
individ, de obicei fără a ține cont de situația obiectivă, iar structura instrumentului de diagnostic 
este determinată de modelul teoretic preferat de cercetător. 

În medicină, spre deosebire de psihologie, QoL este considerat un concept mai global în 
comparație cu bunăstarea și satisfacția subiectivă, acestea fiind, la rândul lor, strâns legate de 

sănătate. Adesea se folosește chiar și termenul „calitatea vieții determinată de starea de sănătate” 
[21]. În același timp, atât sănătatea, cât și QoL sunt înțelese în logica definiției Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS) ca bunăstare fizică, psihologică și socială. În diagnosticul QoL se 

acordă multă atenție comparării indicatorilor subiectivi și obiectivi, evaluării impactului sănătății 
asupra diferitelor domenii ale vieții, precum și evaluării dinamicii acestor domenii precum și a 
stării de sănătate. Înțelegerea QoL în ocrotirea sănătății corespunde, în general, unei înțelegeri 

medicale, dar cu precizarea că QoL este menționat pentru o populație sau un grup de oameni.. 
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În economie și sociologie, conceptul de QoL este asociat cu necesitatea de a caracteriza 
diverse domenii ale bunăstării populației și a proceselor sociale, fără a se limita la bunăstarea 
financiară. În sociologie cercetarea se preocupă de evaluarea proceselor sociale în raport cu 

situația și schimbările economice. În economie, termenul QoL prezintă măsură bunăstării 
populației exprimată în diverși indici care permit luarea în considerare a indicatorilor obiectivi și 

subiectivi, precum și oportunitatea de a lua decizii politice și financiare adecvate. 

Astfel, QoL se referă la bunăstarea generală a indivizilor într-un sens larg și 
multidimensional. Componentele QoL sunt definite în funcție de politicile sociale dezirabile 

bazate pe valori, cum ar fi distribuția egală a șanselor de viață, atingerea sigură a unui nivel minim 
de viață pentru toată lumea, accesul la angajare în câmpul muncii și protecție socială. Dar QoL se 
referă nu numai la dimensiuni-cheie precum venitul, educația și accesul la resurse materiale, ci și 

sănătatea, problemele familiale și relațiile sociale. O astfel de noțiune atotcuprinzătoare a QoL 
include condiții obiective de viață și evaluarea lor din perspectiva subiectivă a indivizilor.  

Astfel, surprindem o distincție clasică între calitatea vieții obiectivă și subiectivă. Prima 
se referă la gradul în care existența individului uman îndeplinește standardele explicite ale vieții 
bune, evaluate imparțial. Cea de a doua se referă la autoevaluările bazate pe criterii implicite, 

subiective [23, p. 75]. Aceste două dimensiuni ale QoL nu corespund neapărat: cineva poate avea 
o stare de sănătate bună conform examenului medical, dar, totuși, subiectiv se simte rău.  

Pe baza acestei distincții, Zapf W. [30] a propus o clasificare a conceptelor de bunăstare. 

Atunci când condițiile de viață punctează bine aspectele obiective ale QoL iar aprecierea 
subiectivă a vieții este pozitivă, se vorbește despre bunăstare; când ambele evaluări sunt negative, 

se atestă privarea; când calitatea obiectivă a vieții este bună, dar aprecierea subiectivă este 
negativă, se aplică termenul disonanță, iar combinația dintre condiții obiective proaste și aprecieri 
pozitive este etichetată ca adaptare. 

Cele patru tipuri de evaluare a QoL din perspectiva obiectiv-subiectivă se prezintă în felul 
următor. 

 

Fig. 1. Patru tipuri de apreciere a calității vieții (după abordarea lui Zapf W.) [30] 

Conform opiniei lui Veenhoven R. [23, p. 75], poate fi făcută o distincție și mai relevantă 

– între oportunitățile pentru o viață bună și viața bună în sine. În asemenea clasificare poate fi 
surprinsă diferența dintre potențialitate și actualitate, definindu-le ca șanse de viață și rezultate ale 

vieții. Cum afirmă cercetătorul, oportunitățile și rezultatele sunt interdependente, dar cu siguranță 
nu sunt aceleași. Șansele nu întotdeauna pot fi realizate din cauze pur subiective, cum ar fi 
atitudinile indivizilor față de acestea, sau obiective – cauzate de implicări sau evenimente externe. 
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Totodată, oamenii își construiesc uneori o mare parte din bunăstare, în ciuda oportunităților 
insuficiente 

Această distincție este destul de frecvent remarcată în cercetările din domeniul sănătății 

publice. Condițiile necesare pentru o sănătate bună, cum ar fi o nutriție adecvată și îngrijire 
profesională, sunt rareori soldate cu sănătatea în sine.  

Cea de a doua distincție dintre aspectele subiective și obiective ale QoL se referă la 
calitățile individuale ale persoanei. Lane R. E. [8] menționa că din punctul de vedere al societății, 
creșterea QoL prevede prosperitatea pe termen lung și este punctul de referință final al dezvoltării 

economice pentru guvernele democratice. Prosperitatea și QoL sunt adesea sinonime cu conceptul 
de viață bună, care se referă la sentimentului de confort material, satisfacție psihologică și 
sănătate. Musschenga A. W. [11, p. 182] analizează diverse accepțiuni ale termenului de calitate a 

vieții, cum ar fi funcționarea normală, satisfacția cu viața și nivelul de dezvoltare umană, ultimul 
având o importanță înaltă, inclusive în aprecierea stării de sănătate.  

Veenhoven R. [23, p. 76] prezintă combinația dintre două dicotomii în următoarea 
matrice (Fig. 2). Distincția dintre șanse și rezultate este prezentată pe verticală, diferența dintre 
calitățile exterioare și cele interioare – pe orizontală. 

Veenhoven R. [23, p. 76-77] oferă următoarea explicație matricei prezentate în 
continuare.  

Jumătatea inferioară a matricei reprezintă QoL în raport cu rezultatele acesteia, evaluate 

după valoarea lor pentru mediul înconjurător și pentru sine. Valoarea externă a unei vieți este 
notată de termenul de utilitate a vieții. Evaluarea interioară a acesteia se numește aprecierea vieții. 

Utilitatea vieții semnifică că o viață calitativă trebuie să fie bună pentru ceva mai mult decât 
pentru sine, autorul explicând-o prin viziuni transcendentale asupra QoL – sensul vieții și 
modalitatea de a-l aprecia subiectiv. Aprecierea vieții reprezintă rezultatele interioare ale vieții: 

adică calitatea subiectiv apreciată, bunăstarea subiectivă, starea psihologică de bine, propria 
satisfacție cu viața.  

 

Fig. 2. Prezentarea conceptului de calitate a vieții de către Veenhoven R. [23, p. 76] 

Termenul de bunăstare a fost încorporat în definiția sănătății de OMS în urma unei 

propuneri făcute de Andrija Stampar, unul dintre pionierii sănătății publice, care a spus că 
sănătatea este „o stare de bunăstare fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau a 

infirmității” [19]. Astfel, conceptul de bunăstare (Wellbeing) timp de mai multe decenii în 
medicină a fost utilizat în definirea QoL ca o componentă generică a acesteia.  
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În publicația realizată de Prutkin J. M., Feinstein A. R. [14] se specifică că prima 
mențiune a noțiunii de ”calitate a vieții” a fost efectuată în tratarea problemelor de sănătate 
nefrologică la sfârșitul anilor 1960, studiile fiind precedate de cercetările din științele sociale 

asupra comportamentului uman. Ulterior au fost incluse sondaje prin autoraportare în evaluarea la 
scară națională a calității vieții, fiind prevăzuți patru indici: Scala generală de satisfacție cu viața, 

Indicele de bunăstare, Indicele general de afect, Indicele de stres perceput. La chestionarele de 
calitate a vieții au fost adăugați itemi concreți privind aspectele subiective ale calității vieții [1]. 

„Vitagrama”, dezvoltată în Suedia dezvoltată în Suedia pentru a evalua măsura în care 

pacienții cu cancer pulmonar s-au bucurat de o viață cu sens după tratament, poate fi considerată 
ca prezentând prima scală a chestionarului QoL [2]. Scalele complete ale chestionarului QoL au 
fost dezvoltate la sfârșitul anilor '70, iar interesul pentru acest subiect a sporit considerabil în 

următorul deceniu, fiind dezvoltate mai multe instrumente pentru diverse îmbolnăviri, aplicarea 
căror a condus la un șir de cercetări și numeroase publicații științifice.  

În 1991 OMS a demarat un proiect de dezvoltare a unui instrument pentru măsurarea 
QoL la nivel internațional (The World Health Organization Quality of Life - WHOQOL). 
Calitatea vieții a fost definită ca „percepția unei persoane despre poziția sa de viață în contextul 

culturii și sistemelor de valori în care trăiește și în raport cu obiectivele, așteptările, standardele și 
preocupările sale” [22]. Primul chestionar – WHOQOL-100 – conține 100 de itemi care acoperă 
șase domenii și 24 subdomenii [5]. Cele șase domenii sunt: starea fizică, starea psihologică, 

autonomia, activismul social, mediul ambiant și spiritualitatea. În plus la aceste domenii, patru 
itemi au menirea de a evalua calitatea vieții în general. Fiecare dintre aceste domenii prezintă un 

număr diferit de subdomenii: de exemplu, domeniul ”starea fizică” include ”Durerea fizică și 
starea de disconfort”, ”Vitalitatea”, ”Energia și oboseala” și ”Somnul și relaxarea”. Fiecare dintre 
subdomenii include câte 4 itemi. Pentru a facilita procesarea rezultatelor, domeniile sunt 

numerotate cu cifre romane, subdomeniile – cu arabe, iar itemii – cu a doua cifră arabă după 
punct.  

Ulterior au fost create și alte chestionare sau module pe baza WHOQOL-100: 

WHOQOL-BREF [24], care cuprinde 26 de itemi și măsoară următoarele domenii: sănătate fizică, 
sănătate psihologică, relații sociale și mediu – o versiune mai scurtă a instrumentului inițial, care 
poate fi mai convenabilă pentru utilizare în studii de cercetare mari sau studii clinice; WHOQOL-

OLD [25, 13] – pentru vârstnici; WHOQOL-DIS [12] – pentru persoanele cu dizabilități fizice și 
intelectuale. 

Chestionarul SF-36 Health Status Survey se referă la instrumentele nespecifice pentru 
evaluarea QoL, este folosit în ultimii ani la scară largă în Statele Unite și în țările europene atunci 
când se efectuează studii privind calitatea vieții, deoarece posedă suficiente scale și un număr 

redus de itemi, fiind convenabil în aplicare pe eșantioane mari sau în cercetări clinice [31, p. 100]. 
Chestionarul a fost tradus și validat în mai multe țări și limbi, inclusiv în limba română, s-au 
obținut rezultate conform normelor pentru populația sănătoasă și pentru grupuri de pacienți cu 

diverse boli cronice (cu identificarea grupurilor pe sexe și vârstă). 

De rând cu aceste instrumente standardizate pentru măsurarea calității vieții în sănătate, 

sunt elaborate un șir de scale de bunăstare subiectivă, stare de bine psihologic, fericire și 
satisfacție cu viața, tehnici de screening dezvoltate în psihologie pentru evaluarea integrală a 
fericirii și bunăstării: Scala de bine psihologic Bradburn (cunoscută și sub numele de Scala 

echilibrului emoțional), Scala stării de bine psihologic Ryff, Scala stării de bine social Keyes, 
Chestionarul pentru măsurarea stării de bine psihologic (CSBP) [15], Scala satisfacției cu viața E. 
Diener [4] și Scala fericirii subiective S. Lyubomirsky [9] și altele.  
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În psihologie în explicarea QoL s-a pus accent pe aspectele pozitive ale acestei 
construcții. Cea mai amplă abordare a psihologiei bunăstării se conține în orientarea psihologică 
pozitivă [17]. 

C. Ryff definește „bunăstarea psihologică” ca o construcție la nivel micro- care transmite 
informații despre modul în care indivizii se evaluează pe sine și își evaluează calitatea vieții sale. 

Această formulare multidimensională bazată pe teoria bunăstării psihologice depășește criteriile 
de absență a bolii și „derivă din teoriile dezvoltării pe toată durata vieții care formulează sarcinile 
și provocările desfășurate ale creșterii umane; relatări clinice despre ceea ce înseamnă a fi 

autoactualizat, matur, funcționând pe deplin sau individualizat; și formulări de criterii pozitive de 
sănătate mintală” [18]. Cei șase factori personali ai bunăstării pot fi împărțiți în două grupe: 
hedonistici (legați de sentimentul plăcerii) și eudaimonistici – de starea de bine psihologic, 

realizarea nevoilor umane intrinseci, printre care cea mai importantă este cea de creștere personal 
[16].  

Înțelegerea complexității constructului QoL / bunăstare duce la acceptarea complexității 
evaluării, nevoia de a-l cerceta pentru și pe domenii aparte, necesitatea reformulării conceptului 
de bunăstare legată de sănătate (Health related Wellbeing - HrWB) dintr-o perspectiva integrativă. 

Există mai multe abordări care au încercat să ofere o tartare holistică HrWB. Prezentăm două 
dintre acestea, pe care le considerăm relevante scopului cercetării de față. 

Abordarea OMS pentru HrWB. În ultimele două decenii, OMS a creat un cadru 

conceptual vast pentru conceptualizarea și analiza HrWB și a clarificat relațiile existente între 
sănătate și boală, oferind o abordare pentru tot parcursul vieții și o perspectivă pozitivă asupra 

sănătății [26, 27, 29. Principalul document OMS care vizează starea de bine și conceptele conexe 
este Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și sănătății (ICF) [28], care poate fi 
privită ca o primă încercare de a dezvolta un limbaj unificat și standard pentru sănătate și 

problemele conexe. ICF se prezintă ca o proto-taxonomie a diferitelor componente (cauze, factori 
și consecințe) ale condițiilor de sănătate. Un aspect al ICF este acela că este atât o clasificare a 
„funcționării legate de sănătate” cât și un cadrul conceptual al construcției HrWB. 

Abordarea centrată pe persoană a „Experienței de sănătate”. Medicina centrată pe 
persoană este un model cu menirea de a promova implicarea, empatia și parteneriatul în procesul 
de îngrijire clinică și de a susține autonomia, responsabilitatea și demnitatea pacienților, 

promovând în același timp recuperarea și promovarea bunăstării, folosind în acest scop 
parteneriatele pacient-familie-medic pentru obținerea înțelegerii diagnostice partajate și a 

angajamentului comun pentru îngrijire [10]. 

Autorii concepției date menționează că atât capitalul mental, cât și starea de bine 
psihologic a individului prezintă o importanță vitală pentru funcționarea sănătoasă a familiilor, 

comunităților și societății. Utilizarea capitalului mental, care ”cuprinde resursele cognitive și 
emoționale ale persoanei …capacitatea cognitivă de a fi flexibil și eficient în învățare și 
inteligența emoțională”, precum și abilitățile sociale pentru a spori rezistența în fața stresului, are 

drept scop implicarea persoanei în experimentarea unei calități înalte a vieții sale. Starea de bine 
psihologic este dinamică, oferindu-i individului capacitatea de a-și dezvolta potențialul, a lucra 

productiv și creativ, a construi relații puternice și pozitive cu ceilalți. Se afirmă atunci când 
individul deține capacitatea de a-și îndeplini obiectivele personale și sociale și a atinge un sens și 
scop în viața socială [6].  

Concluzii 

În ultimele decenii QoL a fost un domeniu în plină expansiune în cercetare și în 
implicațiile practice în problemele de sănătate și boală. De la înțelegerea simplă a conceptului s-a 

trecut la o perspectivă integrată a bunăstării individuale și a componentelor sale, legate de fericire, 
funcționare și capacitate de alegere. A sporit și interesul față de calitatea vieții legată de sănătate 
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(HrQoL) și de bunăstare (HrWF), depășind preocupările cercetărilor din domeniul medicinii și 
transpunându-se într-un context nou de existență și completare mutual a diferitor modele – 
clinice, psihologice, psihosociale, economice, sociologice etc. Conceptele de calitate a vieții și 

bunăstare – stare de bine au căpătat o explicație și abordare integrative.  

Dintr-o perspectivă dimensională, starea de bine legată de sănătate este o construcție 

generală caracterizată prin polaritate asimetrică, în care bunăstarea-starea de bine presupune și 
existența „stării de rău”, deoarece sănătatea încorporează și conceptul de boală. Este nevoie de o 
abordare conceptuală cuprinzătoare a unei serii de „meta-categorii” legate de sănătate-boală și 

calitate a vieții, bunăstare, funcționare umană, fericire, autonomie, dar și dizabilitate, dependență, 
disfuncționalitate, vulnerabilitate etc. În aceste condiții, devine esențial să înțelegem originea, 
evoluția și utilizarea diferiților termeni de către diferite discipline și profesioniști și să construim, 

să sintetizăm modele eficiente pentru explicarea realităților legate de starea de sănătate – boală. 
Bibliografie 
1. Andrews F. M., Withey S. B. Social Indicators of Well-Being. London: Plenum Publishers; 1976. 

476 p. ISBN 978-1-4684-2253-5 

2. Carlens E., Dahlstrom G., Nou E. Comparative measurements of quality of survival of lung cancer 

patients after diagnosis. In: Scandinavian journal of respiratory diseases, 1970, 51(4), p. 268-275. 

ISSN: 0036-5572 

3. COA Instruments Distributed by Mapi Research Trust. https://eprovide.mapi-trust.org/catalog 

4. Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. The Satisfaction with Life Scale. In:  Journal of 

Personality Assessment, 1985, Vol. 49, p. 71-75. ISSN: 0022-3891 

5. Field Trial WHOQOL-100. The 100 questions with response scales. Division of Mental Health. 

World Health Organization, Geneva, 1995. https://www.who.int/mental_health/who_qol_ 

field_trial_1995.pdf 

6. Foresight Mental Capital Wellbeing Project. Final project report - executive summary. London: 

The Government Office for Science, 2008. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/ 

uploads/system/uploads/attachment_data/file/292453/mental-capital-wellbeing-summary.pdf 

7. Ilic I., Milic I., Arandelovic M. Assessment quality of life: current approaches. In: Acta Medica 

Medianae, 2010, 49 (4), p. 52-60. ISSN 1821-2794 

8. Lane R. E. Quality of Life and Quality of Persons: A New Role for Government? In: Political 

Theory, 1994, 22 (2), p. 219-252. ISSN: 15527476 

9. Lyubomirsky S., Lepper H. A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and 

construct validation. In: Social Indicators Research, 1999. Vol. 46, p. 137-155. ISSN: 0303-8300 

10. Mezzich J. E., Snaedal J., Van Weel C., Heath I. Introduction to conceptual explorations on person-

centered medicine. In: International Journal of Integrated Care, 2010, 

10. https://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.472/ ISSN 1568-4156 

11. Musschenga A. W. Quality of Life and Handicapped People. In: Nordenfelt, L.Y (Ed.). Concepts 

and Measurement of Quality of Life in Health Care, London: Kluwer Academic Publishers, 

1994. pp 181-198. ISBN 978-94-015-8344-2. 

12. Power M,. Green A. M, WHOQOL-Dis Group. Development of the WHOQOL disabilities module. 

In: Quality of Life Research, 2010, 19(4), p.571-584. ISSN: 0962-9343 

13. Power M., Quinn K., Schmidt S. WHOQOL-OLD Group. Development of the WHOQOL-old 

module. In: Quality of Life Research, 2005, 14(10), p. 2197-2214. ISSN: 0962-9343. 

14. Prutkin J. M., Feinstein A. R. Quality-of-life measurements: origin and pathogenesis. In: The Yale 

Journal of Biology and Medicine, 2002, 75(2), p. 79-93. ISSN 1551-4056 

15. Rusnac S. Scale de măsurare a stării de bine psihologic. In: Mediul social contemporan între 

reprezentare, interpretare şi schimbare. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 15 

decembrie 2017. Vol. I.  Coord.: Silvia Briceag. Bălţi: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 

Bălţi, 2018, p. 66-78. ISBN 978-9975-50-205-4. 

16. Ryan R. M., Deci E. L. On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and 

eudaimonic well-being. In: Annual Review of Psychology, 2001, 52, p. 141-166. ISSN 0066-4308 

https://eprovide.mapi-trust.org/catalog
https://www.who.int/mental_health/who_qol_%20field_trial_1995.pdf
https://www.who.int/mental_health/who_qol_%20field_trial_1995.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/%20uploads/system/uploads/attachment_data/file/292453/mental-capital-wellbeing-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/%20uploads/system/uploads/attachment_data/file/292453/mental-capital-wellbeing-summary.pdf
https://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.472/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-015-8344-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-015-8344-2


104 

 

17. Ryff C. D. Happiness Is Everything, Or Is It - Explorations on the Meaning of Psychological Well-

Being. In: Journal of Personality and Social Psychology, 1989, 57(6), p. 1069-1081. ISSN 0022-

3514 

18. Ryff C. D., Magee W. J., Kling K. C., Wing E. H. Forging macro-micro linkages in the study of 

psychological wellbeing. In: Ryff C. D., Marshall V. W. (eds.). The self and society in aging 

process. New York: Springer, 1999, p. 247-278. ISBN 0826112676 

19. Salvador-Carulla L., Lucas R., Ayuso-Mateos J. L., Miret M. Use of the terms "Wellbeing" and 

"Quality of Life" in health sciences: A conceptual framework . In: The European Journal of 

Psychiatry, 2014, 28 (1). http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

61632014000100005ISSN 0213-6163.  

20. Schalok R.L. The concept of quality of life: what we know and do not know. In: Journal of 

Intellectual Disability Research, 2004, vol. 48, 3, p. 203-216. ISSN: 1365-2788 

21. Sirgy M.J., Michalos A.C., Ferris A.L. et al. The quality of life (QOL) research movement: Past, 

present and future. In: Social Indicators Research, 2006, 76, p. 343-466. ISSN: 0303-8300 

22. The WHOQOL group. Development of the WHOQOL: rationale and current status. In: 

The International Journal of Mental Health, 1994, 23, p. 24-56. ISSN: 0020-7411. 

23. Veenhoven R. The four qualities of life. Ordering concepts and measures of the good life. In: Mark 

McGillivray, Mathew Clark (Eds.). Understanding Human Well-Being. New-York: United Nations 

University Press, 2007, p. 74-100. ISBN 92-808-1130-4 

24. WHO Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF). https://www.who.int/substance_abuse/ 

research_tools/whoqolbref/en/ 

25. WHOQOL-OLD. Manual. World Health Organization. European Office (Copenhagen). May 2006. 

https://www.who.int/mental_health/evidence/WHOQOL_OLD_Manual.pdf?ua=1 

26. World Health Organization. Ageing. Exploding the myths. World Health Organization, 1999. 

https://www.who.int/ageing/publications/exploding_myths/en/ 

27. World Health Organization. Health Promotion Glossary. Geneva: World Health Organization, 

1998. https://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf 

28. World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health: 

ICF. Geneva: World Health Organization; 2001. https://www.who.int/classifications/icf/en/ 

29. World Health Organization. Ottawa charter for health promotion. World Health Organization, 

2013. https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/ 

30. Zapf W. Welfare production: Public versus private. In: Social Indicators Research, 1984, 14 

(3), p. 263-274. ISSN: 0303-8300 

31. Рассказова Е. И. Методы диагностики качества жизни в науках о человеке. В:  Вестник 

Московского Уннивеpситета, Серия 14: Психология, 2012, № 3, с. 95-107. ISSN: 2309-9852 

CZU: 316.6 

Mihai Aurelia 

STATUTUL SOCIAL AL FEMEII CONTEMPORANE 

THE SOCIAL STATUS OF THE CONTEMPORARY WOMAN  

Rezumat  

În acest articol voi vorbi despre evoluția femeii în societate. Statutul social al femeii a fost 

marcat de perioadele prin care a trecut. Încă din antichitate femeile au avut funcții subordonate, de 

obicei o femeie își câștiga existența ca menajeră sau muncea împreună cu familia în agricultură. 

Istoria ne arată evoluția femeii de-a lungul timpului și putem bine observa, că în fiecare perioadă au 

existat femei puternice, care sau manifestat în acele timpuri. Voi enumera doar câteva exemple de 

femei puternice, care în pofida timpurilor și societății au reușit să-și recapete un statut și un nume în 

societate. De aici putem identifica originile unor comportamente, atitudini și prejudecăți existente în 

rândul societății actuale despre multiplele roluri ale femeii contemporane, în raport cu mediul în care 

se află. Dacă în trecut femeia nu avea drepturi și nu era recunoscută la nivel social, în prezent femeia 

se confruntă cu alte probleme cum ar fi: rolul în familie, rolul ei în societate, carieră. În prezent 
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domnișoarele și doamnele sunt independente, libere, au o poziție socială, dar toate aceste reușite îi 

influențează viața personală. Astfel femeia contemporană este nevoită să facă față situației de a 

îndeplini multiplele roluri care îi sunt atribuite. 

Termenii-cheie: Statut social, femeii, istorie, dezvoltare, societate, putere, independență, 

libertate, imagine, luptă, egalitate, nume, epocă, rolul în familie. 

Abstract  

In the given article the main topic represents the evolution of women in society. The woman’s 

social statute has a long history of development marked by different periods. Since ancient time, 

women had had subordinating positions, usually a woman earned her living as a housekeeper or 

working with her family in agricultural field. The history shows us the whole evolution of woman. In 

this context, we noticed that there were strong women in each period, women that manifested 

themselves in those times. We are going to mention just some of them, which, despite of the specifity of 

times and society, had succeeded to gain a statute and name in society. Thus, we can identify the roots 

of some behavioral patterns, attitudes and prejudices that are running within actual society regarding 

the variety of roles of the contemporary woman in relation with the environment she is involved in. If, 

in the past the woman had no rights and she wasn’t recognized at the societal level, at present times 

the woman met other problems as: the role in family, her role in society, the career. Nowadays, Misses 

and Missises are independent, free, they have a certain social position, but all these performances 

have a huge impact on her intimate life. Thus, the contemporary woman is pushed to face the situation 

of having multiple roles that are attributed to her. 

Key-words: social statute, woman, history, development, society, power, independence, 

freedom, image, fight, equality, name, epoch, role in family. 

Toate războaiele au început din cauza femeii 

Este o frază pe care am auzit-o mere în familie sau în societate, și dacă ne amintim o 
versiunile din mitologia greacă, pământul a fost rupt din haos și era însăși zeița Hera, care își 

iubea foarte mult soțul, pe Uranus, fiind considerat unul dintre zeii primordiali și care putea 
prezice viitorul. Zeul văzându-și soarta, că va fi răsturnat din tron, de propriul fiu, pentru a evita 
orice eventualitate a hotărât să încuie toții copiii pe care îi va naște soția sa iubită în temnița 

subterană creată de el, fiind numită Tartar. Dar în pofida dragostei puternici, totuși Hera a mers în 
potriva soțului ei și și-a eliberat copii din Tartar, și chiar mai mult, la pedepsit și la izgonit pe 

Uranus. Această sortă repetându-se și la următoarele zeițe, care au fost nevoite să lupte pentru a-și 
salva copiii, pentru a-și păstra poziția lor sau pentru a fi respectate. Încă din Grecia antică și până 
în prezent femeia a luptat să obțină un statut în societate. Chiar dacă la începutul acelor vremuri 

femeia avea aceleași drepturi ca și bărbatul, nu după mult timp ea a fost lipsită de toate aceste 
oportunități, și de foarte mult timp a fost nevoie ca iară să ajungă la o poziție în societate, poate și 
mai mult.  

Văd și nu spun nimic! 

Un exemplu deosebit este regina Elisabeta I, regină a Angliei și regina Irlandei, (7 

septembrie 1533 – 24 martie 1603). Chiar dacă de la naștere a fost o copilă dorită și răsfățată de 
părinți și cei din jur aceasta nu a durat mult, deoarece la vârsta de trei ani mama sa a fost 
decapitată, Elisabeta a rămas uitată de toți cei din curte. Era o fată deșteaptă cu un caracter 

violent, dar știa să rămână și izolată. A crescut între intrici și comploturi, care au făcut-o precaută 
și bănuitoare, care mai târziu aceste caracteristici să o ajute mult în domnia sa. A devenit regină la 
vârsta de doar 25 ani, pe tot parcursul domniei reginei Elisabeta, Anglia s-a dezvoltat atât pe plan 

politic cât și cultural, această perioadă a Angliei fiind numită și „epoca de aur”, fiind marcată de 
sporirea puterii Angliei pe plan mondial, în această perioadă pe plan cultural sau marcat și 

dramaturgii William Shakespeare, Christopher Marlowe și Ben Jonson, sunt doar câțiva din 
dramaturgii care au trăit pe timpul domniei sale. Regina Elisabeta a fost o femeie puternică care a 
rămas în istorie și care a demonstrat prin mintea sa ageră și iscusită că femeile tot pot deține 
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posturi înalte. A demonstrat întregii lumi că femeia poate fi puternică și la nivel cu bărbatul, 
fiindu-i recunoscută carisma și încăpățânarea, nu în zadar a fost numită pe acele vremuri: „un 
bărbat cu trup de femeie”. 

Și dacă ași continua acest fir pot aduce multe exemple de femei, care au luptat pentru ai fi 
recunoscut numele. Una din aceste femeii pe care chiar o simpatizez este Gabrielle Channel 

cunoscută și ca Coco Channel, fiind considerată una din cele mai influente femei ale secolului 
XX. De la bun început Coco nu făcea parte dintr-o pătură socială înaltă cum era pe acele vremuri, 
ea provenea dintr-o familie simplă cu mulți copiii, și de la vârsta de 18 ani nu a fost în cele mai 

bune lumini. A avut o viață grea și a început totul fiind amanta unui bărbat influent pe acele 
vremuri, baronul Etienne Balsan. Channel a început totul din pasiune și pentru uz personal, mai 
întâi crea pălării care mai târziu fiind apreciate de aristocrația franceză. A făcut primii pași în 

lumea modei în calitate de creatoarea de pălării, descoperindu-și un talent deosebit de a anticipa 
dorințele și gusturile femeilor din acele timpuri. și nu după mult timp a început să deseneze haine, 

mai apoi genți, parfumuri dacă ne amintim (Channel Nr. 5), încălțăminte bicoloră, ceasuri unisex 
și bijuterii. Stilul lui Channel a fost revoluționar pentru anii `20, ea a căutat o nouă imagine a 
femeii libere și independente, o femeie revoluționară, liberă și avangardă, interpretând stilul 

modernist al epocii. și dacă ne amintim Channel a fost prima femeie care a îmbrăcat pantalonii și 
s-a tuns părul scurt ca bărbații. În acea perioadă Coco făcea tot posibilul ca femeile să se simtă 
comod în unele locuri și situații ca și bărbații fiind chiar radicală pentru acele vremuri.  

Și acest număr al femeilor care s-au manifestat in societate de-a lungul timpului poate 
continua la nesfârșit, deoarece așa a fost mereu soarta femeii, dacă aș reveni la începutul acestei 

lucrări, încă din perioada Greciei antice drepturile femeii au fost luate și doar prin luptă să fie 
recunoscută poziția ei în societate. 

Nici în domeniul psihologiei nu au existat excepții asupra femeilor, în mișcarea 

psihanalitică de la începutul secolului XX, sau manifestat mai multe domne și domnișoare în 
calitate de paciente sau în calitate de asistente, deoarece în acea perioadă femeia nu era 
recunoscută ca specialist în domeniu. Multe din aceste femei ca și Ema Jung, Tony Wolff, Sabina 

Spielrein, necătând la capacitățile intelectuale nu au putut ieși din anonimat, decât sub condiția 
unei „dereglări psihice”, doar sub un astfel de pretext, dacă ar putea fi numit așa. Un exemplu 
deosebit în această perioadă poate fi domnișoara Frank Miller, născută în America, dar a studiat în 

Europa, unde la cunoscut pe profesorul Theodore Flournoy în 1900, acesta aflânduse într-o criză 
profesională, ea hotărăște să îl ajute și îi încredințează toate fantasmele ei inventate. Mai târziu 

domnișoara Miller se întoarce în America, unde în 1907 suferă de psihopatie și este internată în 
spital, după ce a fost externată domnișoara nu mai suferea nici de o tulburare. Acest caz în 
biografia lui Jung, a ajuns desigur sub atenția cercetătorilor feminiști din acea perioadă, care după 

părerea lor a fost cea mai actuală problemă a tinerelor secolului XX. Deci sub acest pretext toate 
domnișoarele care alegeau să nu se căsătorească, să fie independente, să trăiască separat de 
familia lor, să-și facă carieră sau să muncească undeva pentru a se întrețină, aceste lucruri erau 

destule pentru a fi considerate nebune sau indecente. Și multe din familiile de atunci, dacă nu erau 
pregătite pentru astfel de schimbări din partea fiicele lor, atunci la cea mai mică indispunere a 

fetelor sau oboseală erau internate în spital.  

Încă un exemplu deosebit din această perioadă este și Emmei Jung, soția lui Carl Gustav 
Jung, nici ea nu a fost trecută cu vederea de eticheta acelei perioade. Emmei Jung era o femeie 

inteligentă, cultă și cu totul sustrasă de la normele sociale de atunci, adică treburile casnice, etc., 
ceea ce era cu totul ciudat pentru C. Jung. Însă ea nu s-a limitat la îngrijirea familiei, a hotărât să îl 
ajute pe soțul ei, devenind subiect de studiu, în acea perioadă activă a psihanalizei, iar bazele 

etichetei practic erau inexistente și nu era nimic neobișnuit în aceea că soții își analizau soțiile, 
fiicele, etc. Deci nu atât de departe, la începutul secolului XX, persista încă ideea că femeile 

trebuie să îngrijească de familie și nu poată duce un alt mod de viață mai liber sau independent. 
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Totuși femeile găseau toate modalitățile posibile pentru a se manifesta în societate, erau de acord 
să devină și subiect de studiul, dar să participe la dezvoltarea psihanalize și dezvoltarea personală. 
Așa a fost mereu, femeia a luptat pentru poziția ei socială, pentru libertate, pentru individualitate. 

Urmărind această transformare a femeii în diverse perioade, putem observa că în prezent 
femeia a obținut un alt statut în societate. Femeia contemporană se întâlnește cu alte aspecte 

distructive, care îi afectează viața personală. Ea se confruntă cu problematica îndeplinirii rolurilor 
variate, și anume: rolul de soție, rolul de mamă, rolul de carieristă. Sunt puține femei, care pot să 
îndeplinească toate aceste roluri, fiind o mamă exemplară, o soție bună și să aibă și succes în 

carieră. De obicei aceste femei le reușește mai bine, decât femeile care au dor un rol sau maxim 
două. Dacă aș vorbi de femeia care are rolul de mamă și soție, este un model clasic al femeii din 
toate timpurile, o femeie, care are grijă de familie și realizează toate lucrurile ce sunt legate de 

viața de familie. Este o soție și o mamă iubitoare, puțin mai supusă bărbatului și nu are așa mare 
succes în carieră, există probabilitatea că nici nu activează într-un domeniu. Dar acest model de 

femeii este mai rar întâlnit în prezent, deoarece rolurile dintre bărbați și femeii sau schimbat. În 
zilele noastre este mai des întâlnit femeii, care au succes în carieră, care sau dezvoltat mai mult 
chiar decât bărbații și nu simt necesitatea de a fi susținute de un bărbat, ceea ce provoacă riscul de 

a nu întemeia o familie și lipsa copiilor. Femeii contemporane sau așa numitele carieriste, da sunt 
femeii puternice, libere, încrezute în sine, realizate pe plan financiar, dar sunt singure și nefericite. 
Deoarece aceste femeii sunt mai libertine într-o relație, sunt mai directe în comunicare cu 

partenerul și nu pot ceda de cele mai multe ori, ceea ce îi dezorientează și îi scade nivelul 
încrederii în sine la bărbați. Ei pot deveni vulnerabili, pot avea eșecuri în carieră și până în final 

iau rolul femeii de îndeplinire a activităților casnice, educarea copiilor, etc. Acest model de 
familie sau relații este forte frecvent întâlnit în societatea actuală. 

Și de ce totuși aceste femeii puternice, realizate și independente sunt nefericite?  

Una din ipotezele mele este că femeia nu ar trebui să facă o alegere radicală, să nu 
îndeplinească unul din aceste roluri perfect, ea trebuie să găsească un mijloc între ele, să-și 
îndeplinească rolul de mamă și soție, dar și să se dezvolte personal, să meargă la serviciu sau să 

facă activități care o interesează și îi plac. Trebuie să existe o armonie, un echilibrul între bărbat și 
femeie, dar aceasta o poate crea femeia, pentru că nu în zadar femeia mai este numită și sexul 
frumos, iar bărbatul trebuie să ajute și să mențină această armonie în casă. și atunci o femeie se 

simte realizată și starea ei psihologică nu este afectată de alți factori. Femeia niciodată nu poate fi 
înțeleasă de bărbat, dar nici nu e nevoie, ea trebuie iubită și respectată. A fi femeie este o artă pe 

care bărbatul o poate studia la nesfârșit și totuși nu o va descoperi, acesta este farmecul femeii. 
Femeia este o ființă gingașă, care nu trebuie să lupte cu bărbatul, ea mereu trebuie să meargă 
alături de el, așa cum a spus și Sfântul Pavel: (Dacă femeia ar fi creată dintr-o bucată superioară a 

corpului lui Adam, atunci ea ar fi fost superioară lui, dacă ar fi fost creată dintr-o bucată din 
piciorul lui Adam, atunci i-ar fi fost inferioară. Însă femeia a fost creată din coasta lui Adam, deci 
din parte de mijloc a corpului său tocmai pentru a-i fi egală). 

În acest articol am dorit să prezint succint o imagine a statutului social al femeii 
contemporane. Nu am urmărit nici un interes să scot în evidență viața dificilă a femeilor. Am dorit 

să evidențiez care este situația actual a relațiilor dintre femeii și bărbați, cât de complicat este să 
creezi o familie, cât de dificil este să te simți bine din punct de vedere psihologic atât la femeii cât 
și la bărbați. Nu a-și dori să pun la îndoială poziția social a bărbatului în prezent, nu urmăresc 

scopul de a poziționa femeia mai sus decât bărbatul, însă cu părere de rău rolurile s-au schimbat și 
aceasta este problema actual. Există o luptă între femei și bărbați, care a dus la gruparea lor între 
sexe, sunt speriați pentru că deja practic nu se pot înțelege și se izolează fiecare în grupul lor 

devenind tot mai orgolioși și supărați. Sunt siguri că nu ar putea înțelege o persoană care este total 
diferită de ei și nu este capabilă să meargă la un compromis. Cu părere de rău aceasta este 

realitatea în prezent, și cu siguranță timpul va schimba și această poziție a femeii, dar sper că 
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schimbarea va fi spre binele femeilor și dacă femeia se simte bine din toate punctele de vedere, 
atunci toți în jurul ei se vor simți bine. 
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Chirița Olga  

DEFINIȚIA SOCIO-PSIHOLOGICĂ A CONCEPTULUI DE PATRIOTISM 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL DEFINITION OF THE CONCEPT OF PATRIOTISM 

Rezumat 

În ultimii ani atenţia societăţii contemporane este îndreptată tot mai mult asupra problemei 

formării unor calităţi civico-patriotice a tinerilor. În conştiinţa socială autohtonă se formează şi se 

dezvoltă unele directive ce ţin de argumentarea ştiinţifico-conceptuală a educaţiei patriotice a 

copiilor, adolescenţilor și celor maturi, poziţionate ca condiţii extrem de importante pentru sporirea 

eficacităţii acestora. Fenomenul de patriotism este direct legat de sentimentul unităţii şi identificării 

cu propriul popor, cu cel al dragostei faţă de Patrie, cu tendinţa de păstrare, respectare și promovare 

a valorilor cultural-istorice, obiceiurilor și tradiţiilor naţionale etc. 

Cuvinte-cheie: patriotism, Patrie, conştiinţa patriotică, sentimentul de patriotism, formarea 

patriotismului. 

Abstract 

Last years, the contemporary society has focused the attention to the issue of forming civic-

patriotic qualities of young people. In the autochthonous social consciousness, some directives 

regarding the scientific and conceptual argumentation of the patriotic education of children, teen-

agers and adults are forming and developing, being placed as extremely important conditions for 

increasing their effectiveness. The phenomenon of patriotism is directly related to one’s feeling of 

unity and identification with own people, his/her love for the Motherland, with the tendency to 

preserve, respect and promote cultural-historical values, national customs and traditions etc. 

Key-words: patriotism, Motherland, patriotic consciousness, the feeling of patriotism, forming 

the patriotism, etc. 

„Un patriot se recunoaşte prin faptul că iubeşte, respectă şi caută  
să adune și să îmbunătăţească tărâmurile și oamenii,  

pe când un şovinist urăşte tot ce nu-i seamănă și dezbină oamenii” 

 Nicolae Iorga  

Introducere 

Cunoaşterea istoriei, culturii şi tradiţiilor constituie o premisă incontestabilă în 
menţinerea identităţii unui popor. Aceasta a fost năzuinţa cronicarilor, istoricilor, etnografilor şi 
altor oameni de ştiinţă, care secole de-a rândul au creat „arhiva neamului” [1, p. 34]. 
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Omul în calitatea sa de cetăţean începe formarea cu perceperea Patriei. Senzaţia 
cunoaşterii patriei sale începe cu admiraţia faţă de ceea ce vede şi simte un copil mic, spre 
exemplu: dragostea faţă de cei din jur, faţă de casă, grădiniţă, oraş natal, ţară. Multe din ele nu se 

percep exact de micuţul, însă contribuie semnificativ la formarea patriotismului acestuia. 

Fenomenul de patriotism este direct legat de sentimentul unităţii şi identificării cu 

propriul popor, cu cel al dragostei faţă de Patrie, cu tendinţa de păstrare, respectare și promovare a 
valorilor cultural-istorice, obiceiurilor și tradiţiilor naţionale etc. 

Metode aplicate 

În vederea realizării scopului trasat, în prezentul articol au fost aplicate o serie de metode, 
printre care: metoda logică (analiza deductivă şi inductivă, generalizare, specificare), metoda 
sistemică și comparativă. 

Conţinutul de bază 

Diversele abordări ale conceptului de „patriotism” ne permite să-l analizăm ca un 

principiu, idee, sentiment, datorie, disponibilitate și conştiinţă. Potrivit dicţionarului explicativ 
limbii române moderne, prin patriotism se înţelege dragoste şi devotament faţă de patrie şi de 
popor; faptul de a fi gata de luptă şi de jertfă pentru interesele patriei [2, p. 591]. 

Actualmente nu există o tratare unică a conceptului de „patriotism”, mai cu seama din 
perspectiva aspectului psihologic. În percepţia sa clasică, fenomenul patriotismului reprezintă un 
concept legat de conştiinţa socială, și are o natură psiho-socială. Acesta se formează pe baza 

conştiinţei naţionale, ce presupune existenţa unei societăţi [3]. 

Dezvăluind natura socio-psihologică a fenomenului de „patriotism”, autorii Koliţova 

V.A. şi Sosnin V.A. prezintă patriotismul ca o componentă de bază a conştiinţei naţionale a unui 
popor, exprimată prin sentimentul de dragoste, mândrie și fidelitate faţă de Patrie, istorie, valori 
culturale, tradiţii naţionale, prin simţul de responsabilitate și datorie morală, recunoscând totodată 

identitatea altor colectivităţi umane și existenţa paşnică fără confruntarea unuia faţă de altul. Rolul 
și sensul patriotismului constau în unificarea statului și păstrarea unei naţiuni în formatul unui 
subiect al procesului istoric cu toate atributele sale de ordin teritorial, suveran, cultural, economic 

şi politico-statal [6, p. 89]. 

Trăsătura de bază a unei astfel de conştiinţe naţionale, deci, constă în aceea că promotorii 
acesteia recunosc drepturile egale a tuturor popoarelor la identitate, fără a le impune altora, 

inclusiv prin forţă, viziunile, normele și valorile sale. 

În pofida faptului că, după părerea psihologului Gostev A.A., problematica patriotismului 

practic a dispărut din preocupările psihologilor, totuşi menţionează savantul, în istoria gândirii 
filosofico-psihologice există o experienţă enormă a perceperii sferei spiritual-morale inclusiv a 
patriotismului [4, p. 102]. 

Astfel, autorul Iliin I.A. percepe patriotismul ca o metodă extrem de importantă de 
dezvoltare a personalităţii, în special a aspectului spiritual şi cel al autoreprezentării. Dragostea 
faţă de Patrie constituie un factor de structurare a priorităţilor de valoare şi sens, ce redau o unitate 

spaţială a activităţilor vitale ale fiinţei umane [3]. Deci, sentimentul de patriotism este privit de 
către el prin prisma unei componente spirituale importante. 

Ca urmare a celor specificate mai sus, opinăm că, psihologia etnică și cea a relaţiilor 
intergrupale este bogată în informaţii ştiinţifice ce permite a identifica problematica patriotismului 
în calitate de obiect separat de cercetare. 

Patriotismul este un sentiment al valorii şi necesităţii pentru viaţa fiecărui om, includerea 
lui în individualitatea holistică majoră a unui popor şi, pe de altă parte, instinctul de 
autoconservare a unei individualităţi populare specifice [5, p. 31]. 
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În vederea determinării mai exacte a conţinutului noţiunii de „patriotism”, este necesar de 
realizat o analiză a formării şi dezvoltării conştiinţei patriotice. Prin urmare, autorul Suharev A.V. 
evidenţiază trei etape de dezvoltare a conştiinţei patriotice a unei persoane, în special: 

I. Etapa conştiinţei etnico - teritoriale timpurii, este una fundamentală în educaţia 
patriotică a copiilor. Aceasta este proprie vârstei preşcolare și vârstei şcolare primare. Anume la 

această etapă se pun bazele formării sentimentului de patriotism; 

II. Etapa conştiinţei naţional-politice, se identifică în adolescenţă, când sunt înlocuite 
principalele instituţii de socializare și copilul se încadrează în mediul social. La această etapă are 

loc aderarea tinerimii la diverse organizaţii şi asociaţii social-politice şi de tineret, care sunt 
capabile să contribuie la educarea acestora; 

III. Etapa conştiinţei statal-patriotice, se caracterizează prin manifestarea dragostei, 

afecţiunii şi respectului faţă de statul său [8, p. 576]. 

Astfel, parcurgerea cu succes a etapelor sus menţionate indică asupra maturităţii civico-

patriotice a persoanei. 

Formarea patriotică a individului, menţionează autorul Rubinştein L.S., are loc printr-un 
proces format din două părţi interdependente: 

a) la nivel ideologic - formarea conştiinţei patriotice, viziunilor, ideilor și convingerilor; 

b) la nivel psihologic - formarea sentimentelor, deprinderilor, dispoziţiilor şi aspiraţiilor 
[7, p. 225]. 

Principala funcţie a sentimentelor patriotice constă în atitudinea pozitivă faţă de propriul 
popor, faţă de Patrie, deoarece subiect al patriotismului este omul în calitatea sa de fiinţă socială, 

iar obiect al acestuia - poporul, Patria. 

Autorul Suharev A.V. susţine că, formarea şi dezvoltarea sentimentelor patriotice 
urmează să parcurgă nemijlocit prin influenţa asupra sferei emoţionale a persoanei. Sentimentele 

patriotice reflectă atitudinea persoanei faţă de statul său, faţă de evenimentele din prezentul și 
trecutul istoric, faţă de cele ce urmează a fi cu ţară și poporul în viitor [8, p. 312]. 

În calitate de componente ale sentimentelor patriotice apar: 

 simţul de apartenenţă la propriul stat şi popor; 

 cunoaşterea, stimă şi dragostea faţă de istoria neamului, limbă natală, tradiţii culturale 
și militaro-patriotice, obiceiuri, religie; 

 sentimentul de mândrie pentru succesele statului și cel de durere pentru eşecuri; 

 dragostea faţă de natura meleagului; 

 sentimentul de nostalgie la despărţirea de Patrie; 

 respectul faţă de faptele eroice ale trecutului şi prezentului; 

 sentimentul de demnitate naţională. 
Sentimentele patriotice nu trebuie să fie contemplative, limitate la reacţii pasive de 

admiraţie şi preferinţe. Acestea, cum menţionează autorul Koliţova V. A., sunt îndreptate spre 

realizarea unor sarcini de extremă importanţă, cum ar fi atingerea bunăstării sociale a poporului la 
cele mai înalte nivele. În condiţiile actuale, baza emoţională a patriotismului se manifestă în 

primul rând prin curaj, fermitatea acţiunilor, disponibilitatea cetăţenilor de a apăra prin orice 
mijloace independenţa şi suveranitatea statului său etc. [6, p. 93] 

Deci anume patriotismul integrează societatea, determină plasarea intereselor societăţii în 

plan suprem vis a vis de cele personale, în asemenea condiţii egoismul uman apare în plan 
secundar. 

Concluzii 
Patriotismul reprezintă un sentiment care apare la persoană atunci când aceasta se 

identifică cu o anumită comunitate naţională, etnică și teritorială. 
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Sentimentul de patriotism se caracterizează prin manifestarea unor astfel de emoţii cum 
sunt: retrăire pentru soarta propriului stat și popor, mândrie pentru reuşitele unor reprezentanţi ai 
colectivităţii umane cu care se identifică persoana, simţul de datorie faţă de propria Patrie etc. 

Formarea patriotismului, constituie un proces ce se caracterizează doar printr-o relativă 
finalitate la fiecare din etapele sale. Cu timpul acest proces se modifică doar în acel sens, că 

orientările, directivele şi trăsăturile deja formate încep să aibă un rol din ce în ce mai mare, iar 
influenţa unor idei şi situaţii noi de viaţă inevitabil se refractă prin laturile unei personalităţi deja 
formate. 
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STIGMATIZAREA CA FORMA DE MANIFESTARE A ETICHETARII SOCIALE 

STIGMATIZATION AS A FORM OF MANIFESTATION OF SOCIAL LABELING 

Rezumat  

Stigmat (stigmatizare), deși termenul are o istorie îndelungată (în Grecia antică se referă la o 

etichetă atribuită grupurilor de proscriși), a intrat in sociologie prin opera lui Erving Goffman 

(Stigma, 1960). Este un concept formal care surprinde mai degrabă o relație de descalificare decât un 

atribut fix.  

Cuvinte-cheie: labeling, stigmă, stigmatizare socială 

Abstraсt 

Stigma (stigmatization), although the term has a long history (in ancient Greece it refers to a 

label attributed to forbidden groups), entered sociology through the work of Erving Goffman (Stigma, 

1960). It is a formal concept that captures rather a disqualification relationship than a fixed attribute. 

Key-words: labeling, stigma, social stigmatization. 

La etapa actuală a dezvoltării societăţii, este relevantă studierea noilor fenomene şi 

procese sociale. În special, creşterea barierelor sociale între diferitele „grupuri de noi”, nivelul 
ridicat de diferenţiere a grupurilor sociale în funcţie de identitate. În acest sens, o semnificație 
deosebită o au studiile de formare a diferitor etichetări. 

Etichetarea  este comună în toate straturile oricărei societăţi, oricărei naţiuni, în viața de 
zi cu zi chiar și la locul de muncă. Rădăcinile sale sunt diferite - mai mult superficiale și mai 

profunde, unele sunt mai uşor de influenţat, iar altele mai dificil. Motivul pentru etichetare poate 
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servi oricui, chiar și cea mai nesemnificativă, calitatea naturală sau socială. Astfel, etichetarea este 
în primul rând un atribut social al unei persoane (grup) format de mediul social extern. Etichetarea  
socială acţionează ca o formă simbolică de determinare a statutului social al unei persoane pe baza 

unei sau altei abateri ale sale faţă de normele acceptate în această comunitate socială. În teoria 
etichetării din studiul devianței, reacția socială se referă la numărul de agenții formale și informale 

de control social – inclusiv poliția, mass-media, familia și societatea – care prin răspunsurile lor 
față de deviant afectează puternic rezultatele devianței. 

Manifestările procesului de etichetarea socială în societate sunt stereotipizarea, 

etichetarea, stigmatizare şi leybling (marcare,etichetare). În literatura ştiințifică occidentală, 
conceptul de „leybling” este mai practicat, însă esenţa procesului, în opinia noastră, este reflectată 
mai profund de termenul „stigmatizare” utilizat în mediul intern. Esenţa ambelor noţiuni este 

procesul de lipire a etichetelor. Baza teoriei etichetării este analiza proceselor sociale incluse în 
atribuirea socială a caracteristicilor pozitive sau (cel mai adesea) negative acţiunilor indivizilor 

sau grupurilor. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că procesul de stigmatizare este 
întotdeauna negativ, iar leybl este mai mult ca un semn de calitate, poate fi atât negativ, cât şi 
pozitiv [1]. 

Despre caracterul negativ al stigmatizării ne arată istoria stigmei, care a apărut în Grecia 
Antică ca marcare pe corpul sclavilor. Fenomenul stigmei a fost observat de-a lungul istoriei 
umanității. Stigma (din greaca veche - stygma) este o insignă, o marcă, un tatuaj, o pată, un semn 

[2]. Stigma este un semn de calitate, care divulgă o anumită proprietate rușinoasă a unui individ; 
însă natura acestei calități nu este determinată de calitatea însăși, ci de atitudinile față de ea [3]. 

Stigmatizarea este etichetare, aplicarea stigmei. 

La anumite etape istorice ale dezvoltării societății, stigmatizarea a avut diverse motive, 
însă a apărut dintotdeauna ca element al stratificării sociale a societății, deoarece acțiunea ei era 

legată de normele sociale și viza menținerea stabilității sociale [4]. 

Primele idei despre stigmă au apărut în Grecia Antică, unde renegaților li se aplica o 
ștampilă cu fierul fierbinte sau statutul lor permanent, era marcat în alt mod. Semnele sculptate 

sau arse pe corp indicau că purtătorul lor era un sclav, un criminal sau un trădător, adică o 
persoană care s-a pătat cu rușine, este necurată ritual, care ar trebui să fie ținută departe, mai ales 
în locurile publice. Potrivit grecilor, o persoană stigmatizată este respinsă de societate, marcată, 

recunoscută drept „străin printre ei” [5]. Marcarea criminalilor îi făcea marginalizați, iar o astfel 
de măsură de combatere a criminalității, deseori declanșa noi infracțiuni grave ca reacție la 

respingerea socială. 

Mai târziu, în timpul creștinismului, au fost adăugate două noi straturi ale metaforei: în 
primul rând, erupțiile cutanate au început să fie percepute ca dovadă a milei lui Dumnezeu și, în al 

doilea rând, dovezile corporale ale anumitor defecte fizice, adică faptul medical a fost legat de 
credințele religioase. În Evul Mediu, Biserica Catolică interpreta fenomenul de stigmatizare ca un 
miracol: de exemplu, ulcere apărute involuntar pe corpul unor oameni profund religioși în locurile 

unde, potrivit Mitului biblic, Hristos răstignit avea rănile de la spini și cuie.  

Treptat, sensul și semnificația stigmei au început să se extindă și să se schimbe. O 

utilizare largă stigma a obținut în medicină, biologie, psihologie, criminologie, psihiatrie, 
pedagogie etc. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că valoarea sa inițială a fost întotdeauna 
păstrată - funcția de evidențiere a unei persoane sau a unui grup de persoane, informându-i pe cei 

din jurul lor că sunt purtători de calități speciale. 

În medicină, stigmatizarea este o consecință socială negativă a diagnosticului bolii 
psihice și bolii autoimune, asociate cu stereotipul care s-a dezvoltat în societate și a perceput-o ca 

una rușinoasă, respingătoare, discriminatorie. Dă naștere la bolnavi împreună cu sentimentul de 
rușine, vinovăție, nesiguranță, frica de insultă, dorința de a-și ascunde simptomele, să se izoleze 
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și, astfel, să stea departe de sursele de posibil sprijin (terapeutic, familial, social). În cazul 
persoanelor cu  boli autoimune poate avea un impact puternic asupra familiei. Nu afectează doar 
persoana suferindă de această afecţiune, ci fiecare membru al familiei. Felul în care familia 

reacţionează la efectele bolii asupra persoanei dragi, precum şi legăturile dintre membrii familiei, 
sunt foarte importante. Dacă membrii familiei se înţeleg bine şi, asemenea persoanei care suferă 

de o astfel de boală, îi fac faţă cu optimism, atunci vor avea o bază foarte importantă şi solidă 
pentru succesul tratamentului. 

Membrii familiei pot şi ei să trăiască multe dintre sentimentele rudei suferinde de boală 

autoimună, de la furie şi depresie și până la teamă de viitor sau eventualele complicaţii. Uneori 
membrii familiei pot avea reacţii emoţionale mult mai puternice sau chiar mai iraţionale decât 
persoana diagnosticată cu o boală autoimună. Rudele adoptă mult mai des starea de negare.  

În psihologia clinică, stigmatizarea este atribuirea de alții (stigmatizatori) a anumitor 
caracteristici, cel mai des negative, datorate circumstanțelor formale, tradițiilor culturale, 

politicilor culturale sau propriilor complexe psihologice. 

Stigma în narcologie afectează persoanele dependente de alcool, victimele ei devin 
persoanele dependente de droguri, în special persoanele consumatoare de droguri injectabile. 

În spațiul educațional modern, stigmatizarea socială este văzută ca un obstacol în calea 
dezvoltării abilităților unui individ, a statutului său social și a succesului social în viitor; 
deformează capacitatea de a construi viața unei persoane atât pe termen scurt, cât și pe termen 

lung; contribuie la consolidarea și dezvoltarea inegalității sociale. 

În prezent, stigmatul este utilizat pe scară largă, în principal în sensul inițial, dar nu 

semnifică atât un semn pe corp, ci mai degrabă indică starea rușinoasă ca atare a individului. 

Prima lucrare cuprinzătoare privind stigmatizarea a fost publicată în 1963. Irving 
Hoffman este considerat unul dintre fondatorii studiului teoretic al stigmei. Potrivit lui Hoffman, 

stigmatizarea socială este dezaprobarea (sau nemulțumirea) extremă a indivizilor pe baza socială a 
ceea ce este perceput și servește pentru a se distinge de ceilalți membri ai societății. Stigma poate 
fi lipită de o persoană care diferă prin normele sale culturale de societate [6].  

Esența stigmatizării sociale se manifestă prin reacția la orice abatere de la normele unei 
comunități concrete și consolidarea ulterioară a acestor abateri cu ajutorul diferitelor forme 
simbolice - stigme (etichete) [7].  

Stigmatizarea se desfășoară pe baza unor modele de dezvoltare a relațiilor sociale. Cu 
toate acestea, din cauza cunoașterii insuficiente a problemei și a subestimării semnificației 

acesteia, o persoană nu consideră că stigmatizarea reprezintă un obstacol în calea dezvoltării 
societății. 

Multe categorii de persoane sunt supuse stigmatizării, și anume cu dezabilități fizice și 

mentale; oameni care conduc un stil de viață imoral, orfanii în general, vârstnicii și mulți alții. 
Stigmatizarea poate lăsa o amprentă atât asupra unui individ aparte cât și asupra unui grup de 
oameni, un fenomen social în general [8]. 

I. Hoffman a evidențiat următoarele caracteristici semnificative ale stigmatizării sociale: 
incapacitatea individului stigmatizat la viața socială deplină; statutul rușinos al individului; 

deținerea unei anumite proprietăți care indică inferioritatea, depravarea, pericolul sau slăbiciunea 
individului în comparație cu alte persoane din categoria sa; discriminarea față de stigmatizat, 
interiorizarea stigmei, care este exprimată prin sentimentele de rușine, de ura de sine și de auto-

umilire a stigmatizatului; încercările purtătorului de stigmă de a-și corecta cusurul sau de a obține 
un beneficiu secundar din partea acestuia, suspiciune, depresie, ostilitate, anxietate și confuzie, ca 
rezultat al unei nevoi nesatisfăcute de acceptare socială la  persoană stigmatizată; incomoditatea 

patologică a interacțiunii cu stigmatizatul; tendința de a crea grupuri ale căror membri sunt 
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asociați cu o anumită stigmă; iradierea stigmei, răspândirea ei asupra oamenilor din anturajul 
apropiat al stigmatizatului; încercările celorlalți de a demonstra aparența „acceptării” 
stigmatizatului [9]. 

I. Hoffman analizează stigmatizarea prin stereotipuri și o interpretează prin inegalitatea 
socială în dinamică. Ca și în cazul prejudecăților rasiale, stereotipurile simplifică respingerea 

indivizilor și astfel stigmatizatorul păstrează distanța socială. Apoi, el se referă la faptul 
discriminării conștiinței. I. Hoffman consideră percepția persoanei cu stigmă un fapt 
discriminatoriu, prin care conștiința reduce șansele de viață ale unei persoane cu stigma.  

P. Bourne interpretează conceptul de stigmă ca o acțiune. Spre deosebire de cuvântul 
„etichetare”, cuvântul „stigmatizare” poate însemna lipirea de etichete sociale. Noțiunea de 
stigmatizare este multicomponentă, include mai multe nivele: identificarea diferențelor, 

construirea stereotipurilor, clasificarea, discriminarea. Prin identificarea diferențelor trebuie de 
înțeles definirea și marcarea diferențelor existente. Construirea stereotipurilor implică o credință 

culturală dominantă, care leagă etichetarea persoanelor cu caracteristici negative nedorite. 

Clasificarea apare ca urmare a distribuției persoanelor etichetate în diferite categorii, ceea 
ce ne permite să determinăm gradul de separare a "noi" de "ei". În cele din urmă, discriminarea 

apare atunci când oamenii etichetați întâmpină o stare de pierdere sau pierdere care conduce la 
oportunități inegale [10]. 

L.P. Tushintseva oferă cea mai apropiată definiție înțelegerii noastre a stigmei. 

Stigmatizarea este o atitudine părtinitoare, negativă față de un individ sau de un grup de oameni, 
asociată cu prezența la el (sau la ei) a unor proprietăți sau semne particulare, unde stigma este 

interpretată ca o trăsătură a persoane, care o „discreditează considerabil” în ochii celorlalți. 
Stigmatizarea este, de asemenea, un proces care se manifestă atât prin ignorarea nevoilor unei 
persoane sau a unui grup de oameni, cât și prin provocarea unor daune psihologice sau fizice 

obiectelor stigmelor [11]. Centrul pentru Cercetări Speciale al Institutului de Behaviorism al 
Universității Stanford au ajuns la concluzia că un rol important în stigmatizare îl joacă perceperea 
etichetelor: stigmatizarea nu apare atunci când majoritatea oamenilor văd un semn, dar când 

majoritatea lipește o etichetă pe acest semn. 

T.P. Lipay [12] interpretează stigmatizarea socială ca fiind dezvoltarea atitudinilor 
negative față de persoanele cu stigmat formată de societate, de individul însușii. Principalele 

condiții pentru apariția procesului de stigmatizare socială este prezența în comunitatea socială a 
directivelor stigmatizante fixe; „alteritatea” individului față de ceilalți membri ai comunității 

sociale (originalitatea imaginației, a gândirii și a comportamentului); acceptarea de către individ a 
atitudinilor de stigmatizare impuse [12]. 

Starea stigmatizată a individului, calitatea socială sau atributul impus și fix, este 

interiorizată, acceptată de persoană, devine caracteristică integrală, determină locul și rolul său în 
societate. Sociologul francez Michel Foucault a legat direct procesele de stigmate cu diferite 
forme de control social. Stigmatizarea este inclusă într-un anumit sistem de semne. Persoana 

stigmatizată este înzestrată cu o semnificație simbolică. Această semnificație simbolică persistă 
chiar și după ce motivele pentru stigmatizare sunt depășite. Semnificațiile simbolice și formele de 

control social legate de ele formează un model al relației dintre individ și societate. Foucault 
examinează modul în care se schimbă practicile sociale și formele de control social în raport cu 
stigmatizarea [13]. 

La nivel individual, persoanele care sunt supuse stigmatizării, deseori simt rușine, 
vinovăție, un sentiment de nulitate și neputință. Ca urmare, ei nu au puterea și resursele necesare 
pentru a-și schimba situația în bine. Cei expuși la stigmă sunt excluși și plasați într-o poziție 

marginală care îi împiedică să acceseze rețele și resursele sociale, care ar putea îmbunătăți 
sănătatea și bunăstarea lor. 
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Unii autori (T.P. Lipay, A.K. Mamedov, B. Link, J. Phelan, O.I. Borodkina, A. Y. 
Ivanyushkin, M. Kabanov) consideră că stigma poate fi de trei tipuri: pozitivă, când ea afirmă 
demnitatea unei persoane, neutră și negativă, atunci când ea devine principalul mijloc de a priva 

de merite și demnitate [11]. 

Ca urmare procesul de stigmatizare este întotdeauna negativ și este rezultatul unei 

interacțiuni complexe a proceselor care apar în societate și în conștiința umană. În același timp, 
fiecare definiție ofensivă sau ironică nu trebuie clasificată drept stigmă. Dacă o persoană a fost 
ofensată în transport, aceasta nu înseamnă că ea a fost stigmatizată. Stigma, de regulă, are o tentă 

emoțională, deci atunci când este folosită în vorbirea zilnică sau în documente oficiale, poate fi 
neînțeleasă sau amuzantă. Nu ar trebui să vorbim despre stigmatizare, atunci când marcarea 
obișnuită descrie procesul cu exactitate: marcarea vitelor, marcarea criminalilor în Evul Mediu. 

De asemenea, tatuarea nu poate fi descrisă drept stigmatizare, la fel ca și aplicarea mărcii 
comerciale pe ambalajul mărfurilor. 

Astfel, stigma este o definiție negativă care stabilește locul unei persoane. Persoanele 
fizice sau grupurile sociale sunt expuse la stigmatizare eticheta rușinoasă atașată unei persoane și 
caracteristicile individuale ale vieții sale. Stigma discreditează o persoană sau un grup pe baza 

oricărui motiv considerat a fi un fel de viciu. Acesta poate fi orice cusur sau defect care provoacă 
dorința de a respinge, de a nu observa, de a râde, de a pedepsi. Starea de stigmatizare este 
acceptată de persoane, devine o caracteristică inerentă, determină locul și rolul său în societate. 

Stigmatizarea are un caracter negativ. Etichetarea socială schimbă stilul de viață al personalității 
sau al unui întreg grup social. 
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CONȚINUTUL PSIHOSOCIAL AL PROVOCĂRILOR ȘI VULNERABILITĂȚII 

FAMILIEI CONTEMPORANE DIN ROMÂNIA 

PSYCHOSOCIAL CONTENT OF THE CHALLENGES AND VULNERABILITY OF 

THE CONTEMPORARY FAMILY IN ROMANIA 

Rezumat 

In acest articol, s-a incercat evidentierea continutului psihosocial al familiei contemporane 

din Romania. Astfel, am adus in prin plan provocarile și vulnerabilitățile pe care acestea le intalneste 

in prezent, in evolutia sa. Familia, ca orice instituţie, are funcţiile ei şi este de aşteptat ca, în ciuda 

schimbărilor sociale, acestea să fie îndeplinite atât pentru societate, cât și pentru subzistenţa fizică a 

membrilor ei. În timp, sub influenţa factorilor externi sau interni, perturbările apărute în cadrul unei 

funcţii afectează într-o măsură mai mică sau mai mare şi celelalte funcţii. În întreaga lume au loc 

schimbări la nivelul modelelor familiale și implicit în exercitarea funcţiilor acestora, Romania nefiind 

ocolită de aceste tendinţe manifestate la scară mondială. 

Cuvinte-cheie: familie, vulnerabilitate socio-economica, saracie, calitatea vietii. 

Abstraсt 

In this article, it was attempted to highlight the psychosocial content of the contemporary 

Romanian family. Thus, we have outlined the challenges and vulnerabilities that they currently 

encounter in its evolution. The family, like any institution, has its functions and it is expected that, 

despite social changes, these will be met both for society and for the physical subsistence of its 

members. Over time, under the influence of external or internal factors, disturbances in a function 

affect to a lesser extent or the other functions. Throughout the world there are changes in family 

patterns and implicit in the exercise of their functions, as Romania is not bypassed by these world-wide 

tendencies. 

Key-words: family, socio-economic vulnerability, poverty, quality of life. 

Majoritatea cercetărilor susțin că în ultimele decenii familia din societățile contemporane 
a suportat transformări importante.În același timp, aceasta continuă să reprezinte o instituție 

fundamental în societate, fapt pentru care în dezbaterile publice vulnerabilitatea familiei este 
privita cu tot mai multă îngrijorare. 

În România, cât și în alte țări Europene, cea mai răspândită formă a familiei este cea a 

cuplului legitim cu unul sau doi copii minori și pe lângă acesta, diverse alte aranjamente familiale 
cu unul sau mai mulți copii. Aceste noi setări la nivelul familiei aduc în dezbatere starea de 
echilibru al copiilor din cadrul acesteia. 

Familia românească, asemenea altor familii europene, este monogamă, iar monogamia 
este stabilită prin lege. Căsătoria are ca fundament ideea iubirii romantice, deşi accentul a fost pus 

în ultima vreme pe satisfacţia personală. O altă caracteristică a familiei româneşti este 
patriliniaritatea – preluarea numelui tatălui de către copii, având un model de rezidenţă neolocal 
(cei proaspăt căsătoriţi se mută într-o locaţie diferită de cea a familiilor de origine). Neolocalismul 

nu este o trăsătură definitorie și absolută a familiei româneşti, deşi mai sunt familii care trăiesc în 
apropierea uneia dintre familiile de origine sau chiar împreună cu aceasta. Familia românească 
este adesea caracterizată ca fiind nucleară, unul sau doi părinţi trăind într-o gospodărie cu copiii 

lor, dar unităţile familiale nucleare nu sunt întotdeauna complet izolate de alţi membri ai familiei 
[6]. 

Familia, ca orice instituţie, are funcţiile ei şi este de aşteptat ca, în ciuda schimbărilor 
sociale, acestea să fie îndeplinite atât pentru societate, cât și pentru subzistenţa fizică a membrilor 
ei. În timp, sub influenţa factorilor externi sau interni, perturbările apărute în cadrul unei funcţii 

afectează într-o măsură mai mică sau mai mare şi celelalte funcţii. 
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În întreaga lume au loc schimbări la nivelul modelelor familiale și implicit în exercitarea 
funcţiilor acestora, unele dintre ele căpătând o importanţă mai mare, iar altele slăbindu-şi 
influenţa, ţara noastră nefiind ocolită de aceste tendinţe manifestate la scară mondială. Se poate 

considera că cele mai importante schimbări din lume care pot influenţa sistemele familiale ar 
putea fi: progresul tehnologiei, informaţiilor şi telecomunicaţiilor; creşterea nivelului libertăţii 

sexuale; recunoaşterea drepturilor femeilor; extinderea drepturilor copiilor; migraţia masivă din 
zonele rurale către cele urbane și oportunităţile de angajare departe de ţara de origine şi, nu în 
ultimul rând, secularizarea lumii contemporane [9]. 

 Factorii socio-ecologici, cum ar fi sărăcia, serviciile psihosociale și cheltuielile cu 
serviciile sociale, ar putea influența provocările cu care se confruntă familiile vulnerabile.  

 Capacitatea părinților de a avea grijă de copii este influențată de provocările proximale 

și de mediu. Părinții care trăiesc în sărăcie se luptă adesea pentru a echilibra cerințele financiare 
de bază, cum ar fi costul alimentelor, cazarea, transportul, îmbrăcămintea, nevoile speciale de 

sănătate, materialele și nevoile educaționale. În combinație, prezența acestor factori de risc 
proximali și de mediu pentru familiile aflate în situații de sărăcie creează vulnerabilități socio-
economice mai mari care pot împiedica funcționarea familială și reunificarea familiilor cu copii 

plasați.  

 În general, se știe puțin și despre măsura în care serviciile psihosociale ar putea atenua 
influența vulnerabilității socio-economice asupra abilității părinților de a asigura mediile adecvate 

în condiții de siguranță necesare reîntregirii familiei [4]. 

 Sărăcia este definită ca resursă financiară insuficientă pentru a satisface un anumit 

nivel de necesități de bază, iar starea sărăciei poate fi măsurată la nivelul gospodăriei. Cu toate 
acestea, sărăcia mai este asociată cu numeroși alți factori care afectează în mod negativ bunăstarea 
generală a copiilor și familiilor și creează vulnerabilități socio-economice. 

Ȋn ceea ce priveşte calitatea vieţii familiilor în România, există cateva studii care 
reliefează bunăstarea acestora în societate. Multe dintre provocările familiei moderne provin din 
încercarile de a menţine un echilibru în toate aspectele vieţii moderne. Astfel, echilibrul între viața 

profesională și cea privată este măsura în care persoana este la fel de implicată și satisfăcută cu 
rolurile sale profesionale și cele personale [9]. O varietate de activităţi desfăşurate în domenii 
diferite, muncă, familie, îngrijire, timp liber este benefică pentru calitatea vieţii, în timp ce o viaţă 

unilaterală, concentrată numai pe o activitate, de îngrijire, de exemplu, poate fi săracă şi 
constrângătoare. Echilibrul între cele două sfere majore ale vieţii presupune suficientă muncă 

pentru a asigura un nivel de trai satisfăcător și suficient timp pentru persoană și ceilalţi membri ai 
familiei, astfel încât oamenii să nu resimtă presiunea conflictelor de rol. 

Spre exemplu, raportul de cercetare privind calitatea vieţii în România arată că două 

treimi (67%) dintre respondenți au declarat că, de cel puțin câteva ori pe lună, vin acasă de la 
serviciu mult prea obosiți pentru a se mai putea ocupa și de sarcinile gospodărești. România este 
similară cu aproximativ jumătate din țările UE, unde o mare majoritate a oamenilor se plâng de 

oboseala acumulată în timpul lucrului și de consecințele acesteia pentru viața de familie. În 
schimb, țara noastră se diferențiază de cele mai multe țări UE în privința timpului lung de lucru și 

efectelor acestora la nivelul familiei, România situându-se din acest punct de vedere deasupra 
mediei UE (38%) printr-un procent semnificativ mai ridicat, de 52%. Responsabilitățile familiale 
au, la rândul lor, o influență negativă asupra vieții de muncă, un procent de 36% dintre subiecți, 

aproape dublu față de media UE (19%), declarând că resimt aceste efecte [1]. 

Luând în considerare criteriile sociodemografice, putem spune că există grupuri de 
populație care resimt într-o măsură semnificativ mai ridicată comparativ cu altele dezechilibrele 

între viața profesională și cea de familie. După tipul gospodăriei, în anul 2016, mai mult de 
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jumătate (58,2%) din persoanele care trăiesc în gospodării monoparentale cu copii dependenţi s-
au aflat în risc de sărăcie sau excluziune sociala [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Raport calitatea vietii, 2018, 32 

În societatea modernă, ruptura de comunitate a permis schimbarea viziunii şi percepţiei 
faţă de acest tip de familie. Familia traditională nu mai este atât de importantă pentru dezvoltarea 
personalităţii optime a copilului, în anumite condiţii, se arată într-un studiu dedicat familiilor 

monoparentale. Pentru un copil este mai indicată o familie monoparentală decât una în care există 
dificultati relationale care pun in pericol bunastarea copiilor. Există, desigur o serie de consecinţe 
negative și pentru copii. Astfel, băieţii din familiile monoparentale prezintă o rată mai mare a 

comportamentelor deviante. La nivelul familiei monoparentale, funcţiile nu mai pot fi realizate în 
mod optim, apărând astfel o serie de dificultăţi şi deficienţe. Funcţia sexuală și cea reproductivă 

sunt minimizate deoarece separarea soţilor și dificultatea părintelui rămas cu copii în a-şi găsi un 
partener care să-i accepte situaţia împiedică realizarea respectivelor funcţii.  

 

Figura 2. Evolutia ratei saraciei pe principalele categorii ale populatiei 

Însă elementul cel mai vizibil care influenţează viaţa familiilor monoparentale este costul 
ridicat al vieţii, implicând eforturi deosebite din partea părintelui rămas cu copiii. O situaţie 
deosebită la familia monoparentală o prezintă funcţia de socializare. Lipsa unui părinte poate 

determina lipsa afectivităţii de care are nevoie copilul, acesta nerealizând actul unei socializări 
fireşti şi integrarea în societate.  

Familiile monoparentale sunt adesea victime ale sărăciei, iar copiii au tendinţa de a repeta 

experienţa părinţilor. Aceleaşi studii arată că monoparentalitatea rezultată din divorţ este corelată 
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cu o diminuare a activităţii educative: mama este suprasolicitată atât din punct de vedere 
emoţional cât şi material și relaţional şi este mai puţin disponibilă pentru copil exact când acesta 
are mai mare nevoie de atenţie şi eforturi sporite.  

Cel mai puternic afectaţi în urma unui divorţ sunt copiii de vârstă mică, ei devenind mai 
neascultători, agresivi și mai puţin afectuoşi. Studiile arată că sunt marcaţi de tristeţe, de 

sentimente de frustrare, confuzie şi anxietate, mulţi dintre ei căutând contactul cu părintele absent. 
Copiii de vârste mai mari sunt adesea furioşi pe părintele pe care îl consideră vinovat. Nici în 
adolescenţă experienţa divorţului nu este suportată fără probleme, existând sentimente de tristeţe, 

furie, nelinişte în legătură cu viitorul. Pe de altă parte trebuie remarcată creşterea substanţială pe 
care au înregistrat-o tinerele mame necăsătorite. Situaţia lor nu este deloc de neglijat, cu atât mai 
mult cu cât adesea nasc copii la vârste mici (adolescenţă).  

Privind aspectele moderne ale familiei într-o lumină pozitivă, un alt studiu [7] relevă 
faptul că în percepția românilor, o familie modernă este mai deschisă să apeleze la consiliere 

decât o familie tradițională (66% vs. 6%1), cuplurile simt mai puțin nevoia sau constrângerea de a 
se căsători (61% vs. 6%) și există o mai mare libertate de exprimare (54% vs. 9%). De asemenea, 
românii cred că într-o familie modernă copiii au acces nelimitat la tehnologie (64% vs. 5% în 

familiile tradiționale), iar părerile lor sunt importante în deciziile familiei (49% vs. 10%). Totuși, 
copiii sunt mai atent supravegheați (56% vs. 12%), adolescenții sunt încurajați să-și aleagă singuri 
cariera (52% vs. 7%), iar părinții sunt preocupați să învețe despre parenting (49% vs. 9%). În 

același timp, familiile moderne sunt mai deschise către adopția de copii (55% vs. 44%). 

În familiile românești, în pofida transformărilor societăţii actuale şi a metamorfozelor 

suferite la nivelul funcţiilor pentru mulţi dintre români, familia reprezintă una din cele mai 
importante valori, fundamentul vieţii lor [5]. 
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EXPOSURE TO VIOLENCE AND AGGRESSION IN ADOLESCENCE 

EXPUNEREA LA VIOLENȚA ȘI AGRESIUNE IN ADOLESCENȚA 

Abstraсt 

The article presents the forms and causes of adolescent aggression, mentioned in 

relationships with parents, peers and teachers, but also in the influence of the environment and the 

media. The forms of aggressive behavior in adolescence are described. The idea that violence in 

childhood and adolescence becomes a factor of aggressive behavior perpetuated in adulthood is 

promoted. 

Key-words: adolescence, aggression, anxiety, school failure, frustration, interpersonal 

relationships, parents, teachers, group of peers, violence. 

Rezumat 

Articolul prezintă formele și cauzele agresivității adolescenților, menționându-se în relațiile 

cu părinții, cu semenii și cu profesorii, dar și în influențele mediului și mass-media. Sunt descrise 

formele comportamentului agresiv în adolescență. Este promovată ideea că suportarea violenței în 

copilărie și adolescență devine un factor al comportamentukui agresiv, perpetuat la vârsta adultă. 

Cuvinte-cheie: adolescență, agresivitate, anxietate, eșec școlar, frustrare, relații 

interpersonale, părinți, profesori, grup de semeni, violență. 

Aggressive actions are actions that cause damage or intent to harm a person, group, 
animal or even objects. But between aggression and aggressiveness there is a difference. 

This distinction is important because aggression is not necessarily made by an aggressive 

person and on the other hand not always aggression is disposition manifested by aggressive acts. 

Aggressiveness is a general human trait, and although most disapprove, it is vital, 

necessary for defending, providing life, security. 

Since we've talked about "extreme" or "limit" aggressiveness, we have to mention that 
this is not the only form of aggressiveness, it can be another type so much so to say less 

destructive (physically). Being aggressive does not necessarily mean to kill, violate, beat. Man 
can direct his aggressiveness directly against an individual by hitting, verbally offending etc. [2]. 

Here we have two basic types: 

1) destructive aggressiveness; 

2) constructive aggressiveness. 

The constructive aggressiveness is biologically adaptive and is related to the survival, 

protection of the vital interests and is manifested in dangerous situations. 

Destructive aggressiveness is not related to vital interests, it is not adaptive, and it is only 

specific to man, manifested through cruelty and acts of violence. 

Increasing aggressive trends in the current period is an acute problem of our society. The 
research of psychological aggression has been the subject of many authors' research among the 

scholars. 

Given the great complexity of this psychological phenomenon and the existence of many 
theoretical approaches, any typology attempts are hitting bigger or smaller difficulties. Criteria for 

classification stand out directly or indirectly from the analysis of the coordinates of aggression 
definition. The study of the literature allowed us to identify the following criteria [2]: 

1) depending on the aggressor or person who adopts aggressive behavior; 

2) depending on the means used to complete aggressive intentions; 
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3) depending on the goals being pursued; 

4) depending on the manifestation of aggression. 

In relation to the first criterion we differentiate: 

• aggressiveness of the young person / aggressiveness of the adult; 

• male aggressiveness / female aggressiveness; 

• individual aggression / collective aggression; 

• spontaneous aggressiveness/ permanent aggressiveness. 

In relation to the second criterion aggressiveness can be manifested in different ways: 

direct / indirect. The direct one is directly targeted on the victim, the indirect one is transposed on 
objects or beings that have nothing to do with the conflict. These foreign objects can be people, 
animals and various material goods. It should be noted that aggressiveness does not manifest itself 

only in physical or verbal form, it necessarily receives one of direct or indirect forms. 

We can also distinguish two other types of aggressiveness – psychological and emotional 

ones.  

If we take into account the criterion of who is assaulted, we have: 

• aggressiveness towards oneself; 

• aggressiveness towards someone else. 

The worst forms of aggression are: physical, emotional and sexual. But they take the 
name and form of violence already. 

The term aggressiveness is often associated with negative emotions - such as malice or 
anger, with motives - the tendency to offend or harm one; or even with some negative collective’s 

forms - such are the racist or ethnic movements. Without taking into account that all these factors 
play an important role in human conduct, the result of which is the harm or the cause of a certain 
evil, their existence does not play a definitive role in the adoption of an aggressive behavior. For 

example, the guy who is rough to someone will not necessarily cause him pain [2].  

Regarding the pupil's frustration at school and the consequences of this, we can say that 
school discipline by the rules the institution impose them, may become a source of frustrating and 

anxiogenic factors for pupils with increased emotional reactivity. Among such factors, we can 
notice the adaptation to the school rules, always changing due to the current reform, the transition 
from the old structure of the school year, quarterly, to the new bimestrial structure. Causes may be 

the entry of the student in a new learning cycle, some inappropriate attitudes of the teacher or 
parents, increasing performance standards by school, competition for the first place. 

The frustration of the teacher for the student comes mostly through the grade. Students’ 
frustration reactions to notes are different depending on age. But it can be said that any negative 
appreciation is associated with a negative emotion that then turns into an emotional affection of 

the same nature. This negative affective experience will be generalized and extended to the 
teacher's attitude towards the teacher and implicitly to the discipline on the scales he teaches it 
even if the matter in itself attracts a student to a certain extent [13].  

But out of all these it is worthwhile to list some of them which may have a stronger 
impact on the adolescent psyche. 

Cold affective relationships and lack of parenting for adolescents. The role of parental 
affectivity in the modeling of the adolescent personality is immense. An unfavorable affectional 
fund leads to personality evolving towards social nonintegration, non-rehabilitation in life and 

even mental illness. Tensions accumulated in the family can lead to the student's thefts in the 
class, and the target of these plundering can become the professor or classmates [5]. 
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Means of mass communion. The aggressive methods promoted by these means are rapidly 
taken over by students. Television, radio, newspapers in the desire to present sensational news 
promote aggressive models and have negative repercussions on behavioral manifestations, 

especially of adolescents. These negative consequences are also manifested in the student-teacher 
relationship [2]. 

Inadequate school structure. The overload of the daily program, the large number of 
school subjects, the emphasis placed by some teachers on the informative side of education, the 
controversial relationships between students, the lack of professionalism of the teachers in the 

inappropriate selection of the alternative textbooks, lead to the risk of the student's indifference 
and boredom [13]. 

Deficiencies in teacher-student communication can also be a factor of aggression. An 

incompetent teacher who is not well informed and does not have the ability to communicate and 
present information in a coherent, intelligible and empathetic manner can cause a variety of 

aggressive behaviors [13]. 

Anxiety born of threatening vital emotional interests of the adolescent. Those who are 
responsible for the didactic activity must not forget that it must meet the desire to live and assert 

the personality of the student. Aggressiveness derives precisely from the inability to live life: it 
seems that the magnitude of the destructive tendencies observed in individuals is proportional to 
the measure of the aggressiveness of life is stifled. Some symbols used in teaching can recall in 

the teacher's personality that they cause defense reactions [11]. 

Trauma to the adolescent is the result of violence within the family. A special chapter 

about social violence is violence in the family. Violence is incompatible with family functions, 
although in practice it is very common. The use of physical force among family members is one 
of the most dramatic realities of our day (ranging from minor insults to homicide). 

M. Hanemann Lystad [10] speaks of the special interpersonal relations between the 
victim and the aggressor, in which violence is the result of antagonisms, they have been tolerated 
for a long time in the victim's quarry, and ridiculed and preset the aggressor until the maximum 

resistance has been reached. Wolfgang [20] talks about the suicidal or masochistic nature of some 
victims, Parker A. L., Sarre R. [16] reports about the aggressive attack, while Sargent et al. [17] 
shows that some adolescents act as agents of an adult who causes the teenager to be unconscious 

in the homicide. 

Familial violence also involves socializing aggression. Aggressive adolescents will also 

become violent parents (because the bully frustrates but also creates the model). Gilles [9] also 
notices that violence is greater in poor families, with pre-school education, with dissociated 
families, in families with more than 4 adolescents.  

The socialization of adolescents by beating occurs in the case of parents who have fewer 
aspirations for adolescents. The penalties also vary according to the gender and features of the 
parents and adolescents, depending on the role of adolescents in the adult life.  

But if violence is used by adolescents and in society, there will be a lot of violence. What 
causes parents to maltreat adolescents is primarily emotional problems. There is, for example, a 

relationship between infanticide and past and present suicidal potential of parents. There are also 
issues regarding the personality of parents, while other socio-economic issues relate to alcoholism 
or drug use, to the relationship between mother and father with the displacement of hostility to 

adolescents. In other cases, the removal of maternal care is critical. Thus, Elmer [8] talks about 
the accumulation of stress in the family's family, especially in economically disadvantaged 
classes. Other factors include physical and emotional problems, adolescents born one after the 

other, prematurity, single parent parenting, ignorance of parents, lack of educational experience 
etc. 

https://www.researchgate.net/profile/Ann_Parker4
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However, it should be underlined that the brutalization of the adolescents is not a product 
of today’s reality, the problem being taken over from the past. Increasing the frequency of 
violence against adolescents and violence in the family has led to preventive measures being 

taken in many countries. In this way, social institutions have been created to prevent such 
violence and, in particular, to protect adolescents. 

No matter how unaware of his condition the teenager would be, when he experiences a 
trauma, his hard memories will not completely disappear, but will remain in his memory, and he 
will make the same mistakes in the future, but without realizing them. Thus, even if the fresh 

parent does his or her best to change their behavior, the inevitable will occur. 

Unresolved problems at the right time will turn the adult into a weak person, physically 
and mentally. 

A traumatic experience, although similar to others, can lead to various reactions of the 
victims. The experience, the living environment, the context of the abuse can lead to a different 

perception of the victim on the abusive act. 

The abused person may experience symptoms specific to depression (sadness, sleep 
problems, eating problems, irritability, difficulty concentrating, negative thoughts), and some 

symptoms are anxiety, fear, intrusive images of moments of abuse, anger, the feeling of losing his 
mind, etc. 

Specialists have concluded that in 50% to 70% of domestic violence against the wife 

there are also abusers against teenagers. There is also a clear link between domestic violence and 
juvenile delinquency. Adolescents witnessing violence among parents are at six times more likely 

to commit suicide, 24% higher to commit suicide and a 50% greater likelihood of abuse of drug or 
alcohol than those who have lived in a family without such problems. Studies in the United States 
show that one of the most tragic results of domestic violence is that more than half of young 

people aged between 11-22 years are in prison for homicide, killing their mother's aggressor [21]. 
To be affected, it is enough that these adolescents are witnesses to domestic violence, not 
necessarily the direct victims of abuse. 

The emotional disturbances generated by abuse and neglect affect the essential 
dimensions of adolescent development, disturbing the functionality of all its psychic levels. Their 
effects are profound and bad, and can accompany the individual throughout his / her life. For this 

reason, it is imperative to identify and treat the emotional problems that arise in such situations by 
addressing with extreme caution the traumas lived in the adolescent. 

From a psychological point of view, Tarr [18, 19] succeeded to divide trauma in two 
types: the first and the second degree. The first type of trauma refers to the ones occurring only 
once, the adolescent being the one who is considered to be guilty, while the second comprises 

recurrent and / or complex traumas. The latter are those who have the most destructive effect on 
their personality. 

Traumatic experiences in the student-teacher relationship. In the relationship with 

students, some teachers completely ignore the psychology of adolescent and inter-human 
relationships, resorting to various uncontrolled expressions and gestures with negative effects. 

The consequences of inadequate teacher compartments on students have been studied by various 
authors. 

At the age of adolescent schooling, a personality is being trained and therefore any 

pleasant, but especially unpleasant experience has its mark. When the adolescents are ironized, 
they feel injured in their own pride, and if the experience repeats the esteem and self-confidence 
in time. Other adolescents react violently to the attempt to be humiliated, become aggressive, and 

develop hostile attitudes towards school and society. The danger of school failure arises because 
of the vicious circle: discouraging, denial of humiliation. 



124 

 

Thus the teenager closes himself / herself and becomes shy and uncertain, does not 
respond promptly. The label does not delay to appear: "disability". Due to being treated as so and 
is applied in the crash of such a description, adolescent tends to behave themselves and even 

believe in the label received. And lowering the pupil's performance will make the professor even 
more aware of the validity of the etiquette, even having a pleasant satisfaction because he has 

managed to discover a scourge.  

 The more the teacher uses a greater number of offensive expressions, the higher the 
number of pupils who encounter difficulties in concentrating attention during teaching and 

hesitate to respond, or even worse they are afraid to be called during the lesson because they risk 
to be offended or humiliated. The effect of the teacher's behavior is not so dependent on the 
intention on the grade he had, how much the echo on the grade has in the pupil's consciousness. 

The teacher's vocabulary is a matter to be given due role because inappropriate expressions can 
have a profoundly frustrating effect while a positive attitude will lead to proper behavior, a 

pleasant atmosphere of collaboration, a benevolent attitude and respect. 

The student-teacher relationship sometimes has a dictatorial nuance: the teacher who 
knows everything and is invested with authority and social power ordering the disciple is 

undergoing refinement. The fact that the student does not have the right to express his / her views 
and desires that perceive is a coercive one. During Communism, this system was open to the 
public: the power of dictatorship and subordinates who fulfill the orders. The teachers supported 

this regime and in turn applied it to the students. Unfortunately, even if the communist regime has 
disappeared, there is still such an educational system based on authoritarian relationships. 

Traditionally, school is the place of production and transmission of knowledge, of 
cognitive skills, of understanding the meaning of life and the world around us, of understanding 
relationships with others and ourselves. The mission of the school is not just to prepare the 

workforce. The school has to face the sacred, to teach the young man the pleasure of learning, the 
desire to succeed and to cope with the changes in the labor market. An education that aims to 
abandon the reproductive aspect in favor of orientation, to what is called problem solving also 

needs a learning environment to stimulate the production of knowledge and action skills. 

What do we call school violence? In recent years, violence among minors has been the 
subject of many media debates. However, our knowledge in this area is quite incomplete. The 

only reliable data comes from the Ministry of the Interior's statistics and targets various types of 
juvenile offenses: murders, attempted murder, serious bodily injury, rape, theft, robbery. There 

are a number of questions to ask about this topic. Can we talk about an increase in violence 
amongst pupils? Are there areas and schools that are more prone to violence? What can school do 
to prevent juvenile violence? 

First of all, when we talk about school violence, we cannot limit ourselves to acts of 
violence committed by law. The statistics show only a part of the reality of this phenomenon. 
School violence is a much wider phenomenon that needs to be evaluated with the help of other 

respondents. Jacques Pain [14] traces two types of violence in the school environment: 

• "objective" violence, grievous crimes and crime;  

• subjective violence, are subtler, attitudinal and affecting the school climate, including 
hostile attitudes, contempt, humiliation, offense, defiance, lack of politeness, absences from 
school hours, the refusal to respond to classes, and to participate in activities or what some 

authors call anti-school attitudes;  

• a form of extreme violence in school environments is verbal violence. The English use 
the term bullying to designate both verbal attacks and intimidation (psychological pressure) 

exerted by threats, injuries, humiliations. 
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Secondly, qualifying a fact as violent means, in essence, to issue a valuable jury on that 
fact. The correct behaviour corresponds to the social norms determined by the culture of a society, 
but it is also based on the values of the belonging group. What is felt is the violence of a student at 

a particular school can go unnoticed in the eyes of students from another school. Also, verbal 
violence is not perceived in the same way by students and teachers. Students minimize it, while 

teachers overestimate it. 

School violence must therefore be determined by taking the context and school culture 
into the puzzle. Teachers in a school can propose violent reading grids based on their cultural 

references, but also on the internal functioning of the school. Violence severely disturbs the 
school environment. It leads to a deterioration of the climate in the school, affects student-student 
relations and student-teacher relationships and generates feelings of insecurity, fear, anxiety, and 

the negative influence of the student's normal development. 

Violence is not a mere fact, independent of context, easy to observe and quantifiable. 

Seeking the truth of violence, we are forced to seek the interpretation of the subjects: "Max 
Weber's comprehensive interpretation theory is particularly relevant, as he states that reality 
passes through the filters of beliefs, values, and finality. The truth thus arises from the meaning of 

the facts and the acts. 

Violence is, according to Debarbieux [7], fact, and representation. It is therefore 
appropriate to compare and articulate the facts and representations of violence. The entire 

Debarbieux team's investigation is based on this comparative perspective. It is necessary to know 
whether in the most varied institutions pupils and adults perceive violence in the same way, and 

the intensity of perceived violence is scarce. Comparing the representations and perceptions of the 
actors of the educational act with regard to school violence allows the establishment of some 
directions of action for the prevention and control of this phenomenon [7]. 

Field investigations [14] highlighted a wide variety of forms of violence that occur in the 
school environment: from verbal violence (injuries, threats, offenses) to physical violence (strikes, 
degradation of goods - writing on walls, broken windows, damaged furniture etc.), refusal to 

work, absenteeism, disturbance of courses, theft, armed aggression, sexual violence, drug use. It is 
natural for such pupils to feel threatened and even terrorized by the idea of going to school. 

To capture these dimensions of school violence, the team led by Eric Debarbieux [7] 

proceeded to study the school environment. 

The student's personality traits are also in close correlation with violent behaviors. Thus, 

among the psychological factors involved in the etiology of crimes through violence, Banciu, 
Rădulescu and Voicu [2] mention the features of an egocentric nature, the diminishing of the 
sense of responsibility and guilt, the emotional instability, the weakness of the voluntary, self-

control. Individual adolescence issues are added to these individual features. 

Adolescence is a period of profound physical, mental and social transformation. Physical 
changes to puberty are often very brutal, and adolescents live on a true metamorphosis. 

In this difficult period, the dialogue between parents-adolescents and teacher-students is 
absolutely necessary. The teenager wants to be understood, needs love, affective security, but 

most of the time he does not recognize or express it. Not by accident, Dardel Jaouadi [6] states 
that violence in school firstly stems from a lack of communication. Combating school violence 
means improving the relationships and communication salience between all people involved in 

the eduational act. 

Surprisingly, such an option, which analyzes school violence not from the point of view 
of violence, but from the perspective of the general climate of the school, student-student 

relations, pupil-student relationship, sessions on the pupils, their pupils attach to their own school, 
about the prestige of the school, but also of the sterling in the grate is placed the school. Without 



126 

 

delimiting the importance of delinquent deeds, Debarbieux [7, p. 69] believes that the school is 
not just the world of crimes, but also of "disruptions," disorganization. Incivilities must be taken 
seriously because it explains school difficulties more than torture violence. They also reveal an 

internal crisis of school institutions and a genuine conflict, a break between "Thei" and "We," 
between the student world and the teachers' world. 

Thus, the phenomenon of school violence extends to a broader sense, whose physical 
violence is scattered (highly publicized, but without thorough analysis of the suckers that cause 
it), respectively the incidents (which are very numerous and can seriously affect the ambience 

school). 

The causes of violence in the school environment. School violence is generally associated 
with difficult urban areas, with peripherals where poverty is at stake. Therefore, when it comes to 

violence in school, some factors outside the school are considered as favorable sources: the family 
environment, the social environment, are also some factors related to the individual, his 

personality. 

The family environment is, we think, the most important source of student aggression. 
Many of the adolescents have an aggressive profile come from disorganized families; they have 

the experience of divorcing their parents and live in single-parent families. 

School is the source of violence. The phenomenon of school violence is extremely 
complex and its origin is a multitude of factors. That is why we can not adhere to the conception 

that violence is a social fact, and its roots and sagas must be sought exclusively outside the school. 
School itself may be a source of some form of violence and this must be taken into account in the 

design of various programs to prevent and control violence. 

The pupil's violent behaviors may also originate in a faulty management of the school 
class, more precisely in a lack of adaptation of educational practices to a significantly changed 

school population. According to some authors [12], the first wish of the teacher is to exercise his 
power. By following this unconscious desire, the teacher can negatively influence the relationship 
with the student as he will seek to keep him in a situation of dependence, unconditional 

subordination. 

The relationship of authority also influences the type of communion. Most of the time, 
communica- tion is unilateral, that is, the teacher is the one who issues and monopolizes the 

communica- tion, and the student remains only a passive receiver. Communication among pupils 
within the framework of some working groups is quite limited, pupil's views on the life of the 

class are less taken into account. The need for expression and communica- tion is a fundamental 
need of any individual, and the school group is a privileged place to meet these needs. Their 
frustration inevitably leads to frustration, which will translate into aggressive behaviors. 

Often, unconsciously, the teacher operates differentials between students according to 
their performance. Such differentiations translate into the teacher's attitudes and disfavor students 
with more modest achievements. Parkay and Stanford [15, p. 349] highlight some of these 

attitudes: 
a)less time for pupils to achieve less modest achievements: 

• gives them less time to think of an answer; 
• they pay less attention and come into contact with them less often; 
• avoid using the most appropriate training methods, as they require more time; 

b) has less patience with these students: 
• prefers to say the answer themselves or to appoint one of the good students than to ask 

questions or to reformulate the questions; 

• it provides negligent and inconclusive feed-backs; 
• calls them less often to answer; 
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c) ignore pupils with more modest achievements: 
• distributes places farther away from its usual route through the classroom; 
• does not accept and does not use their ideas; 

• interact with them rather in private than in public; 
d) gives them less interest: 

• is less friendly to them, smiles rarely; 
• sets up rare contact with them; 
• gives them fewer nonverbal indices of support, attention and understanding; 

e) discriminate students with more modest achievements: 
• rewards them less often for the successes they have obtained and criticizes them more 

often for failures; 

• they rarely ask for anything from them; 
• notes them and administers them differently the tests and themes. 

This attitude of the teacher can cause students to get away from activities, indifference to 
what is happening in the classroom, absenteeism, refusal to do their homework, verbal violence 
against colleagues and even teachers, aggressive behaviors. 

Needham B. L., Crosnoe R., Muller Ch. [13] talks about school failure syndrome as an 
important risk factor in the rise of school violence. For Weil [1], the feeling of interior failure 
leads to profound and lasting psychological sequelae, which is often expressed through violent 

behaviors. The author mentioned places the origin of the school failure syndrome in the learning 
situation. The student in a situation of failure and ingratitude is often placed in the front of 

difficult learning tasks, cannot solve them, suffers from deep anguish. The student suffers because 
he /she has deceived his /her parents and teachers, because he /she is despised by colleagues, 
looses self-esteem, the confidence in his / her ability to succeed even in the areas known and 

successful for themselvese.  

This is the moment in which the violence can be manifested, which translates into 
depression, revenge and revaluation, provocative manifestations, reoriented contempt towards 

others, lack of interest in life in general. In the current context, school failure quickly becomes 
synonymous with failure in life. This situation hurts the individual, affects the image he has about 
his own value, and therefore he is trying to take his revenge in some way. 

Last but not least, the way the teacher distributes the sanctions, the abuse of disciplinary 
measures, the penalties influence the climate of the school life. Any teacher knows that 

punishment is a remedy which has positive effects only on a circumstantial and short-term basis. 
In most cases, it produces negative emotional reactions, creates tension, anxiety, frustrations, 
conflicts and damage to teacher-student relationships. For a sanction to be effective, it must have 

a meaning, be integrated into a coherent system and bind compliance with school rules and 
regulations by the nature of the act committed and the type of sanction. The sanction must be in a 
logical report with the sanctioned act. 
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UTILIZAREA TEHNICILOR DE MANIPULARE DE CATRE PERSONALUL DIN 

INSTITUȚIILE BANCARE 

USE OF HANDLING TECHNIQUES BY STAFF IN BANKING INSTITUTIONS 

Rezumat 

Articolul este centrat pe analiza tehnicilor de manipulare folosite de către personalul din 

instituțiile bancare, fiind stabilite tehnici distincte pe care le folosește personalul în execuție și cel de 

conducere. 

Cuvinte-cheie: manipulare, personalul băncilor, personal de execuție, personal de 

conducere, tehnici de manipulare. 

Abstract 

The article is centered on the analysis of the manipulation techniques used by the personnel of 

the banking institutions, being established distinct techniques that the executing and management 

personnel use. 

Key-words: manipulation, bank personnel, executives, management, manipulation techniques. 

Realitatea zilnică arată că avem de-a face cu toate categoriile de manipulare în toate 
domeniile de activitate, în relaţiile interpersonal, profesionale cât și în cele de cuplu. Când vrei să 
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convingi o persoană de un anumit lucru, vei folosi conştient sau inconştient toate tehnicile pe care 
le cunoşti pentru a obţine ceea ce dorești. 

Unii dintre indivizi gândesc că acest lucru nu e manipulare. Dar poate fi, în situaţia în 

care este executată în mod desăvârşit pe toate cele trei linii principale: verbal, nonverbal și 
paraverbal. Când tu ai convins o persoană să facă ceea ce tu îţi dorești, este vorba despre 

manipulare. 

Dacă este un interes ascuns, vorbim de manipulare doar în interesul celui care o exercită, 
dacă pentru persoana manipulată este un lucru bun vorbim de manipulare în interesul celui 

manipulat, existând şi o a treia categorie de manipulare, anume satisfacerea interesului ambelor 
persoane, avem de face cu o manipulare dublu pozitiva. 

Manipularea în banking, la fel ca și manipularea în viaţa de zi cu zi, există la tot pasul. Se 

pune însă întrebarea în interesul cui este făcută: manipulare numai în interesul celui care o 
exercită (manipulare negativă), manipulare în interesul persoanei manipulate (manipulare 

pozitivă), manipulare care are ca scop satisfacerea ambelor persoane (manipulare dublu pozitivă). 
Având în vedere mediul profesionist, deontologia, codul de conduită reglementat de bancă, 
clienţii atât cei externi ai băncii, cât și cei interni (colegi, şefi, subalterni) manipularea nu poate fi 

decât una dublu pozitivă.  

În cazul manipulării, uneori problema este abordată puţin diferit, în sensul că unii dintre 
noi spun că este vorba despre manipulare atunci când nici nu conştientizăm că cineva ne-a dus 

într-un anumit punct. Aşadar, manipulatorul, reuşeşte să facă o altă persoană să acţioneze într-un 
anume fel fără ca acea persoană să îşi dea seama. Este evident faptul că avem de-a face cu 

manipulare, chiar cu o formă avansată a acesteia. 

Conduita personalului din instituţiile bancare 

Băncile elaborează un Cod de Conduită ce constituie cadrul intern de reglementare al 

băncii în vederea asigurării unei depline conformări cu acest cadru precum şi cu standardele de 
etică bancară recunoscute pe plan internațional. 

Prevederile Codului sunt complementare cerinţelor cadrului legal și vizează stabilirea 

unui set minim de reguli şi principii interne de conduită profesională și comportament etic ce 
trebuie respectate de personalul băncii în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu. 

Ca regulă generală, personalul băncii trebuie să manifeste conştiinciozitate în îndeplinirea 

atribuţiunilor de serviciu ce le revin şi să protejeze şi să promoveze interesele băncii prin orice 
mijloace legale. 

În îndeplinirea sarcinilor profesionale, personalul trebuie să acţioneze în mod cinstit, 
corect, imparţial şi cu profesionalism, în scopul promovării şi asigurării unui tratament egal 
tuturor clienţilor.  

Personalul băncii trebuie să respecte organizaţia, clienţii şi persoanele cu care acestea 
colaborează. Orice formă de discriminare (pe bază de naţionalitate, origine socială, statut social, 
rasă, sex, religie, etc.) sau de hărţuire este considerată inacceptabilă şi în neconcordanţă cu 

principiile băncii al cărei scop este crearea unui loc de munca decent. 

Este interzis personalului băncii să dezvăluie terţilor orice informaţie obţinută în timpul 

îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu, dând dovadă de confidenţialitate. Terţul este orice parte care 
nu are dreptul să cunoască informaţiile menţionate, inclusiv orice membru al personalului care nu 
are nevoie de acea informaţie pentru a-şi îndeplini atribuţiunile de serviciu. Chiar şi după 

încetarea relaţiilor contractuale cu banca, pe termen nelimitat, personalul trebuie să respecte 
regulile cu privire la secretul profesional în domeniul bancar în raport cu orice terţ.  

Personalul băncii trebuie să acorde atenţia cuvenită protejării activelor corporale şi 

necorporale ale băncii pentru a le asigura integritatea şi utilizarea corespunzătoare. Activele băncii 



130 

 

sunt puse la dispoziţia personalului în scopul desfăşurării activităţii şi nu trebuie folosite în 
beneficiul personal. 

Regulile de conduită au de asemenea ca scop evitarea situaţiilor care ar putea duce la 

conflicte de interese. În cazul în care există situaţii generatoare de posibile conflicte de interese în 
conformitate cu politica băncii privind conflictele de interese, personalul băncii trebuie să le 

identifice şi să le gestioneze corespunzător. Fiecare astfel de situaţie va fi evaluată în mod 
independent, în scopul determinării gradului de semnificaţie care ar putea conduce la interzicerea 
acesteia. 

Personalului băncii îi este interzis să fie împuternicit pe conturile clienţilor cu excepţia 
cazurilor în care clienţii sunt rude apropiate: soţ/soţie, partener de viaţa, părinţi, bunici, copii, 
nepoţi de copii, frate/soră, cazuri în care trebuie să obţină aprobarea prealabilă a conducătorilor 

ierarhici. Nu îi este permis personalului băncii să efectueze tranzacţii în numele clienţilor 
utilizând o procură/mandat cu excepţia cazurilor când clienţii sunt rudele menţionate. 

Trebuie evitate activităţile de ordin personal care pot duce la dependenţe sau care pot 
avea ca rezultat afectarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, deoarece nu sunt considerate 
acceptabile și nu promovează principiile băncii. În mod special, banca descurajează participarea 

sistematică a personalului la jocuri de noroc în scopul obţinerii de beneficii bănești. În plus, este 
interzis personalului să desfăşoare, în timpul orelor de program, activități legate de jocuri de 
noroc, jocuri de cărţi, pariuri sportive, pariuri pe curse, care constituie o încălcare supusă 

sancţiunilor disciplinare. 

Pe durata contractului de muncă cu banca, personalul nu va deţine acţiuni, nu își va 

asuma obligaţii, nu se va angaja, direct sau indirect, în nici o relaţie, pe cont propriu sau în contul 
altor persoane fizice sau juridice, în nici o activitate externă, remunerată sau nu, fără obţinerea 
unei aprobări scrise prealabile din partea băncii. 

În general, banca încurajează participarea personalului în activităţi caritabile și sociale. 
Totuşi, aceste activităţi nu trebuie să influenţeze negativ activitatea acestuia. Nu este necesară o 
aprobare prealabilă pentru aceste activităţi. 

Nici personalului, nici membrilor familiilor acestuia nu le este permis să primească 
cadouri, reduceri, avantaje sau recompense, financiare sau de altă natură, de la clienţii băncii sau 
de la terţi pentru serviciile prestate sau ce urmează a fi prestate în calitatea lor de personal al 

băncii sau legat direct sau indirect de această calitate. Sunt excluse cadourile făcute pentru motive 
convenționale sau cu caracter ceremonial.  

Tehnici de manipulare folosite de către personalul de execuţie 

Un manipulator apelează adesea la procedee bine definite de psihologia modernă, pentru 
a-şi atinge scopurile. Tehnicile de manipulare s-au conturat mai ales în prima jumătate a secolului 

trecut, când a avut loc o explozie în domeniul cercetării psihicului uman, a relaţiilor sociale și a 
interacţiunii omului cu diversele acţiuni ale sale sau care se răsfrâng asupra sa. 

R.V. Joule și J.L. Beauvois (1997) identifică trei tehnici de manipulare:  

 - amorsarea – constă în a lua o primă decizie aparent puţin costisitoare, dar luată în lipsa 
tuturor informaţiilor urmată apoi de o a doua decizie, însă de data aceasta în cunoştinţă de cauză.  

 - piciorul-în-uşă – constă în obţinerea unui comportament iniţial neproblematic şi 
preparatoriu de la persoana vizată urmat apoi și de mici concesii în împrejurări care facilitează un 
comportament favorabil. Se adresează, ulterior, o nouă cerere individului, dar de această dată mult 

mai consistentă şi care în alte condiţii nu s-ar fi putut realiza. 

 - uşa-în-nas – constă în prezentarea unei cereri exagerate, greu de acceptat, pentru a 
reveni ulterior cu o nouă cerere care să pară rezonabilă în raport cu prima şi astfel să aibă mai 

multe şanse de a fi acceptată. 
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Amorsarea, amăgirea 

Amorsarea constă în a determina potenţiala persoană manipulată să ia o decizie, în 
favoarea scopului urmărit de manipulator, prin a omite unele aspecte negative sau prin a-i 

prezenta avantaje fictive. Potrivit lui M. D. Carlson, această tehnică este cunoscută în ţările anglo-
saxone ca low-ball şi este des folosită în SUA în vânzarea de autoturisme.  

Atunci când o persoană a luat deja o decizie, aceasta are tendința să nu mai revină asupra 
ei chiar şi când cunoaște avantajele și inconvenientele reale ale produsului. În felul acesta 
individul nu va fi nevoit să recunoască că a luat o decizie eronată. Subconştientul este cel 

responsabil cu perseverarea în deciziile luate.  

Amăgirea (momeala). Subiectul este determinat să ia decizia adoptării unui 
comportament, în vederea obţinerii unor avantaje promise. După ce decizia este luată de către 

subiect, acestuia i se aduc la cunoştinţă schimbări ale unor condiţii, aşadar nu ar mai fi necesară 
adoptarea comportamentului iniţial, dar i se oferă posibilitatea adoptării unui comportament 

similar care însă nu prezintă aceleaşi avantaje cu cele iniţiale. De cele mai multe ori subiectului îi 
este foarte greu sa refuze adoptarea comportamentul solicitat. 

Piciorul în uşă 

Această tehnică este relativ simplă şi se afla la îndemâna oricui. Este posibil sa fie 
folosită involuntar, fără a fi conştientizată. Ea are două faze: manipulatorul formulează o cerere 
simplă, dificil de refuzat de către viitorul manipulat. Această cerere este de fapt cheia întregului 

proces. O dată ce a fost făcut acest pas, manipulatorul prezintă noua cerere aceleiaşi persoane, mai 
grea, dar care are toate șansele să fie acceptată. Tehnica piciorul-în-uşă constă tot într-un efect de 

perseverare într-o decizie anterioară, subiectul care a adoptat un prim comportament decis în mod 
liber este mai determinat să accepte o cerere nouă indiferent cât de costisitoare este aceasta.  

 Manipulatorul foloseşte apoi formule de gratificare la adresa subiectului (”Vă mulţumesc 

foarte mult, sunteţi foarte amabil”), formule ce au ca scop sporirea încrederii în sine a celui 
manipulat (acţiunea sa este de lăudat, aşa că el este un om bun). Nici folosirea verbului a vrea nu 
este întâmplătoare. A vrea este mai clar ca sens decât a putea. ”Aţi putea să …” lasă 

interlocutorului o portiţă de scăpare, pe când aţi vrea să… este mult mai limitativ. În primul caz, 
subiectul poate găsi scuze faţă de celălalt şi faţă de sine. În cel de-al doilea caz, el fie acceptă să se 
conformeze cererii, fie trebuie să accepte o imagine despre sine care este destul de neplăcută: este 

un om rău și zgârcit. 

Uşa în nas 

Este considerată cea mai eficientă tehnică de manipulare atunci când este folosită pe o 
singură persoană sau pe un număr restrâns de persoane, condiţia esenţială pentru reuşita 
procesului este ca acesta să se realizeze într-o perioadă de timp.  

Principal de bază este inversul tehnicii piciorul-în-uşă, adică, cererea inițiala este pentru 
un serviciu costisitor, foarte mare, ca apoi să se revină cu un al doilea serviciu, mai mic în 
comparaţie cu primul, pe care subiectul nu îl va putea refuza.  

Ceea ce determină reuşita acestei tehnici nu este refuzul primei cereri ci faptul ca aceasta 
a fost considerată exagerată.  

De ce reacţionează subiecţii în această maniera? Primii care au propus o explicaţie au fost 
Cialdini şi colaboratorii săi. Dacă începem prin a cere cuiva o favoare extremă al cărei refuz este 
sigur, şi dacă trecem după aceea la o cerere mai mică, individul ar putea resimți o presiune 

normativă care să-l facă să răspundă concesiei printr-o concesie din partea sa. În măsura în care 
situaţia se prezintă astfel încât răspunsul celuilalt la cererea noastră implica o alegere dihotomica 
–da sau nu - singurul mod pentru el de a demonstra reciprocitate constă în a trece din poziţia 

iniţială de refuz într-o poziţie de aşteptare. Astfel, printr-un mijloc indirect de retragere iluzorie 
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din poziția noastră inițială, este posibil să-l determinam pe celalalt să accepte cererea pe care 
doream s-o accepte de la început. Alți autori (Miller, Seligman, Clark și Bush) consideră că nu 
refuzul constituie factorul principal ce cauzează fenomenul în discuție. Pentru aceștia, subiectul 

acceptă ce-a de-a doua cerere pentru că aceasta pare mult mai avantajoasă faţă de prima (lucru 
care nu s-ar fi întâmplat în lipsa primei cereri). 

Tehnici de manipulare folosite de către personalul de conducere 

Lucrul prin alţii (leadership) 

Lucrul prin alţii (Leadership) – gen. Dwight Eisenhower consideră leadershipul ca fiind 

arta de a determina pe altcineva să facă ceva ce îţi doreşti tu, cealaltă persoană considerând că a 
fost dorinţa sa.  

Cercetarea lui Kouzes și Posner în acest domeniu a fost făcută pe baza unor studii de caz 

și chestionare, a investigat cele mai renumite experienţe de leadership personal, au fost 
identificate comportamente comune liderilor în situaţii neconvenţionale sau deosebite în care au 

avut succes, a descoperit tipuri comune de situaţii şi abilităţi comune în diverse culturi sau situaţii. 
Rezultatul cercetării Zouzes și Posner a fost determinat de așteptările pe care le au oamenii de la 
un lider și ce admiră ei mai mult la el, acesta fiind: 88% onest, 71% orientat către viitor, 66% 

competent, 47% inteligent, 40% deschis, 35% acordă sprijin, 33% te poţi baza, 28% cooperant, 
23% cu imaginaţie, 21% ambiţios, 20% îi pasă, 17% matur, 14% loial, 8% echilibrat, 6% 
independent. 

Studiile au arătat că aceste caracteristici sunt mult mai pregnante la femei şi de aceea ele 
sunt mai manipulative decât bărbaţii, ceea ce reiese şi din cercetarea efectuată în prezenta lucrare. 

Angajamentele unui leadership sunt: 
Stabilirea căii de acţiune, prin: 
*găsirea propriului stil și clarificarea valorilor personale, 

*setarea exemplului personal şi alinierea acţiunilor cu valorile, 
2. Insuflarea unei viziuni comune, prin: 
* anticiparea viitorului, 

* integrarea celorlalţi în viziune, 
3. Reînnoirea procesului, prin: 
* căutarea oportunităţilor de schimbare prin metode creative de îmbunătăţire și 

dezvoltare, 
* experimentarea şi asumarea riscului, 

 Determinarea altora să acţioneze, prin: 
*încurajarea colaborării promovând obiective de cooperare şi construind încredere, 
*întărirea celorlalți delegând responsabilitatea și puterea, 

5. Stimularea emoțională, prin: 
*recunoaşterea contribuţiei arătând apreciere, 
*sărbătorirea victoriilor şi evidenţierea valorilor. 

. Consiliere (coaching) 
Consiliere (coaching) – metoda de dezvoltare a unor abilităţi şi competenţe specifice, prin 

intermediul dialogului şi a planului de acţiune. 
Caracteristici 
Are ca obiectiv dezvoltarea personală pentru obţinerea de rezultate maxime. 

Se referă la situaţii specifice 
Ia forma discuţiilor personale 
Se concentrează pe îmbunătăţirea eficienţei şi competenţei personale 

Este necesar ca persoana dedicată (antrenor) să aibă anumite competenţe 
Informează persoana în cauză de punctele tari şi cele de îmbunătăţit pentru a promova 

dezvoltarea personală. 
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Etapele consilierii sunt următoarele. 

1. Observarea – se realizează printr-o fişă de observare în care sunt precizate ariile de 
dezvoltat (cunoştinţe, abilităţi, atitudine, organizare), punctele tari şi cele de îmbunătăţit, fişa 

oferind o imagine fidelă a profilului angajatului. Este nevoie de obiectivitate şi imparțialitate, 
capacitate de analiză a ceea ce se observă şi capacitate de cooperare.  

2. Întrebări şi dialog – cea mai buna metodă de descoperire a informațiilor şi de a 
identifica motivele pentru care există probleme fiind cercetarea. Se utilizează în principiu metoda 
de chestionare cu întrebări deschise şi pentru clarificare cu întrebări închise. 

Cazuri în care este necesar dialogul. 

Regulat în timpul anului – pentru a revedea în mod regulat munca şi performanta 
angajatului, pentru a putea identifica punctele bune şi cele de îmbunătăţit și pentru a stabili un 

plan de acţiune specific. 

Ori de cate ori este necesar – când apare o problemă sau angajatul are nevoie de suport, 

pentru a găsi soluţii şi a identifica acţiuni specifice pentru a preveni repetarea. 

În timpul evaluării anuale de performanţă. 

3. Planul de acţiune – se stabilesc acţiunile concrete de întreprins, termenul final până 

când vor fi întreprinse acţiunile și cum se măsoară succesul.  

4. Revenire la etapa 1 – ca procedeu continuu.  
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ДИНАМИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И МАТЕРИНСКИХ 
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ТЕХНОЛОГИИ ЭКО 

DYNAMICS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND MOTHER'S ROLE WHEN 

USING AUXILIARY REPRODUCTIVE ECO TECHNOLOGY 

Резюме 

Статья предлагает определение и анализ понятия «психологическое благополучие», 

рассматривая отрицательное влияние бесплодия на психологическое благополучие и 

сексуальные отношения пар. 

Ключевые понятия: бесплодие, психологическое благополучие, качество жизни. 

Abstract 

The article offers a definition and analysis of the concept of “psychological well-being”, 

considering the negative impact of infertility on the psychological well-being and sexual relations of 

couples. 
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Психологическое благополучие (PWB) на самом базовом уровне весьма схоже с 

другими определениями, которые относятся к такому позитивному психическому 
состоянию, как счастье или удовлетворение, и во многих случаях нет необходимости или 
нецелесообразно беспокоиться о тонких различиях между данными определениями. 

Психологическое благополучие включает два важных аспекта.  

Первый из них относится к степени, в которой люди испытывают положительные 
эмоции и чувство счастья. Иногда данный аспект психологического благополучия 

называют субъективным благополучием (Динер (Diener), 2000). 

Субъективное благополучие является необходимой частью общего 

психологического благополучия, однако только этого недостаточно. Итак, двумя важными 
составляющими психологического благополучия являются субъективное чувство счастья, 
вызванное чем-то, чем мы наслаждаемся, и ощущение того, что то, что мы делаем в нашей 

жизни, имеет некоторый смысл и цель. 

Согласно Рифф (Ryff (1989)), в другом определении психологическое 
благосостояние является активным участием в ряде экзистенциальных испытаний. 

Психологическое благополучие – это многомерная конструкция, состоящая из 
шести областей позитивного функционирования: автономия, позитивные отношения с 

другими людьми, жизненная цель, личностный рост, управление своей средой и принятие 
самого себя. 

Процветание в жизни зависит от степени, в которой человек компетентно 

функционирует в данных сферах. 

Ниже представлено определение шести составляющих позитивного 
функционирования: 

1. Термин «гедоническое» благополучие обычно используется для обозначения 
субъективного ощущения счастья. Оно состоит из двух компонентов: компонента, 
вызывающего эмоции (высокие положительные эмоции и низкие отрицательные эмоции) и 

когнитивного компонента (удовлетворенность жизнью). Предполагается, что человек 
испытывает счастье, когда и положительные эмоции, и удовлетворенность жизнью 

находятся на высоком уровне (Кэрратерс и Худ (Carruthers & Hood), 2004). 

2. Менее известный термин «эвдемоническое» благополучие используется для 
обозначения целенаправленного аспекта психологического благополучия. Психолог Кэрол 

Рифф (Carol Ryff) разработала очень четкую модель, которая разбивает эвдемоническое 
благосостояние на шесть ключевых типов психологического благополучия. 

Условия эвдемонического 

благополучия 

 Условия гедонического благополучия 

 Принятие самого себя 
 Управление своей средой 
 Положительные отношения 
 Личностный рост 
 Жизненная цель 
 Автономия 

   Счастье 
 Субъективное благополучие 
 Положительные эмоции 

Принятие самого себя: Высокий балл отображает положительное отношение 

респондента к себе. Примером утверждения для данного критерия является: «Мне нравится 
большая часть аспектов моей личности». 
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Управление своей средой: Высокий балл указывает на то, что респондент 
эффективно использует возможности и обладает чувством мастерства в управлении 
окружающими его факторами и действиями, включая ежедневные дела и создание 

ситуаций, благоприятных для его личных целей. Примером утверждения для данного 
критерия является: «В общем, я чувствую, что управляю ситуацией, в которой живу».  

Положительные отношения с другими людьми: Высокий балл показывает, что 
вовлечение респондента в серьезные отношения с другими людьми включает взаимную 
эмпатию, близость и привязанность. Примером утверждения для данного критерия является: 

«Люди описали бы меня как человека, готового делиться с другими и желающего разделить 
свое время с другими». 

Личностный рост: Высокий балл указывает на то, что респондент продолжает 

развиваться, открыт к новым впечатлениям и в течение долгого времени осознает 
улучшение в своем поведении и в себе. Примером утверждения для данного критерия 

является: «Я считаю важным получать новые впечатления, которые подвергают испытанию 
на прочность то, что человек думает о себе и о мире».  

Жизненная цель: Высокий балл отражает то, что респондент имеет твердую цель и 

убежденность в том, что жизнь имеет смысл. Примером утверждения для данного критерия 
является: «Некоторые люди бесцельно блуждают по жизни, но я не один из них».  

Автономия: Высокий балл указывает на то, что респондент является независимым 

человеком и управляет своим поведением независимо от социального давления. Примером 
утверждения для данного критерия является: «Я уверен в своей точке зрения, даже если она 

противоречит общему мнению». 

Кроме того, согласно Ивану Робертсону (Ivan Robertson) (2018) существует как 
минимум два широких подхода, берущих свое начало в позитивной психологии, 

используемых для измерения воздействия благополучия. 

Первый подход (также известный как «гедонический») в основном состоит в том, 
чтобы быть счастливым или «хорошо себя чувствовать», т. е. поясняет благополучие сквозь 

призму получения положительных ощущений (эмоции и чувства). Типичным примером 
данного толкования является исследование удовлетворенности от работы и эмоций, 
получаемых на работе. Второй подход (также называемый «эвдемоническим») подчеркивает 

важность наличия цели существования. Иными словами, подразумевается, что люди не 
могут по-настоящему наслаждаться своей жизнью (и работой), если они не способны 

достичь важных жизненных/рабочих целей. К примеру, человек вряд ли был бы доволен 
работой, которую считает бессмысленной. 

Психологическое благополучие описывается, как краеугольный камень 

психического здоровья. Согласно Всемирной организации здравоохранения (2011 г.), 
психическое здоровье – это «состояние благополучия, при котором каждый человек 
реализует свой собственный потенциал, может справиться с обычными жизненными 

стрессами, может продуктивно и плодотворно работать и способен сделать вклад в свое 
сообщество». Хотя традиционно психологическое благополучие определялось, как 

отсутствие симптомов стрессовых переживаний, с течением времени данный термин 
приобрел более позитивное определение (Кайес и Магиар-Мо (Keyes & Magyar-Moe), 2003). 

То есть, психологическое благополучие стали все чаще признавать, как нечто 

большее, чем просто отсутствие неприятных симптомов, и теперь оно включает в себя 
присущие людям положительные качества, которые могут привести к психическому 
здоровью (Криста Мо (Krista Moe), 2012). 

Родительские обязанности являются одним из основных этапов взрослой жизни как 
для мужчин, так и для женщин. Стресс нереализации желания иметь ребенка связан с таким 
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эмоциональным «воплем», как гнев, депрессия, беспокойство, проблемы в браке и чувством 
никчемности. 

Описательная литература о психологических последствиях бесплодия представляет 

бесплодие как разрушительный опыт, особенно для женщин. Бесплодие рассматривается, 
как продолжительный жизненный кризис (Лалос (Lalos), 1999), связанный с риском 

депрессии, чувством потери, вины, изоляции и бессмысленности, а также с сексуальными и 
семейными проблемами (Барам в соавт. (Baram et al.), 1988; Меллер и Фелштрем (Möller and 
Fällström), 1991; (Уиртберг (Wirtberg), 1992; Мальштедт (Mahlstedt), 1994; Лалос (Lalos), 

1999). Домар и соавторы (Domar et al.) (1992) обнаружили, что бесплодные женщины были в 
значительно большей степени подавлены в сопоставлении с контрольной группой 
фертильных женщин. Указанные авторы также обнаружили, что женщины, страдающие от 

бесплодия в течение непродолжительного периода времени, значительно более подавлены, 
чем бесплодные женщины (Югштер и Вингерхоетс А.Дж. (Eugster & Vingerhoets AJ), 1999). 

Кроме того, имеются данные, свидетельствующие о том, что бесплодие оказывает 
отрицательное влияние на психологическое благополучие и сексуальные отношения пар, но 
эти данные неубедительны в отношении влияния на супружеские отношения и качество 

жизни (Греайль (Greail), 1997). 

С другой стороны, исследования показали, что семейные показатели одиноких 
матерей были ниже среднего, при этом физическая поддержка выше эмоциональной. Также 

было установлено, что психологическое благополучие находится на уровне среднего 
значения. Психологическое благополучие значительно отличалось от стресса в семье, 

семейных ресурсов, конфликтов между матерью и ребенком, дохода, эмоциональной 
поддержки, участия в образовательной программе и организационной поддержки. (Холтер в 
соавт. (Holter et al.), 2006). 

Другое исследование показало, что бесплодие влияет на пары в следующих четырех 
аспектах их жизни: психологическое благополучие, семейные отношения, сексуальные 
отношения и качество жизни. Партнеры могут становиться более страстными, чтобы 

забеременеть, парадоксально увеличивая сексуальную дисфункцию и социальную 
изоляцию. Они испытывают позор, чувство утраты и снижение самооценки в условиях 
своего бесплодия. 

Для тех женщин, которые хотят реализовать свое желание стать матерями, 
современные технологии позволяют проводить экстракорпоральное оплодотворение 

(ЭКО/IVR). Данное лечение является наиболее распространенным типом вспомогательной 
репродуктивной технологии (ВРТ/АРТ), которая в значительной степени увеличивает 
шансы забеременеть для женщин с проблемами бесплодия. Данный тип лечения включает 5 

этапов: стимуляция, извлечение яйцеклетки, осеменение и оплодотворение, 
культивирование эмбрионов и перенос эмбрионов. 

Данный процесс довольно сложен для женщин и включает физические, 

эмоциональные и финансовые аспекты. Обычными реакциями вовремя ЭКО являются 
беспокойство и депрессия, в то время как после неудачной ЭКО-процедуры преобладают 

чувства грусти, депрессии и гнева; у бесплодных пар зачастую возникают семейные 
разногласия, особенно если для принятия медицинских решений на них оказывается некое 
давление. Поскольку психологические факторы играют важную роль в патогенезе 

бесплодия, изучение данного вопроса также является важной задачей для решения столь 
разрушительной проблемы, которая оказывает культурное и социальное воздействие.  

После неудачной ЭКО-процедуры пары могут испытывать сильное напряжение. 

Разочарование из-за безуспешности ЭКО-лечения является распространенным явлением 
(Лейблум в соавт. (Leiblum et al.), 1987). Другие часто встречающиеся реакции на 
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безуспешное ЭКО-лечение включают грусть, гнев и депрессию, которые более выражены у 
женщин, чем у мужчин. С другой стороны, когда после нескольких лет бесплодия и лечения 
бесплодия пара достигает беременности, можно ожидать, что они будут испытывать больше 

психологических проблем во время беременности, чем пары, которые не испытывали 
проблем с фертильностью.  
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DEPENDENȚA EMOȚIONALĂ ÎN RELAȚIILE PARTENERIALE DE CUPLU 

THE EMOTIONAL DEPENDENCY IN COUPLE-PARTNERSHIP RELATIONSHIPS 

Rezumat 

Pentru că una din cele mai mari nevoi umane este contactul iubitor,atunci când în primii ani 

de viață, o persoană trece printr-o traumă la nivelul relației de atașament cu mama,nesimținu-se 

iubit,văzut,protejat și sprijinit,va dezvoltă comportamente de manipulare,control,supunere, sentimente 

de anxietate,depresie,frustrare,furie,accentuate și menținute de așteptarea că mama sa repare 

atitudinea inițială ratată de afecțiune.Această relaționare primară va fi reflectată în următoarele 

relații,dar cel mai evident în relația de cuplu,unde se recreează aceleași condiții emoționale,în 

speranța inconștientă de a i se restitui iubirea. 

Cuvinte-cheie: relație, relație primara, relație de cuplu, dependență emoțională. 

Abstract 

Because one of the greatest human needs is the loving contact, when in the first years of life a 

person undergoes a trauma at the level of motherly attachment, concluding with the feeling of not 

being loved, seen, protected and supported, that person will develop manipulation, control, obedience 

behaviors and even feelings of anxiety, depression, frustration and anger; all of these accentuated and 

maintained by the expectation that the mother will repair the initial attitude characterized by lack of 

affection. This primary relation will be most reflected in the relations that follow but it will be 

highlighted within the couple-partnership relation where the same emotional conditions, as the inițial 

state, are recreated in the unconscious hope of regaining that lost love.  

Key-words: relationship, primary relationship, couple relationship, emotional dependency 

Cea mai importantă relație din viața noastră este relația cu mama. Această relație primară 
are un rol important în structurarea personalității și în dezvoltarea ulterioarelor relații. Venim pe 

lume cu o mare nevoie de iubire și protecție, din partea mamei, care la rândul ei are nevoie de 
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susținerea și sprijinul grupului din care face parte mama. Sănătatea psiho-emoțională a copilului 
depinde în mare măsură de sănătatea psiho-emoțională a mamei, cu cât mama s-a simțit că și copil 
iubita și sprijinită în nevoile ei, cu atât copilului îi merge bine, simțindu-se iubit și ajutat în 

dezvoltarea lui. In sens contrar, dacă mama, ca și copil, nu s-a simțit iubita, acceptată și sprijinită 
iar din momentul nașterii copilului nu primește ajutor din partea familiei, aceasta se simte 

copleșită, stresată și neputincioasă, ceea ce copilul resimte din această relație de dependență de 
mamă, în a cărui corp a crescut dar și de îngrijirea ei, ulterioară nașterii.  

Încă din momentul procreării, mama este sursa dezvoltării sale fizice, emoționale și 

spirituale a copilului, este centrul vieții copilului, aceștia fiind o unitate psiho-emoțională. În acest 
sens, prin intermediul trăirilor noastre intrăm în contact cu lumea exterioară. Una din cele mai 
mari nevoi a psihicului uman, este contactul iubitor, pentru că am crescut în uterul mamei, iubirea 

de către mama este cea mai mare nevoie pe care o avem, iar dacă această nevoie nu este împlinita, 
ea nu se oprește, devenind dependenți emoțional de mamă, în așteptarea iubirii materne. Dacă 

mama vrea să fie o “mamă bună”, atunci copilul va trebui să fie un “copil bun”, pierzând 
contactul cu sine. Din acest motiv personalitatea mamei are un rol important în dezvoltarea 
conștiinței de sine a copilului. Dacă mama stimulează prea violent sau prea slab copilul , îl 

hrănește prea mult sau prea puțin, îl ține din scurt prea mult timp sau îl lăsă prea mult singur, 
inducând în copil propriile ei necesitați, percepția asupra propriului sine este deformată. Copilul 
nefiind în contact cu propriile lui nevoi, într-un mod inconștient, el devine o copie a structurilor 

psihice rănite ale mamei sale, individualitatea sa fiind aproape anulată. John Bowlby spune că, un 
copil integrează în mod inconștient un model de relație, pe baza experiențelor sale relaționale 

primare, pe care apoi îl va manifesta în toate celelalte relații din viața să.  

Modelul relațional primar integrat se manifestă într-un mod mult mai evident în relația de 
cuplu. Astfel, calitatea atașamentului partenerial depinde în mare măsură de calitatea 

atașamentului primar, pe care fiecare partener o aduce în relația lor. Atunci când apar tulburări de 
atașament în relația cu mama, acea persoană caută în mod inconștient în partener un înlocuitor, un 
substitut al atașamentului matern ratat, trăind cu așteptarea iubirii necondiționate și a unui contact 

afectuos hrănitor. Aceste așteptări, mai mult inconștiente, surse ale unor sentimente de frustrare, 
furie, frică și chiar disperare, determină dependența emoțională de partener. Aceasta înfometare 
emoțională este practic, ghidul întregii sale vieți, este ceea ce îi influențează alegerile parteneriale. 

În dorința lui de a vindeca trauma primară, alege un partener cu același pattern comportamental 
primar, astfel relația de cuplu existența devine o copie fidelă a relației sale originare cu mama de 

care depinde emoțional în așteptarea ca “mama-partener”să îl hrănească cu iubire, atenție și 
protecție, așteptare care îi aduce în continuare furie, frustrare și teamă. Astfel spus, un partener de 
relație se simte legat de celălalt, deși trăiește dependent în relație, sentimente de nemulțumire și 

nefericire. Chiar dacă și-ar dori separarea de partener, nu reușește să facă aceasta, datorită 
temerilor sale de respingere, pierdere sau culpabilitate puternice.  

Ca orice dependent, în dependența emoțională, abuzez de partener pentru a umple golul 

interior, transferând responsabilitatea nevoilor mele, partenerului. Cererile de multe ori insistențe, 
transmise din presiunea interioară, sunt motive de conflict în cuplu, fiecare plângându-se de 

celălalt că nu primește ceea ce are nevoie fără a putea renunța la această relație. În acest tip de 
relație apar frecvente reproșuri, jigniri, violența verbală și fizica, împletite cu momente de 
mărturisire a neputinței de a trăi fără acel partener. Tendințele de control, manipulare, 

posesivitate, sufocare, absența sentimentelor de iubire, dar și incapacitatea întreruperii relației, 
definește dependența emoțională. Pe lângă dependență de substanțe (alcool, droguri, mâncare, 
tutun) sau de un anume comportament (sex, cumpărături, internet, ), dependența emoțională, 

afectează capacitatea de a stabili relații apropiate sănătoase.  

Persoanele dependente emoțional de obicei sunt persoanele care s-au simțit ignorate și nu 

s-au simțit iubite și văzute ca ființe care există, în individualitatea lor, nu s-au simțit importante, 
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valoroase pentru părinții lor. Pentru că nu au fost văzuți în nevoile lor , ei cred că nu sunt demne 
de iubire, că nu sunt valoroși, ceea ce îi face să nu aibă încredere în sine și să aibă o stimă de sine 
extrem de scăzută. Cu aceste caracteristici, ei depind de aprecierea celorlalți, care nu o pot primi 

de la persoanele indisponibile emoțional cu care din obișnuită dar și din dorința inconștientă de a 
repara relația cu mama(stabilesc relații cu persoane asemănătoare mamei-de care se simt atrași 

inconștient - din dorința de a schimba persoana, utilizând aceleași strategii pentru a putea repara și 
vindecă suferința). Din punct de vedere emoțional, repetarea atmosferei cu care este familiarizat, 
poate să ofere posibilitatea de a intra în contact cu temerile și emoțiile reprimate pentru a le putea 

conștientiza și acceptă.  

Dependența emoțională ca mecanism de blocare a golului interior și a suferinței 
personale, deși mai degrabă determină accentuarea suferinței, poate să restabilească contactul cu 

partea suprimată, unde sunt ascunse fricile și suferințele. Persoanele dependente emoțional sunt 
persoanele care dezvoltă strategii de evitare a singurătății și a abandonului pentru că nu au 

capacitatea de a primi afecțiunea atunci când o primesc, renunță la propriile nevoi pentru a 
satisface nevoile partenerilor cu scopul de a evita respingerea dar și aprecierea lor, atunci când 
reușesc să țină cont de ei înșiși se simt vinovați, se supra responsabilizează pentru a evita 

contactul cu propriile trăiri, pentru aprecierea celorlalți dar și pentru faptul că au fost obișnuiți 
încă din copilărie să își asume un rol care nu era propriu. Este permanent preocupată de partener, 
lucru care îi consuma foarte multă energie, nemaiputând fi activ în celelalte domenii ale propriei 

vieți. Pe lângă acest aspect, mai sunt și alte efecte ale dependenței emoționale:izolarea socială 
cerută de către partener dar și datorită preocupărilor personale de satisfacere a dorințelor acestuia 

în detrimentul propriilor nevoi, atenția excesivă și sensibilitate ridicată în a detecta orice semn de 
respingere sau dezaprobare, respingerea oricăror experiențe noi, evitarea intimității în cuplu din 
teama de a nu fi dezamăgit sau rănit dar și din teama de a nu răni sau dezamăgi, reprimare ce 

poate duce la situații conflictuale.  

Ca membrii unui cuplu, căutam în relație sentimentul de a fi familiar, ca”sentimentul pe 
care un copil îl trăiește în brațele mamei, că recunoașterea pe care călătorul o simte în corp și 

suflet când ajunge acasă. Celălalt este dorit ca un corp primitor, un cămin în care să ne adăpostim 
de vreme rea, lumea în care poți vorbi propria limbă”. (1. Robert G. Lee, București, 2013). 
Realizarea intimității ca parte a întâlnirii cu sine, cu golul interior, cu emoțiile și sentimentele 

clivate, este o condiție esențială în creșterea și dezvoltarea sinelui propriu. Odată conștientizată 
nevoia de intimitate cu sine și apoi cu partenerul, prin asumarea propriei traume cu sentimentele 

implicite, disponibilitatea emoțională a partenerilor creează posibilitatea de a avea o comunicare 
deschisă, ceea ce creează sentimente de încredere și dorința de interacțiune reciprocă.  

În concluzie, atunci când mama își induce propriile sale nevoi copilului, efectele sunt 

:dominarea, controlul, abandonul de sine, submisivitatea, depresia și prizonierul unei relații de 
care depinde emoțional. Doar atunci când copilul este văzut în unicitatea lui, iubit și sprijinit să se 
dezvolte sănătos, poate devin un adult autonom, capabil să dezvolte relații de cuplu sănătoase.  
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ROLUL COMUNICĂRII ÎN RELAȚIONAREA INTERETNICĂ 

THE ROLE OF COMMUNICATION IN INTER-ETHNIC RELATIONSHIP 

Rezumat 

În Republica Moldova (RM) locuiesc multe etnii, implicând existența unor relații și contacte 

pozitive și negative. Astfel, prin comunicare noi putem cunoaște etniile din RM, iar cunoașterea și 

acceptarea altor reprezentanți promovează comunicarea și schimbul de valori, în timp ce 

neacceptarea blochează comunicarea interculturală. 

Cuvinte-cheie: etnic, grup etnic, identitate, a comunica, etnocentrism cultural.  

Abstract 

Many ethnicities live in the Republic of Moldova (RM), involving the existence of positive and 

negative relationships and contacts. Therefore, through communication we can get acquainted with the 

ethnicities of the RM, and knowing and accepting the other fosters communication and exchange of 

values, while the non-acceptance of the other blocks intercultural communication. 

Key-words: ethnic, ethnic group, identity, communicate, cultural ethnocentrism.  

Introducere 

Orice comunicare, indiferent de forma sa (verbală, scrisă, nonverbală) are patru obiective: 
(1) receptarea corectă a mesajului, (2) înțelegerea; (3) acceptarea și (4) provocarea unei reacții (o 
schimbare de comportament sau atitudine), cu scopul de a produce asupra interlocutorului 

anumite efecte (informare, convingere, modificarea comportamentului, etc.). 

Conform definiției dată de Cosmovici A. și Iacob L în cartea Psihologie școlară, 
comunicarea este văzută ca o relație bazată pe co-împărtășirea unei semnificații. În cadrul actului 

de comunicare, informația este premisa absolut necesară, dar nu este și suficienta, pentru că, dacă 
apare neînțelegerea informației și a cadrului relațional care îi ghidează și fixează sensul și 

semnificația, „starea de comunicare” se anulează [ 3, p.181].  

Astăzi, suntem prezenți la diferite momente care schimbă procesul de comunicare dintre 
membrii societății, în timp ce manifestările de neacceptare, intoleranță, neîncredere și 

manipularea, devin o constantă a mediului comunitar în care trăiesc diferite etnii. 

Membrii unui grup etnic construiesc o comunitate specifică pe baza conştiinţei identităţii, 
conștiinței morale [7, p.17] manifestată prin relaţii strânse între ei și o uşoară izolare de ceilalţi. În 

această situație, identitatea socială nu dobândește semnificație decât în raport cu diferențele față 
de celelalte grupuri. 

În sociologie termenul ”etnic„ are un înțeles mai larg, referindu-se uneori fie la rasă, fie la 

religie, fie la grupuri naționale, și deseori la o combinație a acestor trei. Astfel grupurile etnice 
sunt definite ca „grupuri a căror membri împărtășesc o moștenire unică socială și culturală 

transmisă de la o generație la alta"[9, p.334]. Totodată, grupurile etnice sunt acele grupuri sociale 
cu tradiții culturale comune care au sentimentul identității ca subgrup în cadrul societății 
dominante [10,p.223]. 

Identitatea este definită în diferite dicționare ca „însuşirea unei persoane, a unui obiect 
sau fenomen de a-şi manifesta individualitatea în timp şi în spaţiu, prin caracteristicile 
fundamentale, neschimbătoare, ce le deosebesc de toate celelalte și le determină să rămână ele 

însele pe întreaga durată a existenţei lor [12]. O serie de autori, însă, ancorează identitatea „în 
relația dintre individ și colectiv, dintre persoane și grupul lor de apartenență“[14] sau o concep ca 

„o construire a unei diferențe, a unui contrast“[13]. Identitatea unei comunități reprezintă un 
corpus de valori, principii, finalități, împărtășite de către majoritatea membrilor săi [16]. 
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Comunicarea s-a dezvoltat și a îmbrăcat forme favorabile pentru grupurile etnice, mai 
ales în cazurile când acestea au constituit potențialități sau parteneri de destin în apărarea 
împotriva unui inamic comun și tradițional, când poziția unor anumite grupuri etnice a fost 

determinată de „fascinația pozitivă“ față de cultura și civilizația altor grupuri etnice, când 
condițiile comune au făcut din grupurile etnice parteneri mereu impuși de geografie și istorie, 

când au existat interese economice și politice comune care au favorizat interacțiunile pozitive.  

A comunica înseamnă a pune ceva în comun, a pune în relație, a împărtăși, a uni. 
Comunicarea între grupurile etnice presupune vehicularea de semnificații și subînțelesuri, pentru 

că oamenii comunică punând în comun emoții, sentimente, idei, opinii, fapte.  

Întrucât comunicarea este mijlocul prin care grupurile etnice se influențează unele pe 
altele, ea este esențială ca proces între intergrupuri la nivel global, astfel este dovedit că 

comunicarea face posibilă interacțiunea. Ca urmare, comunicarea între grupurile etnice este un 
fenomen social evolutiv, determinat de factori favorizanți sau frenatori, fenomen structurat în 

timpul istoric. 

Comunicarea interetnică bazată pe valori comune a fost posibilă atât timp cât conținutul 
și sensul valorilor a fost general acceptat pe arii mai extinse și cât acestea nu au fost bulversate de 

interese contradictorii și conflictuale. Se constată o implicare a politicului și religiosului ce au 
determinat însăși evoluția sistemului de valori, care a variat de la o epocă la alta, dominantă fiind 
în trecut valoarea religioasă, apoi cea etica, apoi cea politică etc. 

Recursul la valori implică o comunicare bazată pe atitudini compatibile în domenii 
esențiale, pe experiențe pozitive comune, pe respectul reciproc al trecutului și prezentului 

grupurilor etnice, pe proiecte comune în zonele de confluență și în organismele internaționale, pe 
afirmarea unei imagini de sine care să exprime respectul și acceptarea celuilalt.  

Material și metodă 

Cercetarea noastră a fost realizată în RM, ca necesitate de a prezenta situația cu referire la 
problema cercetării: comunicare interetnică defectuoasă dar și propunerea de recomandări în baza 
constatărilor. 

Pentru cercetare au fost selectați 72 de studenți din cadrul Universității Tehnice din 
Moldova, dintre care au fost reprezentanți: 51 moldoveni, 11 români, 6 ruși, 2 găgăuzi, 1 bulgar, 1 
ucrainean. Subiecții implicați în experiment aveau vârsta între 19-21 ani, dintre care 28 fete și 44 

băieți. 

În vederea desfăşurării cercetării, a acumulării datelor, prelucrării şi interpretării 

rezultatelor care au condus la formularea concluziilor finale, am utilizat următoarele metode: 
Documentarea teoretică; 
Sondaj de opinie; 

Observaţia; 
Metoda de măsurare (explorare și evaluare); 
Înregistrarea, prelucrarea și reprezentarea grafică a datelor. 

a) Documentarea teoretică a fost realizată din sursele bibliografice în care a fost 
tratată problema cercetării. În urma studierii acestor materiale am întocmit itemii sondajului de 

opinii cu informaţiile necesare în legătură cu tema, informaţii folosite atât teoretic cât şi practic, 
făcând referire la ele în lucrare.  

b) Metoda anchetei am utilizat-o pentru întocmirea anamnezei urmărind: 

 - cunoaşterea subiecţilor și dinamica evoluţiei lor; 
 - cunoaşterea condițiilor şi cauzelor care au generat procesul de comunicare. 

Informaţiile au fost dobândite de la studenți şi obiectivizate prin corelare cu datele 

înregistrate în documentele personale şi cu rezultatele explorărilor și evaluărilor efectuate. 
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c) Metoda observaţiei folosită în scopul alcătuirii unei descrieri şi caracterizări complexe 
a subiecţilor, precis şi obiectiv. Observarea simplă, directă, întâmplătoare a subiecţilor în condiţii 
nespecifice și nepregătite, urmărind postura întregului colectiv, caracteristicile mimicii, 

coordonarea mişcărilor și mimicii. 

Pe baza unei observaţii sistematice am cules date ce privesc: deformaţiile comunicării, 

aspecte ale procesului relațional etc. Observaţiile sunt înregistrate în fişele individuale. 

d) Metoda de măsurare (explorare și evaluare) a urmărit obţinerea unor date exacte asupra 
stilului de comunicare între studenții de diferite etnii. 

e) Înregistrarea, prelucrarea și reprezentarea grafică a datelor. Dintre tehnicile moderne 
de înregistrare folosite ca metode obiective de susţinere a conţinutului cercetării şi prezentare a 
lucrării am apelat la programa Excel, prin care a fost elaborate figurile, prezentând datele în 

procente.  

În urma colectării tuturor datelor necesare în final, s-a făcut analiza situației și elaborarea 

concluziilor. 

Rezultate și discuții 

Comunicarea interetnică, în cazul RM, este un proces dificil, generator adesea de 

disonanță și conflicte, dar s-a impus totuși ca un proces necesar și posibil. Comunicarea a 
constituit întotdeauna alternativă la închistare, izolare și confruntare.  

Limba de comunicare în RM constituie un element al dreptului persoanelor la propria 

identitate şi al dreptului de a alege limba în care comunică. Totodată, normele internaţionale și 
practica statelor nu cunosc noţiunea de "limbă de comunicare interetnică". De aceea, statele pot 

impune obligativitatea cunoaşterii limbii oficiale pentru a facilita comunicarea cu proprii săi 
cetăţeni şi pentru a crea o administraţie eficientă. Cu toate acestea, în RM mai puțin se respectă la 
nivel practic comunicarea în limba de stat. Impunerea a limbii unei minorităţi naţionale ca "limbă 

de comunicare interetnică" reprezintă o discriminare atât în privinţa persoanelor aparţinând 
majorităţii, cât și a persoanelor aparţinând altor minorităţi naţionale, deoarece sunt supuse unui 
tratament inegal și inferior.  

Factorii favorizanți ai comunicării interetnice sunt determinați de condițiile politice, 
economice, religioase, culturale care s-au sintetizat în timpul istoric, în spații fizico geografice 
compacte și care au favorizat contactele directe și schimburile intergrupurilor. În acest sens, 

realizarea comunicării implică efortul grupurilor etnice de a ieși din propriul sistem, stabilirea 
unor cadre de referință și a unor repertorii de coexistență compatibile și tolerante, astfel încât, prin 

intercunoaștere, fiecare partener al relației de comunicare să fie capabil să prevadă reacțiile 
celuilalt. În felul acesta, comunicarea va implica și înțelegerea.  

În același timp, grupurile etnice realizează intercunoașterea percepându-se ca entități cu 

scopuri, aspirații, sentimente și intenții specifice a acestui grup la propriile scopuri, aspirații, 
constatând compatibilitatea sau incompatibilitatea lor. Acestea sunt evidente când scopurile, 
aspirațiile, sentimentele și intențiile exprimă valori general acceptate de comunitatea 

internațională sau zonală, când deschid posibilitatea cooperării, conlucrării și conviețuirii pașnice. 

Comunicarea, în această situație, este susceptibilă de a primi aprecieri favorabile sau 

defavorabile, pornind de la valorile și idealurile la care subscriu grupurile etnice care 
interacționează. 

RM din punct de vedere etnic este un stat multinațional. Principala comunitate etnică este 

înregistrată la recensământul din 2014, ca etnie majoritară, constituie 75,1% din totalul populaţiei, 
ucrainenii – 6,6%, ruşii – 4,1%, găgăuzii – 4,6%, românii – 7,0%, bulgarii – 1,9% și alte 
naţionalităţi – 0,5% din populație.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etnie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Na%C8%9Bionalitate
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Datele statistice de mai sus confirmă faptul că în RM, convieţuiesc numeroase etnii 
caracterizate printr-un trecut istoric comun cu moldovenii/români, dar şi printr-o existenţă pre-
naţională. Aceasta este definită prin deosebiri legate de trăsături biologice, limbă, istoria 

strămoşilor, religie, tradiţii şi obiceiuri. 

Dacă indivizii au nevoie să se compare cu ceilalți pentru a se evalua, atunci apartenența 

lor la un grup joacă un rol extrem de important în această evaluare. Comparația socială implică o 
conotație pozitivă sau negativă a apartenenței la grup. Ca urmare, nevoia unei evaluări pozitive a 
indivizilor devine o necesitate stringentă de a aparține de grupuri evaluate pozitiv în raport cu alte 

grupuri.  

În acest sens, identitatea socială poate fi pozitivă sau negativă în funcție de evaluările, 
care tind să fie împărtășite din punct de vedere social fie în interiorul grupului, fie între grupuri, a 

acelor care contribuie la identitatea socială a unui individ. Evaluarea propriului grup se face în 
funcție de alte grupuri specifice, prin intermediul comparațiilor sociale și în termenii atributelor 

sau caracteristicilor încărcate de valoare. Comparațiile care au ca rezultat o diferență pozitivă între 
grupul de apartenența și un alt grup produc o ridicare a prestigiului [2]. 

În câmpul de cunoaștere și aprofundare a identității grupurilor etnice se relevă rolul 

important al limbii ca fenomen social și cultural. Cuvintele, limba în ansamblul ei, este zona ce 
asigură specificul și diferențele dintre grupurile etnice. Utilizarea unei limbi proprii este 
caracteristică ce operează diferențierea cea mai clară între grupurile etnice. 

Cultura proprie este în cea mai mare măsură menținută de o limbă proprie. Limba este 
semnul cel mai distinctiv al unei comunități etnice, ea este totodată și o importantă barieră în calea 

intrărilor din afară în respectiva comunitate. Ieșirea este mult mai ușoară pentru că se realizează 
de regulă în comunitatea majoritară, limba populației dominante este știută și de minorități. 
Ieșirile spre alte comunități etnice minoritare sunt și ele facilitate de limba dominantă comună. 

Identitatea prin raportare la altul scoate în evidență diferențierile care se asociază și se 
întrepătrund în spațiul specific grupurilor etnice și în spații de influență interculturală. În aceste 
spații, diferențele lingvistice se alătură altor diferențieri: de la cele culinare și vestimentare până la 

instituțiile care susțin și apără grupurile etnice, de la modalități de socializare a relațiilor dintre 
oameni până la modalitățile de funcționare a localităților și industriilor, de la modalitățile în care 
își manifestă sensibilitatea estetică până la caracteristici ale creației culte, formându-se conștiința 

de sine [1]. Conștiința de sine a grupurilor minoritare se formează treptat, grupul percepând 
similaritățile poziției lor, destinul comun. Prin conștiința de sine se afirmă identitatea personală 

care se răsfrânge asupra grupului. [8, p.55-56] 

Astfel, este important să înțelegem, că apariția unor imagini semnificative și veridice 
despre grupurile etnice implică existența unor relații și contacte între acestea. Oricât de 

îndoielnică ar fi formarea de stereotipuri ce derivă din reprezentările globale pe care o etnie și le 
face despre alta, ele se bazează pe întâlniri interetnice, pe experiențe istorice rezultate fie din 
schimburi pașnice, fie din conflicte armate. 

De cele mai multe ori, istoria ne prezintă date despre o serie de populaţii constituite astăzi 
[11], ca urmare a unor confruntări armate, în comunităţi diferite în funcţie de regiunea în care s-au 

adaptat și de evenimentele istorice care au determinat stabilirea lor. 

În general, toți oamenii au reprezentări despre grupurile etnice, dar se constată, de multe 
ori, că ele nu sunt corecte. Se exprimă opinii, se i-au atitudini față de anumite aspecte referitoare 

la grupurile etnice, se constată diversitatea pozițiilor exprimate precum și consecințe ale unor 
erori de interpretare a situațiilor specifice. Puțini dintre cei ce abordează această problemă iau în 
considerare identitatea grupurilor etnice, imaginea de sine a acestora, compatibilitățile/ 

incompatibilitățile simbolice și culturale, implicațiile imaginilor în comunicarea interetnică. 
Factorii care blochează comunicarea interetnică sunt generați atât de o percepție inadecvată 
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grevată de stereotipuri și interese contrare, cât și de conflicte și confruntări datorate unor 
împrejurări istorice concrete. 

 Știința dovedește faptul că percepția simplistă influențată de clișee și de stereotipuri 

diminuează sau blochează comunicarea datorită barierelor psihologice clădite pe sentimente 
contrare, resentimente, etichetări și evaluări eronate.  

Percepția grevată de stereotipuri și prejudecăți a frânat mult timp comunicarea dintre 
grupurile etnice, mai ales când această comunicare nu era instituționalizată și când ea se realiza 
sporadic, prin observatori mai mult sau mai puțin avizați. Percepțiile selective ale observatorilor 

puneau în evidență mai degrabă ceea ce corespundea intereselor lor sociale și grupurilor de 
interese reprezentate de ei. Selecția realizată de observatori demonstra că aceștia nu erau interesați 
să evidențieze asemănările dintre propriul grup etnic și grupul etnic evaluat, fapt ce ar fi deschis 

calea comunicării ci, mai degrabă, să pună în lumina singularitățile, stranietățile acestui grup, 
creând un zid psihologic și afectiv care trăda, de fapt, dorința de a bloca comunicarea. Este vorba 

despre o modalitate de a vedea și de a scrie lucrurile, în care subiectivitatea autorului e dominată 
de concepții ideologice, politice, religioase ori de altă natură. 

Desigur, nu putem judeca observatorii care provin din diferite grupuri etnice ca singurii 

responsabili de blocarea comunicării interetnice. Subiectivitatea acestor observatori nu are 
caracter strict individual.  

Barierele de comunicare interetnică sunt și de natură lingvistică. Compararea numărului 

limbilor cu cel al țarilor existente ne convinge că specificul umanității constă în contactele dintre 
grupurile lingvistice. Situația este și mai complexă dacă evidențiem faptul că, în afara limbilor, 

există o sumedenie de dialecte, registre sau stiluri care individualizează locuitorii ce le vorbesc, ca 
membri ai unor grupuri specifice ce interacționează în contexte sociale diferite.  

Întrebuințarea și impunerea limbilor este strâns legată de natura raporturilor dintre 

grupurile etnice. Acestea utilizează în relațiile internaționale forma standard a limbilor, pe care le 
impun prin mijloace politice, economice și culturale drept limbi de circulație zonală, continentală 
sau intercontinentală ori ca limbi oficiale în organismele regionale sau globale.  

Impunerea limbilor în comunicarea interetnică devine astfel un act identificat cu 
prestigiul, educația și puterea. Membrii grupurilor etnice care au reușit să-și promoveze limba ca 
mijloc de comunicare zonală s-au impus pe plan internațional și au reușit să controleze 

comunicarea și informația, transformându-le în factori de putere. În același timp, o altă parte a 
grupurilor etnice a fost constrânsă să-și folosească limba doar în mediul lor intern, datorită 

transformării ei treptate într-un mijloc de comunicare locală, fără importanță în plan general. În 
această situație, conectarea grupurilor etnice la comunicarea globală, depinde tot mai mult de 
însușirea limbilor de circulație internațională, creându-se condiții de discriminare și inferioritate. 

Înţelegerea corectă a relaţiilor ce se stabilesc între membrii diferitelor etnii reprezintă 
primul pas în încercarea de a dizolva tensiunile şi conflictele interetnice. 

Dar, aceste contacte au fost sporadice și de cele mai multe ori nesemnificative până când 

grupurile etnice nu au aspirat la „civilizație“ și „cultură“.  

Interacțiunea socială arată că, grupurile umane în general și grupurile etnice în special 

devin realități autonome și specific individualizate în cadrul relațiilor dintre ele, care determină 
raporturi de cooperare sau conflictuale, relații care nu se pot stabili decât dacă etnoorganizările 
comunică între ele.  

Iar incompatibilitățile și contradicțiile apar ori de câte ori scopurile, aspirațiile, 
sentimentele și intențiile grupurilor etnice sunt formulate și afirmate în detrimentul altor grupuri 
etnice. Compatibilitățile vor deschide permanent calea comunicării, generând contacte și activități 
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în interesul grupurilor etnice implicate, iar incompatibilitățile vor transforma diferențele în 
opoziții și contradicții dând naștere intoleranței și conflictelor.  

Fiecare limbă reflectă ideile, mentalitățile, viziunea asupra lumii proprie comunității care 

o întrebuințează. Fiecare grup etnic, prin limba sa, își modelează o lume originală, o lume a sa. În 
procesul comunicării prin limbă se transmit, în primul rând, elemente culturale, pentru că limba 

însăși este un fenomen cultural. Este evident că orice comunicare prin limbă se constituie într-o 
comunicare interculturală, iar discriminarea în folosirea limbilor este o discriminare în 
comunicarea dintre culturi. 

Situația actuală a limbilor, raporturile dintre ele, limbi de circulație internațională, limbi 
oficiale, limbi locale, limbi intraetnice etc., reflectă, de fapt, raporturile dintre culturi: culturi care 
intră în patrimoniul universal direct prin limba națională și culturi care comunică și realizează 

transferuri culturale prin limbi cu circulație și accesibilitate restrânsă. O comunicare de acest tip 
este asimetrică, inegală și parțial accesibilă. 

În general, se demonstrează, că ideologia modelează relațiile dintre grupurile etnice, 
având în anumite situații și rol de blocare a comunicării. Se constată că ideologiile se numără 
printre cauzele conflictelor intergrupale care adesea sunt corelate cu prejudecățile rasiale și cu 

discriminarea. Ostilitatea dintre grupuri, care blochează în mare parte comunicarea alimentată de 
ideologii, se datorează prejudecăților individuale potențate de ignoranța indivizilor în ceea ce 
privește adevăratele caracteristici ale grupurilor etnice cu care intră în contact.  

Contactele dintre grupurile etnice, viciate de ideologii, provoacă luări de poziție din 
partea acestora. Rolul ideologiilor în construcția realității crește considerabil când acestea sunt 

sprijinite și promovate de către forțele politice din interiorul grupurilor etnice, care nu încurajează 
comunicarea, cunoașterea și stima reciprocă. Lipsa de comunicare este identificată ca 
responsabilitate a celuilalt.  

Intoleranța etnică drept formă de manifestare a atitudinii intergrupuri constituie un factor 
important care blochează comunicarea dintre acestea. În general, intoleranța rezultă dintr-o 
multitudine de prejudecăți care implică respingerea „celuilalt“, „considerat ca membru al unui 

grup față de care se manifestă sentimente negative“[6, p. 53]. Comportamentul 
noncomunicațional în acest caz depinde de convingerile induse în interiorul fiecărui grup etnic 
față de aspectele de intoleranță atribuite celuilalt și de circumstanțele exterioare grupurilor etnice, 

pe care acestea nu le pot controla.  

Prejudecățile care afectează relațiile intergrupuri se situează la nivelul judecăților 

cognitive și al reacțiilor afective, care duce la discriminare. Frecvent, discriminarea se manifestă 
deosebit de subtil și dăunător în domeniul comunicării interetnice, mai ales în plan internațional 
sau zonal în cadrul organismelor suprastatale economice, politice și de securitate.  

Discriminarea introduce incompatibilități artificiale între formele de expresie ale 
mesajului public internațional și cele ale mesajului interior etnic, relevând faptul ca un grup etnic, 
căzut în jocul de interese ale unor centre de putere, cunoaște sincope de manifestare publică, mai 

ales în zona comunicării. Lucrul este evident îndeosebi după crearea spațiului internațional 
integrat al comunicării de masă. Cultura grupurilor etnice variază.  

Științele care studiază diferitele aspecte ale comunităților umane exprimă diversitatea 
culturală considerabilă între societăți și faptul că acestea se deosebesc semnificativ prin culturile 
lor. Diversitatea culturală dintre grupurile etnice demonstrează flexibilitatea și varietatea acestora. 

Înțelegerea și aprecierea acestei diversități poate duce la respectul reciproc și la comunicarea 
dintre culturi, iar evitarea acestei diversități și afirmarea etnocentrismului cultural determină 
efecte contrare: intoleranța, exclusivism și lipsa comunicării.  

Diversitatea culturilor se dezvăluie dacă analizăm cadrul exprimării culturale, care constă 
în sistemul de semne și simboluri [7, p.130], în schemele de gândire și comportament, precum și 



146 

 

în ansamblul de atitudini mentale fundamentale. Aceste comportamente sunt specifice tuturor 
membrilor care se simt solidari într-o anume cultură și care sunt modelați de un sistem de valori 
specific. Ca urmare, atitudinile culturale ale membrilor grupurilor etnice, bazate pe sisteme de 

valori specifice, se constituie în factori care favorizează comunicarea [7, p.61], cât și în elemente 
care pot bloca dialogul intercultural. Astfel, neacceptarea celuilalt blochează comunicarea 

interculturală. 

Neacceptarea celuilalt se exprima, de fapt, prin etnocentrismul cultural [15] care reflectă 
tendința de a considera propria cultură superioară altora din punct de vedere moral și, astfel, de a 

judeca alte culturi după standardele proprii. În concepțiile etnocentriste, practicile altor culturi 
sunt percepute nu doar ca deosebiri, ci de-a dreptul ca deviații. 

Dar etnocentrismul cultural pierde mereu teren în favoarea cunoașterii și acceptării 

diferențelor culturale. Nici o practică culturală nu este inerent buna sau rea, fiecare trebuie 
înțeleasă în raport de locul ei în configurația culturală mai largă [4, p. 72]. Această abordare 

impune abținerea de la formularea unor verdicte valorice superficiale și conjuncturale asupra 
practicilor și elementelor culturale necunoscute și adoptarea unor atitudini de toleranță, de respect 
față de stilurile culturale care pot părea ciudate sau nefirești. 

Noua abordare și-a propus ca obiectiv studierea mai atentă a „celuilalt“ din perspectiva 
culturală, care utilizează alt cod de comunicare, format în decursul existenței, într-un trecut care 
nu a fost peste tot același. 

În interiorul unei culturi, dar și în spațiul intercultural, scrisul a slujit mai puțin 
comunicării și mai mult conservării: au fost copiate textele sacre, au fost elaborate cronografe 

pentru a înregistra evenimente a exemple, au fost consemnate maximele și pildele care puteau 
călăuzi omul pe calea vieții. Se deschide astfel perspectiva reducerii și difuzării valorilor ca un 
proces dinamic; „cultura nu mai apare ca un muzeu imaginar“[6, p. 53], ci, mai degrabă, ca spațiu 

de elaborare a mesajelor interculturale. 

Această percepție a interacțiunii sociale arată că, în ultima instanță, grupurile umane în 
general și grupurile etnice în special devin realități autonome și specific individualizate în cadrul 

relațiilor dintre ele, care determină raporturi de cooperare sau conflictuale, relații care nu se pot 
stabili decât dacă etnoorganizările comunică între ele. Comunicarea, în această situație, este 
susceptibilă de a primi aprecieri favorabile sau defavorabile, pornind de la valorile și idealurile la 

care subscriu grupurile etnice care interacționează.  

Recursul la valori implică o comunicare bazată pe atitudini compatibile în domenii 

esențiale, pe experiențe pozitive comune, pe respectul reciproc al trecutului și prezentului 
grupurilor etnice, pe proiecte comune în zonele de confluență și în organismele internaționale, pe 
afirmarea unei imagini de sine care să exprime respectul și acceptarea celuilalt.  

Important pentru comunicarea interetnică din Republica Moldova (RM) este cunoașterea 
și dezvoltarea relațiilor dintre grupurile etnice pe linia compatibilităților și toleranței, închizând 
sursele generatoare de izolare și confruntare. Supraevaluările caracteristicilor grupul etnic rus și 

găgăuz nu sunt în scădere, ele se afirmă în unele zone geografice și iau chiar forme extreme. 

În acest context, realitatea concretă a relaţiilor interculturale din RM contemporană se 

bazează pe două dimensiuni fundamentale ce definesc comunităţile şi polarizează aceste relaţii: 
apartenenţa etnică, în fapt apartenenţă naţională în sens etnic, reflectată de conceptul de 
„minoritate naţională”, și apartenenţa religioasă, fără ca între cele două dimensiuni să existe o 

suprapunere totală. 

Referitor la relaţiile interetnice, pot fi distinse trei categorii bine diferenţiate: cazul 
relaţiilor cu minoritatea rusă, cel al relaţiilor cu minoritatea găgăuză şi, respectiv, relaţiile cu toate 

celelalte minorităţi naţionale afirmate public în RM.  
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În acest sens, au fost implicați în cercetare 72 de student unde au participat la un sondaj 
de opinie cu referire la stilurile de comunicare interetnice.  

La întrebarea cât de eficient comunică cu colegii de alte naționalități? Au fost propuse 

următoarele răspunsuri: 

 

Fig.1. Eficiența comunicării la studenții de diferite naționalități 

 Din figura 1 se vede că în mare majoritate din studenți (60%) selectează varianta pentru 
o comunicare mai puțin eficientă. Acest lucru este explicat atât din discuția cu studenții cât și în 

urma observațiilor realizate, unde studenții se împart conform naționalității mai des și rareori se 
formează prietenie între colegii de grupă de alte naționalități. Dacă există comunicare, atunci doar 

la nivel studii, cu referire tema de acasă. Cu toate acestea unii colegi se ajută, atunci când cineva 
nu înțelege ce se explică, se implică cu traducere.  

La întrebarea care este stilul de comunicare în grup? Studenții în mare parte optează 

pentru stilul liberal, datele pot fi vizualizate în figura ce urmează: 

 

Fig.2. Stilul de comunicare 

Faptul că persistă mai mult stilul de comunicare liberal în rândul studenților presupune 

indiferență, neimplicare etc. Stilul liberal s-a dovedit slab din toate punctele de vedere, generând 
ineficiența. 

O buna comunicare este rezultatul unei bune autocunoașteri. Când te cunoști suficient de 
bine, gândurile îți sunt mai bine structurate, cuvintele sunt mai bine alese pentru a da forma 
gândurilor, într-un mod mai ușor de înțeles de interlocutor.  

Comunicarea interetnică este un proces dificil, generator adesea de disonanță și conflicte, 
ea s-a impus totuși ca un proces necesar și posibil. Situația data, după cum prezintă realitatea 
Republicii Moldova (RM) duce la edificarea de blocaje în circuitul valorilor, la o comunicare 

ineficientă între etnia majoritară și minoritățile naționale etc.  

Concluzii 

Comunicarea dintre etniile de pe teritoriul RM a constituit întotdeauna alternativă la 

închistare, izolare și confruntare. Realizarea comunicării implică efortul grupurilor etnice de a ieși 
din propriul sistem, stabilirea unor cadre de referință și a unor repertorii de coexistență 

compatibile și tolerante, astfel încât, prin intercunoaștere, fiecare partener al relației de 
comunicare să fie capabil să prevadă reacțiile celuilalt. În felul acesta, comunicarea va implica și 
înțelegerea.  
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Întrucât comunicarea este mijlocul prin care grupurile etnice se influențează unele pe 
altele, ea este un agent esențial al proceselor intergrupuri la nivel global. Comunicarea face 
posibilă interacțiunea. 

Comunicarea este posibilă dacă relațiile dintre grupurile etnice nu sunt grevate de 
îngrădiri de ordin politic, ideologic, religios și dacă acestea subscriu la aceleași valori generale. 

Esențial în această situație este faptul că, odată stabilită, comunicarea se bazează pe o relație 
biunivocă, de egalitate, accentul punându-se pe minimizarea diferențelor dintre parteneri.  

Drept concluzie, comunicarea dintre valorile etniei majoritare și cele ale minorităților 

naționale pentru Republica Moldova înglobează circuitul valorilor grupului majoritar și ale 
grupurilor aparținând minorităților naționale prin:  

 demitizarea/descoperirea celuilalt;  

 schimbarea rolului între valori, de la valorile-scop la valorile-mijloc, din perspective 
dezvoltării și nevoilor comunitare.  

Oportunități de depășire a blocajului de comunicare între valorile grupului majoritar și 
cele ale minorităților naționale prin:  

 educația în familie, instituții preșcolare, școlare, preuniversitare, universitare;  

 elaborarea de politici regionale, comunitare și trans-frontaliere;  

 implicarea societății civile în realizarea de acțiuni cu instituțiile guvernamentale sau 
locale.  

Exista anumite moduri de a rezolva problemele de comunicare - care sunt demne de luat 
în considerație: menținerea de relații bune, deoarece aceasta afectează procesul de comunicare, 
lipsa informației creează insecuritate receptorului și îi dă impresia că nu ai încredere în el. 

Totodată, este nevoie de a acorda atenție formei în care mesajul va fi trimis, este posibil 
ca un mesaj care nu este transpus într-o formă acceptabilă să nu poată depăși barierele din canalul 
de comunicare. Capacitatea de a: “digera”, “distila” comunica mai departe informația este 

fundamentală. Este foarte important cum să-ți prezinți ideile, combinând eficient capacitatea de a 
comunica - cu o solidă bază de cunoștințe. Aceasta deoarece cunoștințele sunt calitatea 

predominantă în transmiterea ideilor. 

Pentru exploatarea la maximum a beneficiilor oferite de o comunicare eficientă, existența 
unor bune abilități practice este vitală. Orice mesaj – intenționat sau nu - determină o schimbare în 

atitudinea, opinia sau modul de acțiune al receptorului, important să comunicăm asertiv. 

Comunicarea asertivă într-o comunitate multietnică reprezintă adaptarea eficientă la 
diverse situaţii şi îmbunătăţirea dialogului, înzestrându-l cu particularităţi de comunicare deschisă, 

onestă, cu solicitarea propriilor drepturi, fără agresivitate. În situaţii de interacţiune şi relaţionare 
interetnică, susține M.Ianioglo, devine tot mai importantă diferenţierea noţiunilor de agresivitate 

(distructivitate, violenţă) și asertivitate (constructivitate, nonviolenţă) şi orientarea spre 
dezvoltarea forţelor constructive ale agresiunii, în lipsa căreia persoana greu se va realiza și 
autoafirma. Asertivitatea este caracterizată prin avansarea, atât a unui comportament responsabil 

corespunzător, cât şi a unuia expresiv, pe când comportamentul agresiv implică numai exprimarea 
unor drepturi. Prin aceasta, asertivitatea este o atitudine onestă şi utilă faţă de tine și ceilalţi [5, 
p.72]. 

O persoană care deţine competenţa de comunicare asertivă ştie și poate să-şi exprime 
dorinţele, să spună ce gândeşte, să refuze, să rezolve conflicte într-o manieră fermă dar fără să-şi 
jignească interlocutorii, menţinându-şi, în acelaşi timp, controlul asupra focarelor conflictuale. 

Asertivitatea este cea mai eficientă modalitate de soluționare a problemelor 
interpersonale și sau interetnice. Comunicarea directă, deschisă și sinceră permite recepționarea 

mesajelor fără blocaje și distorsiuni, ceea ce menține și îmbunătățește relațiile cu ceilalți. 
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Capacitatea de a comunica în mod asertiv sentimentele, emoțiile și gândurile fără a leza 
integritatea celorlalți, reprezintă un mod eficient de comunicare. 
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Recognizing the equal rights of persons with disabilities with their peers, reflected in the 
Universal Declaration of Human Rights [13], began to become increasingly noticeable towards 
the end of the 1960s, it focused on criticizing the segregationist model of education. In the 

transition from segregation to integration, an important role was played by the intensification of 
movements of organizations and persons with disabilities in order to recognize equal rights. This 

was manifested by the 1969 normalization of the principle of normalization, as well as the UN 
resolutions of 1971 [12] - Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons, and 1975 [11] 
- Declaration on the Rights of Disabled Persons. 

With the advent of inclusion, a new mentality is emerging towards people with 
disabilities and new attitudes towards them are defined by society and the school. Thus, after T, 
Vrăsmaș et al. [14], the institution must be comprehensive (is not to select and exclude), to 

achieve co-education, to be open, tolerant, friendly and democratic - more natural, it is intended to 
focus the school on valorization and the integration of all young people, including those with 

disabilities, which means adapting it to educational diversity. 

Finally, when we talk about social inclusion of people with disabilities, we mean an 
adaptation of their deficiency to the social environment. 

It represents the reaction / conduct / behavior that puts the body and the psychic activity 
that characterizes it socially, in a flexible reflexing to the variable and numerous conditions of the 
environment in which it lives (accommodating). It also represents the ability of the psyche to 

change in relation to changes in its living conditions, becoming capable of fulfilling its functions 
and objectives (assimilation). There can be talk of biological, psychological, social adaptation, all 

interrelated. 

Regarding the integration of young people with disabilities into society, important steps 
have been taken, especially in recent years, in the legislative-administrative field, in the strategies 

and in the partnership with the civil society. 

The issue of disability has been and is being approached mainly from the perspective of 
two models: the individual, medical inspiration (which considers that the difficulties of persons 

with disabilities are due to their biological and psychological inferiority) and the social model, 
which emphasizes the environment socially unadapted, considered to be the generator of the 
difficulties of people with disabilities. The dominant model was and, unfortunately, sometimes 

continues to be the individual (or medical), which accentuates individual loss or disability, 
considered to be addictive. 

Currently, state policies in the Republic of Moldova are directed towards the 
deinstitutionalization of young people with disabilities and their academic and social inclusion 
[2]. The deinstitutionalization according to the national strategy for the reform of the residential 

care system of the young person registered successes because of the 68 residential institutions, out 
of which 10 special boarding schools for young people with physical and sensory disabilities and 
24 auxiliary boarding schools, 11 institutions were closed a residential type and a reorganized 

institution. 

In the Republic of Moldova, the process of de-institutionalization of people with 

disabilities is just beginning. Thus, at the level of policy change, the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities was approved by the Government and is in the process of ratification by 
the Parliament. 

On the level of strategies and legislation, the Ministry of Labor, Social Protection and 
Family (MLSPF) has developed the Strategy on the Inclusion of People with Disabilities, which is 
currently in consultation with other ministries, and will be presented to the beneficiers for 

approval. The draft Law on Social Inclusion of People with Disabilities, which is to be improved, 
has been elaborated, consulted with representatives of civil society and ministries of resorts and 
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sent to Parliament for approval. At community level, although a number of community services 
with the support of different donors have been developed, services for people with physical 
disabilities are poorly developed, which is a barrier to their deinstitutionalization. In conclusion, 

we can state that in the Republic of Moldova there are going certain changes in the attitudes of 
society towards people with disabilities, because the process of social inclusion has already 

initiated in several institutions, bringing benefits because young people are no longer 
institutionalized and segregated, but they benefit from opportunities and equal right to learn in an 
educational institution for all, where students feel good and have many friends. 

Deinstitutionalization is a complex process that must be accompanied by the development 
of community services on the right. If in the gymnasium we see major changes, this is less visible 
in the university environment. 

According to UN statistics [1], it is estimated that about 1 billion people, equivalent to 
14.28% of the world's population, live with a form of disability. The vast majority (app 80%) live 

in developing countries, making it even harder to integrate and to enjoy effective rights. Over the 
years, the concept of disability has seen many approaches that have been reflected in social, 
medical, and interpersonal relationships. The oldest approach to disability is the one that proposes 

the medical understanding of disability, treating disability as a disease that needs to be ”repaired” 
by various types of medical interventions or even isolation. This approach can be considered the 
”Black Age” of disability, because people with disabilities have been in most of the isolated time, 

separated and treated as a burden on society. Subsequently, the concept of disability evolved into 
a "soft" type of cartel, which led to the charitable approach. According to this approach, disability 

was understood as an innate condition of a person or acquired during his or her life, which limits 
his ability to participate in social life. The result of this type of disability understanding has led to 
the emergence of more charitable programs, and people with disabilities have begun to benefit 

from social welfare services, but the idea of segregation was still in place. People with disabilities 
did not have effective rights, they could not make decisions, and special protection programs 
effectively isolated their participation in social life, becoming subjects of public pity. 

After several decades this vision has begun to change, at least theoretically and 
conceptually. The key point in legitimizing the new approach is 2008, when the UN adopted the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol. The new 

approach to disability is represented by the social or human rights perspective that has brought 
about a fundamental change in understanding this phenomenon. According to this new 

perspective, disability is understood as a consequence of the interaction of the individual with an 
environment that is not adapted to the particular needs of that individual, thus preventing his 
participation in social life. This approach has led to the emergence of the concept of  ”adapted 

environment”, which basically states that the environment needs to be modified according to a 
person's needs and not the other way round. ”Viewing disability from a human rights perspective 
involves an evolution in thinking and acting by States and all sectors of society so that persons 

with disabilities are no longer considered to be recipients of charity or objects of others’ decisions 
but holders of rights. A rights-based approach seeks ways to respect, support and celebrate human 

diversity by creating the conditions that allow meaningful participation by a wide range of 
persons, including persons with disabilities. Protecting and promoting their rights is not only 
about providing disability-related services. It is about adopting measures to change attitudes and 

behaviors that stigmatize and marginalize persons with disabilities. It is also about putting in place 
the policies, laws and programs that remove barriers and guarantee the exercise of civil, cultural, 
economic, political and social rights by persons with disabilities” [9, p. 10-11]. 

Currently, many states have signed and / or ratified the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities and the Optional Protocol throughout the world. The United Nations 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities is the first legally binding human rights 
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instrument to which the EU and the Member States are party. EU signed the United Nations 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities on 18 May 2010, the date of its opening for 
signature. The Convention obliges the parties to ”promote, protect and ensure the full and equal 

enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to 
promote respect for their inherent dignity” [3]. Unlike the medical model of disability, the UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities offers an alternative perspective that 
conceptualizes disability as a “pathology of society”, that is, as the result of the failure of societies 
to be inclusive and to accommodate individual differences” [9, p. 5]. Developed in the social 

movement of persons with physical disabilities, the "social model" interprets disability as a 
situation caused by social conditions that, in order to be eliminated, requires: (a) that no aspect, 
such as income, mobility or institutions, treated separately; (b) that persons with disabilities take 

control of their own lives, with the help and encouragement of others, and (c) that specialists, 
experts and others who want to help, must undertake to promote the exercise of control by persons 

with disabilities [7]. 

In 2005, the United Nations Fund for UN Students (UNICEF) estimated the number of 
young people with disabilities to be 18 years old at 150 million. A recent article [15, p. 36] in the 

field of low and middle income countries reports child disability prevalence from 0.4% to 12.7% 
depending on the study and assessment tool. A review in low-income countries pointed to the 
problems in identifying and characterizing disability as a result of the lack of cultural and 

language-specific tools for assessment [15, p. 36]. This may account in part for the variation in 
prevalence figures and suggests that children with disabilities are not being identified or receiving 

needed services [15, p. 36]. 

According to the situation as of 01.01.2018 [5], the total number of persons with 
disability in the Republic of Moldova was 175.131 (of which 10635 are up to 18 years old), of 

which: 

 persons with severe disabilities - 26616 (including 4796 children); 

 persons with accentuate disabilities - 109916 (of which 3899 children); 

 persons with average disabilities - 38599 (of whom 1940 children). 

International Legislation. The exclusion of young people and adults from the general 

educational sphere is now recognized as discrimination, which amounts to a violation of 
fundamental rights. International legislation and agreements support the view that segregation 

imposed in education is a violation of the fundamental rights of young people and young people 
and impels the current view on the educational inclusion of young people with special needs. The 
essence of these documents is the full recognition of these students as human beings, with all the 

rights and implications that follow. The most important documents regarding the assertion of the 
rights of young people with disabilities, inclusion, participation, dignity and a distinct voice, with 
implications for the beneficial evolution of the pedagogical practice are. 

United Nations Convention on the Rights of the Child adopted on 20 November 1989 
[10]. The Republic of Moldova has acceded to this Convention by the Decision of the Parliament 
of the Republic of Moldova no. 40. 408-XII of 12.12.90. This convention denotes the term young 

as any human being under the age of 18, except in cases where the law applicable to the young 
person sets the age limit for the majority. 

This document is currently the most powerful tool for promoting the rights of the child to 
education, because its implementing is regularly monitored by an international commission, and 
all States Parties to this Convention periodically report the status of compliance with and 

compliance with the required rules. The Convention is very important and significant, as it 
expresses a new vision of the child, reflecting some basic values regarding the treatment of the 
child, their protection and their participation in society, called basic principles (Articles 2,3,6,12, 
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28 of the Convention): non-discrimination, the superior interests of the child,  ensuring survival 
and development, the right to education based on equal opportunities, expression of the child's 
opinion (participation in decisions related to his own fate). 

The principle of the indivisibility of rights, complementary to non-discrimination, is also 
very important. Article 2 clearly states that all rights apply to all the children without any 

discrimination, including disability (disability). In other words, all the child's benefit from all 
rights listed in the Convention, ”irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's 
race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, 

property, disability, birth or other status”.  

In the light of these basic provisions of the Convention, the right to education (Articles 28 
and 29), as well as the other fundamental rights of the child, cannot be diminished or minimized.  

Article 23 of the Convention specifically refers to the protection of the child with disabilities, 
declaring their right to enjoy a full and decent life, under conditions that guarantee their dignity 

and autonomy and facilitate their active participation in community life. All rights must be 
achieved in a manner that leads to ”ensure that the disabled child has effective access to and 
receives education, training, health care services, rehabilitation services, preparation for 

employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child's achieving the 
fullest possible social integration and individual development, including his or her cultural and 
spiritual development”. 

The Convention clearly suggests the importance of active participation of all the disabled 
child in community life. The child should be given opportunities to develop in their cultural 

environment, to assimilate those values and beliefs and to contribute to the development of this 
environment - an essential thing if it is desired to cultivate the sense of identity and belonging of 
the small citizen. Family, institution and community activities are the basic ways society can 

achieve these goals. But they can only be achieved if these students are socially included as active 
participants in family and community life. 

UN Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 

Disabilities adopted in 1994 [8]. The document promotes the principle of equal primary, 
secondary and tertiary educational opportunities for children, youth and adults with disabilities, in 
integrated settings.  They should ensure that the education of persons with disabilities is an 

integral part of the educational system. 

This education must be an integral part of national educational planning, curriculum 

development and school organization. It is also noted that for the adaptation of educational 
practices to persons with disabilities in the educational system, states should: 

”(a) have a clearly stated policy, understood and accepted at the school level and by the 

wider community; 

(b) allow for curriculum flexibility, addition and adaptation; 

(c) provide for quality materials, ongoing teacher training and support teachers”. 

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. 
UNESCO (1994) [6]. This statement was adopted at the Salamanca (Spain) World Conference on 

Special Needs Education: Access and Quality, and was organized by UNESCO and the Spanish 
Ministry of Education and Science and is considered as an effective moment for the launch of an 
inclusive education vision in the world. The recommendations and principles contained in the 

Declaration are significant: 

 ”every child has a fundamental right to education, and must be given the opportunity 
to achieve and maintain an acceptable level of learning,  

 every child has unique characteristics, interests, abilities and learning needs,  
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 education systems should be designed and educational programs implemented to take 
into account the wide diversity of these characteristics and needs,  

 those with special educational needs must have access to regular schools which should 
accommodate them within a child-centered pedagogy capable of meeting these needs” [6, p. 

VIII]. 

The Salamanca Declaration proclaims that ”regular schools with this inclusive orientation 

are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming 
communities, building an inclusive society and achieving education for all; moreover, they 
provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and 

ultimately the cost-effectiveness of the entire education system” [6, p. IX]. 

The definition now given to inclusive schooling and its principles have subsequently 
gained wide international recognition. ” Schools for all” is mentioned in the document, ”should 

accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or 
other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, 
children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural 

minorities and children from other disadvantaged or marginalized areas or groups” [6, p. 6].  

Child-centered pedagogy is based on the premise that ”...human differences are normal 

and that learning must accordingly be adapted to the needs of the child rather than the child fitted 
to preordained assumptions regarding the pace and nature of the learning process” [6, p. 7]. 

The Salamanca Conference has declared inclusive education ”a favorable setting for 

achieving equal opportunity and full participation, their success requires a concerted effort, not 
only by teachers and school staff, but also by peers, parents, families and volunteers. The reform 
of social institutions is not only a technical task; it depends, above all, upon the conviction, 

commitment and good will of the individuals who constitute society” [6, p. 11]. 

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities adopted on 13 December 

2006 [4]. The Republic of Moldova acceded to this Convention on 30 March 2007, ratified by 
Law no. 166 / 09.07.2010. The purpose of this Convention is ”to promote, protect and ensure 
the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons 

with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity”. Article 5 of the 
Convention provides for equality and non-discrimination of persons with disabilities, and states 
that all persons are ”equal before and under the law and are entitled without any discrimination to 

the equal protection and equal benefit of the law”. 

Article 24 refers to education and stipulates that participating states recognize the right of 
people with disabilities to education. In order to achieve this right without discrimination and on 

the basis of equal opportunities, states parties shall ensure an inclusive education system at all 
levels and lifelong learning directed to: 

”(a) The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the 
strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity;  

(b)  The development by persons with disabilities of their personality, talents and 

creativity, as well as their mental and physical abilities, to their fullest potential; 

(c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society”. 

In the last few years, and especially following the ratification by the Republic of Moldova 

of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, several normative and 
regulatory acts on educational inclusion regarding the educational inclusion of persons with 

disabilities have been adopted. This fact is of great satisfaction to all stakeholders, be they 
educators, parents or specialists in the field. 
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Bican Ovidiu  

CARACTERISTICI ALE ADOLESCENȚILOR PREDISPOZANTE SPRE MOBBING 

CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS PREDISPOSED TO MOBBING 

Rezumat 

În articol sunt analizate cauzele mobbingului în mediul adolescenților. Sunt prezentate 

diverse abordări teoretice – frustrare-agresivitate, învățare socială a agresivității, agresivitatea ca 

pulsiune a inconștientului, ori ca rezultat al acțiunii stimulilor  sociali negativi. Analiza agresivității 

adolescenților și a caracteristicilor care îi predispun spre mobbing este realizată din perspectiva 

influențelor agenților sociali: familie, școală, mediul semenilor, mass-media. 

Cuvinte-cheie: agresivitate, agresiune, mobbing, adolescență, frustrare, agresor, victimă, 

violență școlară. 

Abstract 

The article analyzes the causes of mobbing in the adolescent environment. Various theoretical 

approaches are presented – frustration-aggression, social learning of aggression, aggression as a 

pulse of the unconscious, or as a result of the action of negative social stimuli. The analysis of the 

aggressiveness of adolescents and their characteristics that predispose them to mobbing is made from 

the perspective of the influences of social agents: family, school, environment of peers, media. 

Keywords: aggression, aggressiveness, mobbing, adolescence, frustration, aggressor, victim, 

school violence. 

American Psychologist (revista Asociației Americane de Psihologie) a publicat un număr 

al revistei dedicat în întregime pentru o revizuire a cercetării efectuate asupra agresiunii în ultimii 
40 de ani: interesantă este încercarea de a reprezenta în mod sistematic cunoștințele dobândite, 
identificarea probelor întâlnite și afirmații pentru care nu există studii longitudinale validate în 

prezent. Au o valoare deosebită contribuția P. McDougall și a lui T. Vaillancourt [12], doi 
cercetători canadieni care studiază efectele pe termen lung ale agresiunii, experiențe testate în 
cursul anilor de școală.  

Hărțuirea este o experiență dureroasă, ceea ce conduce la un impact negativ asupra 
performanței academice, sănătatea fizică și mentală, socială și imaginea de sine în timpul relațiilor 
copilăriei și adolescenței.  

Copiii devin victime în mod repetat, în primii ani de școală au tendința de a percepe 
mediul școlar ca fiind periculos, nu simt susținere din partea profesorilor, absentează în mod 

frecvent, pentru a evita școala [18]. 

Ele au consecințe asupra planului de sănătate, marcate cu tulburări de apetit, practică 
exerciții fizice mai puțin, prezintă dureri de cap. Din primii ani, până la sfârșitul școlii elementare, 

victimizarea prezice sentimente serioase de singurătate, simptome de disconfort și probleme 
emoționale, cu o creștere semnificativă a anxietății și a depresiei, cu riscul de a dezvolta psihoza. 
Tinerii care au fost în mod repetat victime în timpul copilăriei sau adolescenței timpurii, de 

asemenea, dezvoltă mai multe probleme de comportament mai târziu în viață.  

Aceste experiențe dureroase din copilărie lasă cicatrici de durată la maturitate; studii 

furnizează dovada unei relații directe între victimizare în anii copilăriei și rezultatele de reducere 
în dezvoltarea abilităților la vârsta adultă.  

Dar, din fericire, nu toți copiii sunt agresați. Studiile au identificat variabilele critice care 

pot explica evoluția băieților.  

Sunt:  

- factori individuali, cum ar fi abilități sociale și abilități în studiu; 
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- stabilitate și relații pozitive în structura familiei;  

- sprijin social și prietenii.  

În aceste zone se află factorii de protecție care pot "opri" calea între expunerea la 

agresiunea în școli și dificultățile personale în anii următori.  

Astfel încât cercetarea poate ajuta să identificați strategiile cele mai potrivite pentru a 

pregăti programe de acțiune corespunzătoare, care nu sunt vizate de agresiune.  

De exemplu, s-a constatat că, în școala elementară, incidența agresiunii scade în clase în 
care exista prezența unuia sau a mai multor prieteni. În general, este importantă prezența unui 

sprijin perceput de colegi, părinți și profesori. Factorii de familie (structura, relațiile, contextul) 
poate fi mai important pentru copiii mai mici, în timp ce sprijinul social din partea prietenilor și a 
profesorilor devine mai important odată cu creșterea școlarizării.  

Se pare că adolescenții beneficiază în special de intervenții pentru a sprijini capacitatea 
lor de a face față impactului agresiunii, acordând o atenție deosebită exploatării factorilor de 

protecție disponibile, pentru a consolida stima de sine, și de a crea oportunități pentru experiențe 
pozitive [8]. 

Programele de intervenție cu privire la agresiunea nu pot scăpa de o integrare netă a 

contribuției acestora în mediul specific educațional și de contextul social în care acestea sunt 
deținute. Mobbing-ul este o forma de agresivitate. 

Mobbing-ul poate fi dublat în contextul unei confruntări violente, cu instinctul ce 

împiedică distrugerea totală a adversarului. În acest caz, oprirea acţiunii agresive se rezolvă prin 
comportamentul agresiv ritualizat în care, în desfăşurarea luptei, apare superioritatea unuia. 

Adversarul învins, dând semne de recunoaştere ca atare, îl determină pe câştigător să se oprească 
şi el, terminând pericolul de distrugere conspecifică [21]. 

Etologii recunosc că există factori sociali şi culturali care limitează instinctul 

agresivităţii, dar ei sublimează ca la om lipseşte capacitatea inhibitivă înnăscută în a-l tempera. 

Influenţa biologicului asupra declanşării reacţiilor agresive nu poate fi ignorată, 
evidenţiindu-se următoarele tipuri de influenţe: 

- influențe neuronale: există formaţiuni nervoase care, în urma stimulării electrice 
declanşează Mobbing-ul, dar unul de ordin reactiv;  

- influențe hormonale: masculi sunt mai agresivi decât femelele, datorită diferenţelor de 

natură hormonală; 

- influențe biochimice: creşterea alcoolului în sânge, scăderea glicemiei pot intensifica 

mobbing-ul. 

Dar, chiar și aceste evidenţieri a exercitării influențelor biologice asupra reacţiilor 
agresive, condiţionarea preponderent instinctivă a agresivităţii nu se susţine. 

Argumentele aduse împotriva teoriei naturii instinctive sunt rezultatele cercetărilor care 
arată, chiar la nivelul animal, că cel puţin la nivelul manifestărilor superioare nu funcţionează o 
matrice genetică rigidă de agresivitate, comportamentele competitive fiind flexibile şi în cea mai 

mare parte învăţate. La om este mai puţin susţinută ideea considerării unui instinct universal al 
agresivităţii prin rezultatul analizelor transculturale, ce indică o mare varietate a modurilor de 

manifestare, eterogenitatea manifestării lor cât şi sub raportul frecvenţei și intensităţii [3]. 

 Mobbing-ul ca răspuns la frustrare 

Teoria are ca adepţi pe cei care pun accentul pe determinarea agresivităţii de condiţiile 

externe și a fost formulată de Dollard [după 7]. El caută să explice mecanismul agresiunii prin 
apariţia unor frustrări. 

- mobbing-ul este întotdeauna o consecinţă a frustrării; 
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- frustrarea conduce întotdeauna către o anumită formă de agresivitate. 

Blocajul care apare în atingerea scopului propus este generat într-adevăr de frustrări, care 
la rândul lor se constituie în surse de agresivitate, dar nu întotdeauna orice frustrare duce la 

agresivitate. 

În traiectoria detensionării frustrante poate apărea o redirecţionare către o altă dință mai 

accesibilă pentru manifestarea agresivă. În acest sens este convingător exemplul cu anecdota 
privind omul care, fiind mustrat de şef, îşi dăscăleşte violent soţia, care ţipa puternic la copil, 
acesta loveşte câinele, iar câinele muşcă pe poştaş. 

Tot în cadrul susţinerii teoriei agresivitate-frustrare, Adler vorbeşte de un complex de 
inferioritate la unii indivizi care îi face sensibili, reacţionând exagerat de agresiv la orice supărare 
[după 19]. 

Teoria lui Dollard a fost supusă ulterior unor revizii şi astfel Berkowitz subliniază 
exagerarea relaţiei agresivitate-frustrare susţinând că frustrarea poate produce supărare, o stare 

de pregătire emoţională pentru agresor [19]. Persoana frustrată însă poate da curs furiei ajungând 
în anumite condiţii până la manifestări agresive. În primul caz stimulii asociaţi pot conduce la 
amplificarea agresivităţii. 

 Mobbing-ul ca trăsătură învăţată 

Mobbing-ul, ca și alte forme de comportament social, este dobândit prin învăţare socială. 
În procesul de socializare, răspunsurile agresive sunt achiziţionate fie pe calea învăţării directe, 

ca urmare a acordării unor recompense sau pedepse, fie prin observarea și imitarea conduitelor și 
consecinţelor la aţii [5]. 

Bandura [2] lansează teoria învăţării sociale a agresivităţii, demonstrând rolul adultului 
ca model în însușirea agresivităţii la copii. Bandura a efectuat un experiment: un actor a dat un 
spectacol într-o grădiniță. În timpul spectacolului s-a comportat violent, agresând o păpușă mare 

de plastic. Copiii au fost puşi, în zilele următoare, în situaţia de a avea ei înşişi de a face cu o 
serie de jucării printre care şi păpuşa respectivă. S-au comportat şi ei agresiv, comparativ cu copiii 
care nu au asistat la spectacol. Mai mult, s-a observat că Mobbing-ul a crescut atunci când 

modelul a fost recompensat. Astfel, chiar dacă copiii nu sunt expuşi la agresiuni, ei învaţă din 
experienţa proprie prin reîntărirea persoanelor semnificative sau cu statut de autoritate. Acest fapt 
se explica prin teoria transferului de agresivitate și teoria modelului agresiv. 

Cel mai frecvente, consideră Bandura [2], modele de conduită agresivă pot fi întâlnite în: 

 mediul social: în culturile în care modelele de conduită agresivă sunt acceptate și 
admirate, mobbing-ul se transmite uşor noilor generaţii; 

 mass-media: în special televiziunea prin oferirea aproape zilnică a modelelor de 
agresivitate fizică şi verbală. 

Normele sociale elaborate în diferite contexte sociale pun în evidenţă intensitatea și 

modalităţile conduitelor agresive precum și circumstanțele în care ele trebuie să se desfăşoare. 
Considerată ca dimensiunea comportamentală învăţată, Mobbing-ul angajează o viziune mai 
optimistă prin faptul că dacă este învăţată poate fi mai uşor controlată și prevenită, reducând 

violenţa [6]. 

Specialişti din diverse domenii de abordare a agresivităţii, etologi, psihologi, sociologi, 
criminologi au dat o interpretare mai nuanţată fenomenului. Astfel, Eibl-Eibesfeldt [7] 

subliniază determinarea multiplă biologică, psihologică şi socială a fenomenului de agresivitate. 
Deşi, puseurile de agresivitate ale omului izvorăsc, dintr-un dinamism specific făcând parte din 

echipamentul natural, totuşi afirma, Nu s-a descoperit nici un mecanism specific al agresivităţii ca 
atare [13]. 
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Mobbing-ul este comportamentul caracterizat prin reacţii brutale, distructive, de atac, 
manifestate prin reacții afective (intimidarea celorlalţi); reacții verbale(injurii, cuvinte 
ameninţătoare); reacţii fizice (lovire, bătăi, răniri). Mobbing-ul nu este generat de o singura cauză; 

el este urmarea unor interacţiuni complexe dintre fiziologic, psihologic şi diverse împrejurări: 
afecţiuni ale creierului, tulburări metabolice, sex bărbătesc, alterări ale SNC-ului, accesul liber la 

arme, expune la violenţă, etc. 

Aceeaşi autoare distinge cinci condiţii ce favorizează învățarea şi manifestarea 
agresivităţii. 

1. Copilul are numeroase ocazii să observe acte de agresiune. Conflictele de zi cu zi în 
societate pot fi observate cu ochiul liber de copil, cu atât mai mult cu cât mass-media tratează în 
mod exacerbat tema agresivităţii. 

2. Copilul este obiectul agresiunii.  

3. Copilului i se dau puţine ocazii să dezvolte legături pozitive socio-afective cu alţii. 

4. Copilul este pregătit pentru propria agresiune. În ţările puternic industrializate, 
păturile sociale superioare sunt pregătite pentru apărare, în timp ce indivizii de la periferie vor fi 
într-un procent foarte mare victime ale agresiunii şi ulterior vor deveni ei înşişi agresori. 

5. Există numeroase asociaţii de copii cu scopuri malefice (aşa-zisele “găşti” în care se 
intră şi se rămâne doar prin dovedirea unor anumite “calităţi”).  

 Punctul de vedere psihanalitic 

Ținând cont de dihotomia propusă de Freud care împarte instinctele în două mari 
categorii (de conservare în serviciul individului şi de reproducere în favoarea speciei), Mobbing-

ul se poate pune în serviciul amândurora [17]  

Unii psihanalişti consideră că trebuie diferenţiate doua perioade în geneza afectelor 
agresive. În cursul primei perioade numite arhaică, sunt activate numai instinctele de conservare. 

Referitor la tipul de relaţie pe care îl poate avea nou-născutul întâlnim o dependenţă primitivă, 
care, în caz de ruptură se transformă în angoasă şi/sau manifestări violente ce pot fi interpretate 
drept agresive. Şcoala Kleininană consideră că efectele resimţite în acel moment se împart între 

durerea persecutorie provocată de obiectul care dispare şi Mobbing-ul faţă de obiectul respectiv. 
Această agresivitate primă este resimţită ca irepresibilă și se conformează unor nevoi de 
descărcare spontană [20]. 

J. Bergeret, autorul conceptului de violenţă fundamentală considera că trebuie să se facă 
distincţie în sânul relaţiei mama/copil între ceea ce îi aparţine registrului agresivităţii, conţinând 

un amalgam de dragoste și ură, și ceea ce ţine doar de “violenţa fundamentală”, instinct primar de 
apărare al vieţii care nu exprimă capacitatea de a iubi sau de a urî [după 14]. 

Întoarcerea la modelul arhaic este oricând posibilă. Mobbing-ul competitiv se poate 

transforma în violenţă arhaică la cea mai mica scurtcircuitare a mecanismelor de reglare. Sursele 
favοrizante ale agresivităţii în şcοală sunt de regulă factοri eхteriοri şcοlii: mediul familial, mediul 
sοcial şi factοri ce ţin de рersοnalitatea individului. Mulţi dintre cοрiii care рrezintă un рrοfil 

agresiv рrοvin din familii dezοrganizate şi trăiesc în familii mοnοрarentale. Рărinţii sunt 
cοnfruntaţi cu numerοase dificultăţi materiale, dar și рsihοlοgice. Viοlenţa intrafamilială, 

cοnsumul de alcοοl, neglijenţa, utilizarea mijlοacelοr viοlente de sancţiοnare a cοрilului, iar рe de 
altă рarte relaţia afectivă eхagerată în detrimentul rοlului educației, liрsa οricărοr reguli și 
interdicţii sunt cauze ale aрariţiei viοlenţei la elevi [4]. 

În sοcietatea rοmânească se adaugă din ce în ce mai frecvent liрsa suрravegherii cοрiilοr, 
întrucât un număr din ce în ce mai mare de рărinţi рleacă la muncă în străinatate. La liрsa 
autοrităţii рaterne, ο рrοtecţie de care au nevοie cοрiii, se adaugă și faрtul că mulţi dintre рărinţi 

cred că рοt cοmрensa absenţa lοr cu sume de bani cοnsiderabile. Liрsit de suрraveghere, de 
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cοnstrângeri, disрunând de surse financiare aрreciabile, cοрilul, adοlescentul alunecă uşοr sрre 
alcοοl, drοguri, viοlenţă. 

Aşa cum sрuneam, mediul sοcial рοate reduce sau menţine la rândul său viοlenţa șcοlară. 

Situatia ecοnοmică, inegalitatea sοcială, mass-media, liрsa cοοрerării instituţiilοr abilitate în 
educaţie etc. sunt tοt atâtea cauze ale devierilοr de cοmрοrtament identificate la elevi [1]. 

Trăsăturile de рersοnalitate ale elevilοr sunt și ele într-ο strânsă cοrelaţie cu 
cοmрοrtamentele viοlente. Trăsaturile de οrdin egοcentric, instabilitatea emοţiοnală, incaрacitatea 
de autοcοntrοl, cοrabοrate cu рrοblemele sрecifice adοlescenţei, stimulează viοlenţa şcοlară. 

Рrintre alte surse ale viοlenţei în şcοală рutem enumera următoarele. 

1. Cοnceрerea și realizarea relaţiei рedagοgice eхclusiv ca relaţie de рutere definită рrin 
faрtul că рrοfesοrul dοmină elevii, elevi se lasă dοminaţi. Astfel, în timр ce elevii îşi dοresc un 

învăţământ cοmрrehensiv, рersοnalizat, рrοfesοrii recurg la un stil autοritar; de aici рrοvine 
frustrarea elevilοr. 

2. Decalajul între asрiraţiile elevilοr și οferta şcοlară: 

a) atitudinea рrοfesοrului faţă de elev (elevii vοr să fie trataţi ca fiinţe mature, рrοfesοrii 
рerceр elevii ca fiind deрendenţi de ştiinţa lοr). 

Atitudinea educatοrului influenţează atitudinea elevului. Dragοstea de cοрii este рrima 
cοndiţie рentru a deveni un bun educatοr. Рe lânga cultura рrοfesiοnală, un bun educatοr are 
nevοie de alte câteva calităţi: 

- aрtitudinea de a cunοaşte și înţelege рsihicul celui suрus acţiunii educative: caрacitatea 
intuitivă, de рătrundere și sesizare raрidă a рarticularităţilοr рsihice individuale, cunοaşterea lumii 

interiοare a elevului; 

- aрtitudinea emрatică ce рresuрune a рrivi tοate influenţele рrin рrisma celοr cărοra li se 
adresează şi de a рrevedea nu numai eventualele dificultăţi ce ar рutea fi întâmрinate, dar şi 

rezultatele рοsibile de a fi atinse; 

- aрtitudini οrganizatοrice ce рrevăd οrganizarea рrοрriei munci, рregătirea şi 
desfăşurarea lecţiilοr, îndrumarea elevilοr; 

- sрiritul de οbservaţie, tactul рedagοgic şi măiestria рedagοgică sunt cοndiţiile unei 
рersοnalităti deрline ale unui dascăl şi, tοtοdată, calităţile ce îl ajută să găsească fοrma cea mai 
adecvată de atitudine şi tratare a elevilοr, să aibă simţul măsurii (Ivan Nicοla, 1994). 

Рrοfesοrii autοritari și dοgmatici au idei cοnservatοare, antidemοcratice, mοduri de 
gândire și cοmрοrtare fiхiste. Sрecialiştii cοnsideră că autοritatea rezultă din cauza a dοuă 

categοrii de factοri: factοrii interni incοnştienţi şi cοnştienţi (slăbiciune şi deрendenţa рsihică de 
alţii; gândire limitată cu nοţiuni şi scheme fiхe sau rigide; abilităţi intelectuale reduse de a asimila 
și рrοcesa infοrmaţia); factοri eхterni de mediu (educaţie nefavοrabilă în familie, relaţii negative 

cu cei din jur; influenţe sοciale stresante, etc). 

Abuzul de “disciрlinare” рοate рrοvοca neîncredere, susрiciune, angοasa dar şi mοbbing 
[19, p. 78-79]. 

Рrοfesοrii autοritari nu cοmunică, nu dialοgează ci mοnοlοghiază, ceea ce рrοvοacă 
elevilοr dezinteres, inhibare, refuzul de a cοlabοra.  

De multe οri adresate invοluntar, irοniile, injuriile au un efect frustrant asuрra elevilοr, 
stima de sine și încrederea scad cu timрul. Unii cοрii reacţiοnează viοlent în faţa atitudinilοr 
рrοfesοrului mai sus menţiοnate. Aрare astfel riscul eşecului şcοlar. Elevul are tendinţa de a 

reacţiοna astfel încât să cοnfirme eticheta de “elev rău”, se interiοrizează, se însingurează. La 
рreadοlescenţi, cuvintele jignitοare sunt рerceрute ca ο descοnsiderare a рersοnalitătii; atmοsfera 
creată în clasă este indecvată рentru instruire [9, p. 47]: 
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b) tiрul de disciрlină (elevii dοresc un stil al disciрlinei şcοlare bazat рe negοciere, 
рrοfesοrii рreferă suрravegherea şi cοntrοlul eхcesiv); 

c) tiрul de valοri: elevii aрreciază asрectul рractic al unei disciрline, рrοfesii; рrοfesοrii 

valοrizează dimensiunea teοretică; 

d) tiрul de рrοfesοri (elevii îşi dοresc рrοfesοri deschişi, cοmunicativi, înţelegătοri; 

рrοfesοrii îşi dοresc elevi liniştiţi şi cοnfοrmişti, etc). 

3. Nedreрtatea рrοfesοrului: elevii dοresc din рartea рrοfesοrilοr tratamente egale; când 
acest lucru nu se întâmрlă, avem de-a face cu ο fοrmă de viοlenţă рsihοlοgică din рartea 

рrοfesοrului.  

De multe οri, în mοd incοnştient, рrοfesοrul face diferenţieri între elevi în funcţie de 
рerfοrmanţa atinsă. Рarkοy și Standfοrd au reliefat câteva dintre aceste atitudini diferenţiatοare: 

a. Acοrdă mai рuţin timр elevilοr cu realizări mai mοdeste:  

- le acοrdă mai рuţin timр să gândească un rasрuns; 

- le acοrdă mai рuţină atenţie și intră în relaţie cu ei mai rar; 

- evită să utilizeze cu ei cele mai рοtrivite metοde de instruire, deοarece necesită mai 
mult timр; 

b. Au mai рutină rabdare cu aceşti elevi: 

- рreferă să le οfere chiar ei răsрunsul sau să numească рe unul dintre elevii buni în lοc 
să рună întrebări ajutătοare sau să refοrmuleze întrebările; 

- le οferă feed back-uri neglijente și necοncludente; 

- le sοlicită mai rar să răsрundă. 

c. Ignοră elevii cu realizări mai mοdeste: 

- le reрartizează lοcuri mai deрărtate de traseul sau οbişnuit рrin clasă; 

- nu acceрtă și nu utilizeză ideile lοr; 

- interacţiοnează cu ei mai degrabă în рarticular decât în рublic 

d. Le acοrdă mai рuţin interes: 

- se рοartă mai рuţin рrietenοs cu ei, le zâmbeşte mai rar; 

- stabileşte mai rar cοntactul din рriviri cu ei; 

- le acοrdă mai рuţini indici nοnverbali de sрrijinire, atenţie și întelegere 

e. Discriminează elevii cu realizări mai mοdeste: 

- îi рremiază mai rar рentru succesele οbținute şi îi critică mai des рentru eşecuri; 

- sοlicită mai rar ceva de la ei; 

- le nοtează şi le administrează în mοd diferit testele și temele. 

4. Imοbilismul: elevii sunt în mοd firesc dinamici, eхрansivi; şcοala le cere să fie 
silenţiοşi şi ascultătοri. 

5. Funcţia de selecţie a şcοlii care nu se bazează întοtdeauna рe criterii de merit, 
dοvedind de multe οri marginalizare și eхcludere nejustificată. 

6. Cοmрetiţia între elevii care generează sentimente de rivalitate şi cοnflicte [20] 

De cele mai multe οri viοlenţa instituţiοnală cοeхistă cu cea nοn-instituţiοnală. Autοrii 
viοlenţelοr şcοlare au eхрerimentat fοrme de maltratare fizică din рartea рărinţilοr, au deficienţe 

de autοcοntrοl, sunt imрulsivi și imaturi sοcial. Ei au rezultate şcοlare mediοcre şi slabe, mοtivaţie 
redusă рentru studiu. Adesea, autοrii viοlenţelοr sunt fοste victime. Victimele elevi, fie că devin 
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agresοri sau nu, au ο stima scazută de sine, sunt victime ale abuzului emοţiοnal din рartea 
рarinţilοr. Fizic, acestea au ο cοnstituţie mai fragilă și рrοbleme de imagine [10]. 

Οlweus [16] a descris urmatοarele tiрuri de victime: 

- victime рrοvοcatοare (cοрii care рrοvοaca intenţiοnat cοnflicte cu alţii); 

- victime рarticiрative (își asumă vοluntar rοlul de victimă рentru a fi acceрtaţi de 

ceilalţi); 

- falsele victime (elevi care reclamă incidente imaginare, semnalând în acest mοd 
nevοia de atenţie din рartea adultului). Sindrοmul eşecului şcοlar este un factοr de risc al viοlenţei 

şcοlare. Elevul în situaţie de eşec şi care este рus de nenumarate οri în faţa unοr sarcini de 
învăţare рe care nu le рοate rezοlva, traieşte ο angοasa рrοfundă. Elevul suferă рentru că şi-a 
deceрţiοnat рarinţii şi рrοfesοrii, рentru că este disрreţuit de cοlegi, îşi рierde stima de sine, 

încrederea în caрacitatea de a reuşi. De aici рână la cοnduitele viοlente este dοar un рas. 

În ceea ce рriveşte victimele рrοfesοri, majοritatea sunt femei. Dintre рrοfesοrii bărbaţi, 

cei mai agresaţi sunt cei tineri, liрsiţi de eхрeriență.  

Рsihοlοgii înţeleg рrin cοmрοrtament agresiv acel cοmрοrtament care duce la vătămarea 
celui atacat, fie că este vοrba de rănire sau distrugere, fie că este vοrba de enervare, irοnizare sau 

jignire. În majοritatea cazurilοr agresivitatea elevului nu se manifestă în reacţii fizice brutale, ci în 
reacţii afective (intimidare) sau reacţii verbale (irοnia, sarcasmul) [11]. 

Frustrarea elevului în şcοală este una din рrinciрalele cauze ale agresivităţii. Sentimentul 

de frustrare este cauzat de faрtul că unii elevi nu au ο reрrezentare cοrectă legată de asрectele 
рοzitive sau negative ale activităţii lοr şcοlare. Un alt element favοrizant este ο educaţie eхtrem de 

tοlerantă.  

Рrοfesοrul eхcesiv autοritar este ο sursă a frustrării. De asemenea un рrοfesοr necredibil, 
incοmрetent sau unul рlictisitοr, care nu ştie să îşi atragă elevii рοate declanşa în aceştia reacţii 

imрrevizibile, chiar agresive. 

Alţi factοri declanşatοri ai cοmрοrtamentelοr agresive: 

 рredisрοziţii naturale (рrοbleme neurο-fiziοlοgice, disfuncţii рsihice, cοndiţia de 

victimă anteriοara etc.); 

 factοrii familiali (cοerciţia, viοlenţa dοmestică, relaţii afective reci în familie, 
evenimente stresante, etc.); 

 factοri sοciali (influenţa gruрului, traficul de drοguri, influenţa mass-media, etc.); 

 factοri de circumstanţă (liрsa suрravegherii cοрilului, accesul la arme, etc.). 

Cea mai frecventa fοrmă de manifestare a agresivitaţii în relaţia elev-рrοfesοr este 
indisciрlina, la care adăugăm: indiferenţa, рlictiseala, nesinceritatea, vestimentaţia [14].  

Agresivitatea în mediu şcοlar a fοst seрarată de catre Janick în [după 6] următoarele 

forme. 

1. Agresivitatea imрοrtată, adică adusă din mediu eхtern sрre clasă. Aceasta la rândul ei 

îmbracă urmatοarele fοrme:  

a) agresivitatea cοрie (actele de imitare a agresivităţii, рrοmοvate mai ales de filmele de 
televiziune, de jοcurile videο). Aceste manifestări vοr fi adοрtate de cοрiii vulnerabili, cu ο stimă 

de sine scazută; 

b) agresivitatea stοcată, cea cu care elevul se încarcă рοtenţial, fiind rezultatul 
“рresiunilοr” agresive neînsemanate. Aceasta îmbracă urmatοarele fοrme: agresivitatea 

filοgenetică (referentul agresivităţii se cοnstituie în intrοsрectul ființei); agresivitatea 
οntοgenetică (stimulii agresivi întâlniţi рe рarcursul dezvοltării individului). Mulţi elevi şi 
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рrοfesοri duc în clasă cu ei ο anumita dοză de agresivitate generată de factοri eхterni. 
Agresivitatea stοcată se declanşează subit. 

2. Agresivitatea intragenerată; agresivitatea care ia mοştenire sрaţiul închis al clasei, sau 

care nu ar fi рοsibilă fără eхistenţa clasei. 

Agresivitatea intragenerată are dοuă fοrme:  

a) agresivitatea cοnstitutivă a actului de a educa. A educa рresuрune de multe οri să 
decizi în lοcul celuilalt. Dοminat, subjugat de рutearea рrοfesοrului, elevul va simţi nevοia să 
reacţiοneze. Cuvântului рrοfesοrului, elevul îi va răsрunde рrin tacere (atitudine receрtată de 

рrοfesοr dreрt agresivă). Agresivitatea lοgistică rezultată din faрtul că şcοala οrganizează sрaţiul, 
activitatea elevilοr, aceştia simţindu-se încοrnsetaţi; 

b) agresivitatea sрecifică lοcului рοate fi divizată în:  

- agresivitatea reрresiei. Reрresaliile circumscrise termenilοr: “рichet”, ”cοрiat”, 
“tema” îl рrivează рe elev de libertate, ceea ce va dezvοlta atiduni negative îndreрtate către 

рrοfesοrul care a instituit рedeaрsa, atitudini cοncretizate în agresivitate reрrimată sau agresivitate 
de frustrare; 

- agresivitatea sοcială cuрrinde anasamblul actelοr agresive рrezente în sοcietate, în 

ansamblu ei, cât şi în diferite gruрuri. Ea рresuрune marcajul şi seducţia. Seducţia imрlică și ο 
рrivare de libertate. Atât рrοfesοrii, cât și elevii au nevοie de un sрaţiu рrοрriu, ei ajungând să 
stabilească anumite marcaje. Aceste marcaje sunt fοrme de agresivitate рrοtectοare sau de 

рrevenire; 

- agresivitatea inοvării. În cazul în care рrοfesοrul nu ii рremite elevului să îşi eхрrime 

ideile, se cοnstituie semnul рrοрice agresivităţii. Aceasta va fi reрrimată un timр (рοate рe durata 
întregii şcοlarizări), duрa care va irumрe subit. 

Agresivitatea cu răsunet diferit îşi are οriginea în рeriοada vieţii şcοlare, dar se eхрrimă 

la maturitate [16].  În cadrul ei distingem urmatοarele fοrme: 

 agresivitatea nοtării. Nοta devine agresivă în mοmentul în care, rea fiind, îl suрără рe 
elev dându-i imрresia unei рermanente nereuşite; 

 agresivitatea regresiei aрare la elevul care se aşteaрtă la ο nοtă mare şi va οbține una 
mică sau la elevul care a deрus un efοrt mare şi resimte că nοta nu îl recοmрensează; 

 agresivitatea рersрectivelοr aрare mai ales la elevii în situaţii de eşec, care sрun că 
şcοala nu рοate face nimic рentru ei și încearcă să se adaрteze рrin resemnare; 

 agresivitatea demοcratică. Ansamblul acţiunilοr efectuate рe рrinciрiul majοrității 
cοnstituie acte de agresivitate; 

 agresivitatea nοrmativă. În şcοală eхistă dοuă tiрuri de nοrme: nοrme eхteriοare și 
nοrme decise zilnic în clasă. Aceste tiрuri de nοrme induc sentimentul de frustrare ce va antrena 

manifestari agresive. 

“Un dialοg este autentic dacă fiecare рersοnalitate se angajează în întregime, se manifestă 
eхрrimându-se cu sinceritate – рentru că se simte agresată – emοţiile, ideile, eхрerienţele, 

acceрtând întru tοtul sentimentele și eхрerienţele celοrlalţi рentru că dοreşte să le înţeleagă” [după 
13].  

Situaţia şcοlară de învăţare рresuрune influenţa sοciο-educaţiοnală bilaterală. Dacă 

elevului i se dă рοsibilitatea să fie рartener activ la dialοg, se reduce riscul de descărcare agresivă 
cauzată de frustrare [18]. 

Agresivitatea verbala este cea mai cunοscută fοrmă a agresivitaţii în cadrul relaţiei elev-

рrοfesοr. Рrin cuvânt se ating valοrile esenţiale ale fiinţei, se ţinteşte degradarea stimei de sine, 
dizοlvarea demnităţii, este ameninţată libertatea.  
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Fοrme ale agresivităţii verbale 

Calοmnia (deşi рare ο reacţie sрοntană ea este rezultatul acumulării de resentimente, 
invidie, ură). 

Denigrarea cοnstă în descοрerirea trasăturilοr de рersοnalitate ale рrοfesοrului cu un 
caracter negativ și eхagerarea acestοra în scοрul cοmрrοmiterii sοcial-mοrale a cadrului didactic. 

Autοdenigrarea рrοvine din nevοia de a-şi рrοvοca ο suferinţă mοrala și traduce un 
cοmрleх de inferiοritate. Ο altă cauză a acestei manifestari este nevοia de afecţiune a elevului. În 
cazurile mai grave, ea рοate marca un debut de рsihοză sau nevrοză.  

Irοnia este ο fοrma de agresivitatea în care enunţul ascunde semnificaţii diferite de 
mesajul рrοрriu-zis. Ea este uzitată de elevii inteligenţi şi în general nu este ο marcă a răutăţii şi a 
unei рersοnalităţi cοnflictuale.  

Sarcasmul este cea mai traumatizantă fοrmă a agresivităţii verbale, având dreрt 
cοresрοndent рatοlοgic sadismul. 

Agresivitatea рrin atitudini cοrрοrale. În această categοrie includem: gestica, mimica, 
mişcările și atitudinile cοrрοrale. 

Mοdul adοlescentilοr de a se distra evοluează de la ο generaţie la alta; Internetul 

cοnstituie un divertisment nοu, neinteresant рentru unele рersοane, dimрοtrivă, alte mοdalitaţi de 
divertisment рermit generaţiilοr – îndeοsebi adοlescenţilοr și рărinţilοr acestοra – să îşi 
îmрărtăşească interesele, eхрerienţele şi bucuriile cοmune. Distracţia рreferată a adοlescenţilοr 

din ziua de astăzi, cea mai cοntrοversată și cea mai imрοrtantă sursă de cοnflicte ο cοnstituie 
televiziunea [7]. 

Una dintre рrοblemele cele mai des întâlnite este aceea a viοlenţei, ea рutând fi astăzi 
generalizată de filmele și emisiunile de la televizοr. Nu рutem рune eхclusiv рe seama televiziunii 
îngrijοratοarele brutalităţi sοciale din рrezent, dar numerοase οрinii cοnsideră că ea are un rοl 

imрοrtant și agravant. Tοtuși, televiziunea arată în majοritatea cazurilοr realitatea, ο realitatea nu 
рrea рlacută рentru altii, dar este tοtοdată şi lumea în care trăim nοi tοţi. Majοritatea sрecialiştilοr 
mentiοnează рatru factοri agravanţi datοraţi televiziunii: 

 un efect de рasivitate, caracterizat de ο indiferenţă și de ο insensibilitate anοrmală faţă 
de viοlenţele efective; 

 un efect de teamă eхcesivă de a nu cădea victimă viοlenţei; 

 un efect de cerc viciοs, caracterizat de tendinţa de a se indentifica cu рersοnajele 

agresive, de a acţiοna asemenea lοr şi de a căuta mereu emisiuni рrea brutale, tendinţa οbservabilă 
la cοрiii care urmaresc рrοgrame cu caracter viοlent – deοarece cοрilul nu рοate lua distanţă faţă 
de aceste imagini ale agresivităţii. 

Un cercetatοr a demοnstrat acest lucru în cazul cοрiilοr, dar lucrurile stau οare altfel la 
adοlescenţi? În măsura în care filmele și emisiunile de televiziune cοnstituie efecte de identificare 
[10]. 

Numerοase studii au cοnfirmat accentuarea cοmрοrtamentelοr agresive ale cοрiilοr care 
au urmărit emisiuni cu cοnţinut viοlent. Mai grav este faрtul că cοmрοrtamentul agresiv nu îşi are 
sensul în рerοada adοlescenţei şi a рreadοlescenţei. 

Dar tοtuşi nu tοţi cοрiii reacţiοnează în acelaşi fel la acelaşi film, aici intervenind și 
educaţia рrimită de la рărinţii lοr. Cei mai vulnerabili sunt cοрii cu vârste sub 10 ani, care nu рrea 

sunt cοnşienţi de faрtele lοr și care рrind din zbοr lucruri nοi și caрtivante, iar cei mai рuțin 
vulnerabili sunt tοtuși adοlescenţii, care au ο οarecare nοţiune desрre limita dintre bine și rău [15]. 
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Abstract 

The article presents the definitions of adaptation in a broad sense, from the point of view of 

accommodation and assimilation, as well as the bio-psycho-social factors involved in this process, and 

the notion of social adaptation as integration in the community and significant groups. The author also 

referred to and described the mechanisms and conditions of social adaptation.  

Key-words: adaptation, social adaptation, adaptability, assimilation, accommodation, social 

norms, social values, socialization, social control, innovation, social integration. 

Existența oricărei ființe într-un anume mediu presupune un proces de adaptare, un schimb 

permanent de “substanță” dintre ea și mediu, schimb care are drept scop trecerea “de la un 
echilibru mai puțin stabil între organism şi mediu, la un echilibru mai stabil, daca schimbul 
realizat favorizează funcționarea normală a organismului, acesta este considerat ca fiind adaptat” 

[2, p. 17]. 

Înțeles ca un produs al relației permanente a individului uman cu mediul înconjurător, 
rezultatul adaptării se poate materializa fie în atitudinea de acceptare (omul agent şi creator de 

mediu), fie de respingere (retragere, încapsulare), caz în care se vorbește de inadaptare. Din acest 
punct de vedere, adaptarea se poate concretiza în răspunsuri ale omului la evenimente favorabile, 

neutre sau nefavorabile. Toate acestea subliniază “subiectivitatea insului, receptivitatea sa 
particulară și răspunsul personal în fața instanțelor realității, demonstrând astfel ca fiecare om este 
o lume în sine însăși” [4, p. 19]. 

Dicționarul de Psihologie de Sillamy [16, p. 6] consideră ca adaptarea reprezintă 
“ajustarea unui organism la mediul sau”. Ființa umană dispune de o anumită plasticitate, datorita 
căreia și este cu putință sa rămână în acord cu mediul și să mențină echilibrul mediului său 

interior. Această ajustare se operează într-o suită de schimburi neîncetate între corp şi mediul, în 
cadrul dublei acțiuni a subiectului asupra obiectului (asimilare) şi a obiectului asupra subiectului 
(acomodare). Aceste moduri de acțiune interdependente se combină fără încetare pentru a menține 

o stare de echilibru care definește adaptarea. 

Jean Piaget [10, p. 56] afirma că “există adaptare atunci când organismul se transformă în 

funcție de mediu, iar această variație are ca efect un echilibru al schimbărilor între mediu şi el, 
favorabil conservării sale”. Potrivit concepției lui Piaget, viața psihică ascultă de aceleași legi 
structurale ca şi viața organică. Autorul a plecat de la ideea conform căreia copiii se nasc cu 

trebuința de a se adapta la mediu. Adaptarea are loc în mod natural atunci când organismele 
reacționează la mediul lor înconjurător și reușesc să învingă greutățile inerente ale mediului [10, 
p. 57]. 

Adaptarea implică două procese: asimilare și acomodare. “Adaptarea - scrie J. Piaget [10, 
p. 58] - trebuie caracterizată ca un echilibru între acțiunile organismului asupra mediului şi 

acțiunile inverse. Putem numi asimilare acțiunea organismului asupra obiectelor înconjurătoare, în 
măsura în care această acțiune depinde de conduitele anterioare asupra acelorași obiecte sau față 
de altele analogice”. Individul nu se supune pasiv mediului, ci îl modifică, impunându-i o anumită 

structură proprie. “La rândul lui, mediul acționează asupra organismului, și putem numi această 
acțiune proprie acomodare, înțelegând că ființa nu suferă niciodată reacția în sine a corpurilor 
înconjurătoare, ci ea își modifică simplu ciclul asimilărilor, acomodându-l acestor reacții”. Pe plan 

psihologic regăsim același proces, în sensul că presiunea lucrurilor duce întotdeauna nu la o 
supunere pasivă, ci la o simplă modificare a acțiunii îndreptate asupra lor. J. Piaget 

concluzionează: “putem numi adaptare un echilibru între asimilare și acomodare, sau, cu alte 
cuvinte, un echilibru al schimburilor între subiect și obiecte” [10, p. 59]. 
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Dicționarul de Psihologie de Sillamy [16] definește astfel termenii de acomodare şi 
asimilare: acomodarea reprezintă “procesul de adaptare datorită căruia un organism poate suporta, 
fără pericol, modificările mediului extern”; asimilarea reprezintă “conduita activă prin care 

modificăm mediul în loc sa ne acomodăm acestuia”. 

Adaptarea şi organizarea continuă sa fie operaționale pe parcursul vieții. Cu toate acestea, 

stilurile generale de utilizare a informației se schimbă. Piaget [10] diferențiază “adaptarea-
adecvare” de “adaptarea de supraviețuire” care se realizează reflex-condiționat prin instrumente 
moștenite ereditar, prima fiind ca urmare a fixării unor structuri nou învățate. 

P. Brânzei și al. [3] afirmă ca trebuie sa considerăm semnificația bio-psiho-socială a 
procesului de adaptare. Personalitatea trebuie acceptată ca o expresie dinamică a interacțiunilor 
dintre particularitățile temperamentale (înnăscute), modelate sub influența diversității factorilor 

instructivi-educativi şi instituționali ca particularități ale caracterului şi care sunt comutate în 
acțiuni sau non-acțiuni deliberate, corespunzător trebuințelor şi motivațiilor fiecărui individ în 

raport cu ansamblul de norme ale unei societăți sau instituții date. 

Hans Selye [15] a descris sindromul general de adaptare (S.G.A.). El consideră ca 
adaptarea este însăși condiția vieții. Organismul își mobilizează mecanismele de apărare spre a 

face față agenților stresanți. Primul moment al sindromului general de adaptare este reacția de 
alarmă. Urmează perioada de rezistență, în cursul căreia reacțiile de apărare se intensifică. Dacă 
stresul încetează, echilibrul revine la normal, iar daca persistă, organismul se epuizează. Stadiul 

de epuizare se definește prin incapacitatea subiectului de a se apăra. Unele afecțiuni somatice sunt 
legate de stres şi se numesc “maladii ale adaptării”. Conform lui Selye, bolile de adaptare se 

subîmpart în sindroame de subadaptare, caracterizate prin epuizarea reacțiilor de apărare până la 
dezadaptarea organismului, și sindroame de supraadaptare, în care organismul se menține în 
alertă, reacționând paradoxal, deși factorul de stres a încetat să mai acționeze. Bolile de adaptare 

se datorează stresului, tensiunilor, eșecurilor sociale, dramelor sentimentale [15, p. 108]. 

P. Popescu-Neveanu [11] definește termenul de adaptare ca: “ansamblul de procese şi 
activități prin care se trece de la un echilibru mai puțin stabil, între organism şi mediu, la un 

echilibru mai stabil; funcționarea organismului prin înglobarea schimburilor dintre el și mediu; 
daca aceste schimburi favorizează funcționarea normală a organismului, acesta este considerat ca 
adaptat”. 

Autorul distinge trei tipuri de adaptare: senzorială, psihologică și socială. Dacă adaptarea 
psihologică este acceptată în sensul dat de Piaget [10], adaptarea socială semnifică potrivirea unei 

persoane cu mediul; acordul dintre conduita personală și modelele de conduită caracteristice 
ambianței; echilibrul dintre asimilarea şi acomodarea socială. 

Adaptarea socială este procesul prin care o persoană sau un grup devin capabile să 

trăiască într-un mediu social, ajustându-și comportamentul după cerințele mediului respectiv. 
Adaptarea socială se produce în raport cu mediul nou, schimbat, iar indicatorul reușitei este faptul 
că subiectul se simte ca “acasă”, iar pentru ceilalți nu mai este un străin. Numeroși agenți nocivi 

distrug echilibrul omului cu mediul, dând naștere la numeroase tulburări, la inadaptare socială. 
Bolnavii mintal, delincvenții, subiecții cu tulburări de comportament reprezintă diverse situații de 

inadaptare sau cu cauzalitate complexă: deficiențe ereditare, frustrații afective precoce, carențe de 
autoritate familială, familie dezorganizată, mediu de viață nociv, etc. 

Cum afirmă cercetătorii, în procesul de adaptare psihosocială, individul tinde să obţină o 

armonie, între condiţiile de viaţă şi activitatea internă/externă. Pe măsura realizării acestei armonii 
creşte gradul de adaptabilitate al individului. În cazul unei adaptabilităţi totale se obţine caracterul 
adecvat al activității psihice a individului la condiţiile date ale mediului şi ale activității sale în 

anumite situaţii sau altele [7, p. 515]. 
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Enciclopedia Universalis [17, p. 82] descrie în următorul mod adaptarea socială. 
Adaptarea socială prezintă mecanismele prin care un individ se recunoaște apt de a aparține unui 
grup. Integrarea socială apare atunci, când grupul admite un nou membru. Adaptarea socială pune 

accent pe schimbările individuale care sunt condițiile integrării. Pentru a fi acceptat, individul 
trebuie sa împărtășească un anumit număr de valori, opinii şi atitudini ale grupului. Pentru ca 

individul sa accepte aceste valori, există mai multe condiții: 

- opiniile și atitudinile grupului să nu vină în contradicție cu cele la care individul tinde, 
ceea ce îi va permite sa confirme apartenența sa la alte grupuri;  

- opiniile și atitudinile grupului să nu vină în contradicție cu atitudinile profunde ale 
individului, punând în discuție sistemul de valori ce ține de personalitatea acestuia. 

Cercetările de psihologie a comunicării au pus în evidență rolul important jucat de 

comunicare în adaptarea persoanei. Comunicarea este înțeleasă ca proces de influențare socială în 
structurarea câmpului social, pe trei nivele esențiale: normativ, cognitiv și social. Influența, sub 

aspectul sau normativ, creează, întărește și impune valori; sub aspect cognitiv, ea determină un 
anumit decodaj al realității şi o utilizare corespunzătoare acesteia a informației, iar sub aspect 
social, ea joacă un rol esențial în organizație, menținând sau punând sub semnul întrebării 

statusurile, relațiile de putere şi de autoritate. 

Putem distinge astfel patru funcții: 

• crearea de norme: influența permite focalizarea punctelor de referință comune care 

întemeiază coeziunea de grup, asigură permanența și determină consistența comportamentului 
membrilor săi atunci când grupul nu este prezent; 

• socializarea individului: influența are, de asemenea, și o față educativă. Ea este un 
proces care permite copiilor sau unui nou membru al grupului să cunoască, sa accepte şi să 
integreze progresiv regulile, principiile și modurile de funcționare ale grupului sau de apartenență. 

Ea joaca, prin intermediul unui sistem de interacțiune, un rol determinant în dezvoltarea socio-
cognitivă şi dezvoltarea socială a inteligentei; 

• controlul social: influența ajuta grupurile sociale să-și păstreze integritatea şi le permite 

să prevadă şi să canalizeze comportamentele membrilor șai. Ea întărește astfel dependența 
individului de sistemul social; 

• inovarea: influența permite transformarea progresivă a normelor grupului, evoluția 

regulilor şi a punctelor de vedere, acceptarea ideilor noi, adesea minoritare, eliberând astfel 
creativitatea. Mult timp ignorată de teoreticienii comunicării ca proces de influență, această 

funcție este acum recunoscută, chiar daca mecanismele sale de acțiune nu sunt în totalitate 
cunoscute [12]. 

Daca primele trei funcții sunt observabile, explicite şi directe, funcția inovatoare este 

implicită şi mascată. Ea devine vizibilă în perioade mari de timp. Însă toate aceste funcții sunt 
direct influențate de contextul comunicării şi de tipul de interacțiune implicat. 

Care sunt caracteristicile comunicării în câmpul social? Acestea sunt [12]: asimetria; 

diversificarea modalităților de exercitare; fărâmițarea în spații care se juxtapun sau chiar se 
suprapun (comunicarea politică se suprapune uneori cu cea publică, comunicarea publicitară de 

asemenea); o participare diferită în funcție de clasă și grup social (acces la media în funcție de 
modalitățile de exercitare a controlului social); tendința spre o anumită întrepătrundere cu viața 
profesională precum și cu spațiul privat. 

Care este relația dintre influență şi comunicare? ''Utilizarea termenului de influență 
implică utilizarea puterii pentru a obține conformarea celuilalt, în situații în care comunicarea este 
principalul instrument, canal sau mijloc de exercitare a resurselor puterii” [5, p. 17]. Autorul 

distinge cinci baze ale puterii, adică proprietăți care îi dau comunicatorului posibilitatea să își 
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exercite influența: puterea recompensatoare, coercitivă, legitimă, referențială, cea a expertului. În 
situațiile de comunicare influența, chiar și în forma extremă a persuasiunii, nu poate fi eficientă 
decât dacă este acceptată de receptor [6, p. 18]. 

Parsons considera influența un „mecanism generalizat prin intermediul căruia sunt 
determinate atitudinile și opiniile, în special în cadrul unui proces de interacțiune socială 

intenționată”. În același context, influența mai este definită drept „un mijloc simbolic de 
persuasiune”: ea „determină decizia celuilalt de a acționa într-un anumit fel pentru că simte că 
acesta este un lucru bun pentru el, și nu pentru că prin non-conformare și-ar încălca anumite 

obligații” [8].  

Parsons a tratat societatea ca pe un sistem de interacțiuni sociale, instituții și organizații. 
El era interesat de forța normelor sociale și cum ajungem să simțim această forță și să acționăm în 

consecință [8]. Unul dintre modurile în care a conceptualizat aceste sisteme sociale a fost definit 
de Parsons cu noțiunea de dispoziții de rezolvare a problemelor. Parsons considera că sistemele 

sociale au apărut pentru a rezolva patru probleme particulare, enumerate în ordinea AAIL (în 
engleză AGIL: A – Addaptation, G - Goal Attainment, I – Integration, L – Latency). 

Adaptarea: sistemele sociale învață să facă față condițiilor limitrofe, exterioare, legate de 

resurse, mediu fizic, teritoriu și așa mai departe. Activitatea economică contribuie la rezolvarea 
problemelor de adaptare. Atingerea obiectivelor: are loc definirea obiectivelor societăților 
instituțiilor sociale, deoarece acestea sunt diferite, se produce lupta motivelor în cadrul căreia se 

rezolvă conflictul dintre diverse scopuri, fiind stabilite cele prioritare, având loc o ierarhizare, 
conform căreia sunt determinate alocările de resurse și direcționate energiile sociale. Integrare: 

toate eforturile de adaptare trebuie să fie integrate într-un sistem coeziv, reglementarea lor 
conduce la interacțiune li armonie. Latență: se mențin modelele de comportament solicitate de 
sistemul social. Se stabilesc motive ale vieții și activității care se reînnoiesc permanent, tensiunile 

se rezolvă prin instrumentele sociale care asigură ordinea, normalizarea, cu implicarea modelelor 
culturale, institutelor sociale cum ar fi familia, școala, biserica.  

Reformulând modelul AAIL propus de Parsons, adaptarea socială a individului se 

prezintă în următorul mod. 

 

Fig. 1. Adaptarea socială a persoanei - caracterul ciclic 

Am prezentat acest model ca un ciclu, deoarece adaptarea socială este un proces 

continuu, fiind determinată de schimbările care intervin la nivel de individ (legate de vârstă, statut 
social, ocupație predominantă etc.), sau sociale, afectând cursul de viață al persoanei. 

În acest proces ciclic comunicarea joacă rolul influenței socialului asupra individului, 
contribuind la crearea-promovarea de norme, socializarea (re-socializarea) individului, control 
social, inovare [14]. Daca primele trei funcții sunt observabile, explicite şi directe, funcția 
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inovatoare este implicită şi mascată. Ea devine vizibilă în perioade mari de timp. Însă toate aceste 
funcții sunt direct influențate de contextul comunicării şi de tipul de interacțiune implicat și 
intervin în procesul adaptării. 

Procesualitatea interacțiunilor dintre individ sau grup și mediul social specific sau 
integral realizează un echilibru funcţional al părţilor. Integratul poate fi o persoană cât şi un grup 

de persoane, o categorie socială, o organizație, o comunitate teritorială, un subsistem social etc. Se 
vorbeşte astfel de o adaptare profesională, socio-profesională, urbană, rurală, culturală, 
educaţională etc. Dacă elementele care se integrează sunt subsisteme ale sistemului social global, 

adaptarea este societală [13, p. 8].  

Adaptarea reprezintă o relaţie, o interacțiune dinamică între sistemul care se integrează și 
sistemul care integrează. În cursul acestui proces, atât în sistemul care se integrează cât și în cel ce 

integrează au loc mutaţii. În funcţie de caracterul activ al primului şi de capacitatea de răspuns a 
mediului care integrează, se disting mai multe faze ale procesului: acomodarea, adaptarea, 

participarea şi integrarea propriu-zisă care, de multe ori, poate fi o sinteză diferită în comparaţie 
cu componentele iniţiale. În faza de acomodare, adaptare relațiile multiple care se stabilesc cu 
sistemul în care se integrează (chiar ca o identitate separată) fac ca persoana să capete cunoştinţele 

şi deprinderile necesare rezolvării situațiilor impuse de mediu și să răspundă pozitiv cerinţelor 
acestuia. Asumarea rolurilor și promovarea iniţiativelor personale marchează faza participării. 
Ultima fază presupune transformarea integrantului în element funcţional, în subsistem integrat al 

organizației respective. Se pot astfel desprinde două tipuri limită: a) adaptare prin asimilare a 
culturii sistemului în care se integrează persoana; b) adaptare prin schimbare reciprocă - două 

unităţi se transformă prin interacțiune în vederea unei acţiuni optimizante [1].  

Necesitatea cunoaşterii condiţiilor care favorizează creşterea sau descreşterea gradului de 
adaptare, a consecinţelor unui nivel înalt sau coborât de adaptare precum și necesitatea măsurării 

au determinat abordări mai analitice ale conceptului. În analiza unui grup social se constată că 
cele mai simple unităţi ar putea fi: normele sociale, pe de o parte, persoanele și comportamentul 
lor pe de altă parte. În cadrul grupului apar trei posibilităţi: între norme, între norme și 

comportamente, între persoane. Acestea sunt elementele care dimensionează adaptarea socială în 
adaptare culturală, normativă, comunicaţională și funcţională [9].  

Când normele şi valorile unor culturi devin concordante între ele, se poate vorbi de o 

adaptare culturală. Ea variază de la concordanţă perfectă la non-concordanţă între valorile unei 
culturi de origine și a altei – la care are loc adaptarea, sau ale aceleiași culturi (de ex. când o 

cultură pretinde tuturor grupurilor și categoriilor să practice în acelaşi timp o conduită altruistă și 
una competitivă).  

Corespondenţa dintre norme şi comportamente, adică măsura în care valorile grupului 

devin norme efective pentru membri, reprezintă adaptarea normativă. Spaţiul ei de variaţie este 
definit, pe de o parte de acordul înalt între valori și comportamente, iar pe de altă parte, de 
frecvenţa mare a violării normelor.  

Schimbul interpersonal de semnificaţii constituie dimensiunea comunicativă a adaptării 
sociale. Ea poate varia de la libera circulaţie a comunicării la nivelul grupului la dominanţa 

barierelor puse comunicării.  

În raport cu schimbul de servicii adaptarea se numeşte funcţională. Ea variază de la 
interdependenţă extremă la autonomie individuală înaltă. Fiecare din aceste dimensiuni ridică 

probleme specifice de măsurare, dar numai prin considerarea acestora se poate ajunge la 
construirea unui indice complex al adaptării sociale. 

Astfel, procesul de adaptare socială este orientat în principal spre ajustarea 

comportamentului la cerințele de mediu fizic (natural), economic, social, relațional, identificarea 
oportunităților de realizare a aspirațiilor subiective și satisfacere a nevoilor individuale. Am putea 



171 

 

distinge, astfel, în acest proces o orientare a adaptării spre exterior (orientarea spre ajustarea 
comportamentelor la cerințelor mediului) și spre interior (spre nevoile și aspirațiile personale). 
Armonizarea acestui proces se realizează prin înlăturarea dificultăților și contradicțiilor dintre 

orientările spre exterior-interior ale adaptării. Indicatorii adaptabilității unui individ după criteriul 
exterior sunt stabiliți prin evaluarea realizărilor în diferite tipuri de activități și 

comunicare/relaționare, care poate fi surprinsă de către persoană prin aprecierea sării de confort-
disconfort rezultat din comportamentele ajustate la revendicări, de mediul social - nivelul de 
conformitate a activității și comportamentului cu standardele sociale, de cercetători, prin 

instrumente specifice. În calitate de indicatori importanți ai adaptării persoanei după criteriul 
interior sunt autoadaptarea, autoactualizarea și condiționalitatea motivațională a concepției de 
sine. 

Concluzionăm că obiectul studiului nostru științific – conceptul de „adaptare socială”, 
este înțeles în sensul cel mai larg ca o stare de echilibru dintre personalitate și ambianța sa – 

comunitatea socială. Atingerea acestui echilibru implică controlul, percepția vieții sociale în 
diversitate și a tendințelor de dezvoltare a acesteia, comunicarea cu mediu – tot ce asigură 
confortul social al persoanei. În acest sens, adaptarea poate fi privită logic ca o unitate a mai 

multor aspecte: moral, politic, juridic, socio-psihologic, economic și profesional. Aceste aspecte 
ale adaptării sociale sunt atribuite, respectiv, diferitelor aspecte ale vieții publice, în care individul 
se caută pe sine în sensul existenței. Realizarea adaptabilității sociale permite, pe de o parte, 

dezvoltarea socială fără conflicte a individului, iar pe de altă parte, duce la stabilizarea comunității 
sociale. Elasticitatea, flexibilitatea și maturitatea și, așadar, stabilitatea sistemelor și structurilor 

sociale sunt influențate în mare măsură de gradul de adaptabilitate socială. Gradul de 
adaptabilitate socială este o condiție necesară pentru gradul de implicare activă a individului în 
viața reală a comunității sociale. Procesul de adaptare socială finalizat este un argument pentru a 

defini individul ca membru complet al sistemului social, al organismului social în ansamblu. 
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PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII IMPLICATE ÎN INTEGRAREA 

PSIHOSOCIALĂ A PERSOANELOR CU SINDROM DOWN ÎN COPILĂRIE ȘI 

ADOLESCENȚĂ 

THE PARTICULARITIES OF THE DEVELOPMENT INVOLVED IN THE 

PSYCHOSOCIAL INTEGRATION OF PEOPLE WITH DOWN SYNDROME IN 

CHILDHOOD AND ADOLESCENCE 

Rezumat 

În articol sunt analizate particularitățile dezvoltării implicate în integrarea psihosocială a 

copiilor și adolescenților cu Sindrom Down (SD), care este cea mai frecventă tulburare cromozomială 

cu o incidență estimată la nivel mondial de 1/600 până la 1/1000 nașteri. Atunci când analizăm 

fenotipul psihologic al SD, ar trebui să fie luate în considerare două lucruri: în primul rând, deficitul 

general în ceea ce privește inteligența și cogniția și, în al doilea rând, problemele specifice SD, care îl 

deosebesc de celelalte forme de retard mintal, inclusiv cu referință la integrarea psihosocială. 

Integrarea psihosocială pare să reprezinte o preocupare principală în viața persoanelor cu SD și a 

celor care le au în grijă. Particularitățile dezvoltării care influențează procesul integrării 

psihosociale, analizate în lucrare, se referă la afectivitatea și capacitățile de comunicare; modalitatea 

de a interacționa cu ambianța social, în special cu semenii; dezvoltarea imaginii și a conceptului de 

sine; însușirea normativității sociale cu referință la copiii și adolescenții cu SD. Integrarea 

psihosocială, care este un proces continuu ce se particularizează în contexte relaționale specifice și la 

diferite nivele ale interacțiunii cu ambientul, debutează odată cu nașterea copilului, și deși nu poate fi 

desprinsă în analiză de perioadele premergătoare adolescenței, anume în adolescență se manifestă 

impetuos. Cele mai proeminente dificultăți de integrare psihosocială a adolescenților cu SD sunt 

deficitul în limbajul pragmatic și manifestările expresiv-emoționale, incapacitatea de tartare adecvată 

a interlocutorilor în comunicare și de interpretare complexă a stimulilor verbali și non-verbali, erorile 

de autoevaluare a imaginii de sine și a prescripției mediului social, receptivitatea joasă la stimulentele 

sociale.  

Cuvinte-cheie: integrare psihosocială, Sindrom Down, afectivitate, comunicare, relații 

sociale, normativitate socială, limbaj non-verbal, limbaj pragmatic, imagine de sine, evaluare de sine. 

Abstract 

The article analyzes the particularities of the development involved in the psychosocial 

integration of children and adolescents with Down Syndrome (DS), which is the most common 

chromosomal disorder with an estimated worldwide incidence of 1/600 to 1/1000 births. When 

analyzing the psychological phenotype of DS, two things should be considered: first, the general deficit 

in intelligence and cognition and, second, the specific DS problems, which distinguish it from other 

forms of mental retardation, including also its relation to psychosocial integration. Psychosocial 

integration seems to be a major concern in the lives of people with DS and those who care for them. 

The particularities of development that influence the process of psychosocial integration analyzed in 

the paper, refer to the affectivity and communication capacities; how to interact with the social 

environment, especially with peers; developing the image and self-concept; acquiring social 



173 

 

normativity with reference to children and adolescents with DS. Psychosocial integration, which is a 

continuous process that is customized in specific relational contexts and at different levels of 

interaction with the environment, begins with the birth of the child, and although it cannot be 

separated in the analysis of the pre-adolescence periods, that is, in adolescence, it manifests itself 

impetuously. The most prominent difficulties of psychosocial integration of adolescents with DS are the 

deficiency in the pragmatic language and the expressive-emotional manifestations, the inability to tart 

adequately the interlocutors in communication and the complex interpretation of the verbal and non-

verbal stimuli, the errors of self-evaluation and self-image, of the prescription of social environment, 

the low receptivity to social incentives. 

Key-words: psychosocial integration, Down Syndrome, affectivity, communication, social 

relations, social normativity, non-verbal language, pragmatic language, self-image, self-evaluation. 

Sindromul Down (SD) este cea mai frecventă tulburare cromozomială cu o incidență 

estimată la nivel mondial de 1/600 până la 1/1000 nașteri [48], cu un risc mai mare pentru vârsta 
avansată a mamei. Se consideră că SD este cea mai frecventă cauză a retardului mintal de origine 
”organică”, influențând atât dezvoltarea persoanei afectate, cât și starea de bine a celor din mediul 

apropiat, cum ar fi  părinții, frații, profesorii și prietenii [31, p. 87]. Profilul semnificativ al 
dizabilităților asociate SD include caracteristici psihosomatice, motorii, sociale, afective și 
cognitive. Acești factori individuali interacționează cu factorii contextuali, cu proveniență din 

familie a copilului, grupul de vârstă, școală, comunitate și, general, din cultură, care sunt deosebit 
de importanți determinând variabilitatea dezvoltării persoanei cu SD. Iată de ce în literatura de 

specialitate este reflectată variația largă de modalități de adaptare și integrare socială a 
persoanelor cu SD, care nu pot fi explicate simplist, ținându-se cont doar de dezvoltarea 
intelectuală. 

SD este o afecțiune cromozomială legată de cromozomul 21, majoritatea cazurilor de SD 
rezultă din trisomia 21. Aceasta apare din cauza unui fenomen numit non-disjuncție a unui 
cromozom din perechea 21 în timpul primei sau celei de a doua diviziuni meiotice la oricare din 

părinți, luând astfel naștere celule cu 24 de cromozomi. Când o astfel de celulă fertilizează (sau 
este fertilizată) o celulă cu 23 de cromozomi, ia naștere o celulă cu 47 de cromozomi; astfel apar 
malformații care se pot asocia cu SD. 

Atunci când analizăm fenotipul psihologic al SD, ar trebui să fie luate în considerare două 
lucruri: în primul rând, deficitul general în ceea ce privește inteligența și cogniția și, în al doilea 

rând, problemele specifice SD, care îl deosebesc de celelalte forme de retard mintal. Cu referire la 
deficiența generală, pot fi luate în considerare explicații atât la nivel neurologic, cât și psihologic. 
Problemele neurobiologice includ posibilitatea unor defecte generale în plasticitatea sinapselor, în 

conducerea impulsurilor ș. a. m. d. . Problemele psihologice includ posibilitatea unor defecte de 
motivație, atenție, de învățare și memorie etc. Ambele domenii sunt importante pentru a 
determina specificitatea neuropsihologică a SD. Mai importantă pentru înțelegerea viitoare a SD 

și a posibilității de îmbunătățire a unor tratamente vizate este analiza aspectelor fenotipului 
neuropsihologic care îl deosebește de alte sindroame, cum ar fi sindromul Williams sau sindromul 

Martin-Bell [7; 37]. Aceste diferențe importante în neuropatologia observată în urma analizei 
diferitelor sindroame de retard mental sugerează că defectele cognitive observate ar trebui să 
difere, de asemenea, fiecare sindrom demonstrând pattern-ul specific unei funcții reduse și 

defectuoase [44, p. 7]. 

Integrarea psihosocială pare să reprezinte o preocupare principală în viața persoanelor cu 
SD și a celor care le au în grijă. Iată de ce există mai multe cercetări care au prezentat factorii care 

contribuie pozitiv sau/și negativ la adaptare și integrare socială, atât de ordin personal cât și legați 
de influențele mediului, fiind formulați indicii comportamentali ai unei persoane cu SD 

caracterizată de capacități de integrare psihosocială în măsură să rezolve nevoile existențiale, prin 
posibilitatea de a-și organiza interacțiunile cu părinții și alți adulți semnificativi, relațiile de la egal 
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la egal, de prietenie și, în general, cu comunitatea și cadrul ei normativ-valoric. Vom urmări 
particularitățile dezvoltării capacităților de integrare socială a persoanelor cu SD în copilărie și 
adolescență. 

Afectivitatea și capacitățile de comunicare ale copiilor și adolescenților cu SD  

Un șir de cercetări au raportat că persoanele cu SD au dificultăți în recunoașterea 

emoțiilor, însă există prea puține date empirice care  ar demonstra că în SD există un deficit de 
cunoștințe emoționale. 

Capacitatea de a identifica corect emoția exprimată de altul este esențială pentru 

dezvoltarea corespunzătoare a relațiilor interpersonale în timpul copilăriei și adolescenței [9;  32]. 
Această capacitate prezintă o competență emoțională și face parte din abilitățile de organizare a 
interacțiunilor sociale. Deficiențele de înțelegere a emoțiilor pot crea probleme de adaptare 

socială, pot complica integrarea în mediul școlar și pot compromite în cele din urmă succesul 
academic [55].  

În cazul SD cercetarea competențelor socio-emoționale s-a aflat mai mult timp în zona 
oarbă, comparativ cu studiul caracteristicilor cognitive și lingvistice, pentru ca în ultimul deceniu 
să devină un domeniu de interes. Fără îndoială, o explicație plauzibilă a acestui fapt este 

stereotipul pozitiv care descrie persoanele cu SD ca afectuoase și extrem de sociabile [57]. De 
asemenea, a fost identificat și un interes sporit al copiilor cu SD pentru fețele altor persoane [36], 
ceea ce a condus spre ipoteza că acești copii au un avantaj în recunoașterea emoțională a expresiei 

faciale în comparație cu alți copii cu CES. Rezultatele reale au contrazis această ipoteză, deoarece 
au relevat deficite la copiii cu SD, care au demonstrat în această probă vârsta medie de dezvoltare 

de 3,35 ani la o vârstă cronologică medie de 6,39 ani. Aceste rezultate au infirmat concluziile 
anterioare ale cercetării realizate de Wishart și Pitcairn [58] privind recunoașterea emoțiilor de 
către copiii mai mari (media de vârstă de aproximativ 12 ani). Aceste descoperiri au condus la 

studii suplimentare privind recunoașterea emoțiilor în SD, precum și în alte domenii ale 
competenței socio-emoționale, cum ar fi empatia [35] și reglarea emoțională [34]. În ceea ce 
privește recunoașterea expresiilor faciale emoționale, Cebula și colab. [15] au raportat probleme 

cu care se confruntă copiii și adulții cu SD în diferite studii, care  au comparat dezvoltarea acestei 
aptitudini pentru diferite vârste și topuri de CES.  Copiii și adolescenții cu SD nu recunosc cu 
ușurință emoțiile precum frica, furia și mirarea și uneori pot confunda emoțiile pozitive cu cele 

negative [36; 56; 58]. Abilitatea de a-și exprima trăirile poate fi de asemenea compromisă, 
deoarece copiii și adolescenții cu SD, deși zâmbesc la fel de des ca și cei cu dischinezie tardivă 

(DT) sau autism, însă durata zâmbetului este mai scurtă și acesta iese mai puțin în evidență [35].  
Dificultățile în recunoașterea și exprimarea emoțiilor pot deveni evidente în timpul interacțiunilor 
atunci când ei trebuie să răspundă în același mod în funcție de trăirea celuilalt [26; 39]. Dar, 

începând de la pubertate și în adolescență, când se formează imaginea de sine și se dezvoltă 
conștiința că sunt „altfel”, persoanele cu SD pot manifesta reacții negative față de grupurile de 
copii când aceștia îi resping de la jocuri sau când li se adresează diverse adjective pe care le 

resimt ca frustrante.  

Adolescenții cu SD sunt de regulă calmi, se integrează relativ ușor în colectivități și 

grupuri. Nu au un comportament violent, însă dezvoltarea acestor conduite nu este exclusă, mai 
ales dacă persoana a fost asistată într-un centru special, fără contactul direct și susținut cu familia. 
Au tendința de a se juca  în grupuri de copii mai mici (uneori perpetuând aceste relații chiar și la 

vârsta adultă), cu care se comportă extrem de atenți. Uneori însă pot manifesta stări de 
hiperactivitate, care în general sunt produse de medii necunoscute, persoane necunoscute sau de 
noutatea unei situații. Deși limbajul adolescentului cu SD este mai sărac datorită întârzierii cu care 

achiziționează motricitatea fină și grosieră, mimica este de multe ori bogată și expresivă [59].  
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Adeseori se întâlnesc cazuri de izolare socială a adolescenților cu SD, deoarece ei 
prezintă problem medicale grave: ”risc crescut pentru o tulburare de convulsii și probleme de 
vedere și de auz, care pot afecta performanța în clasă și interacțiunile sociale și pot conduce la 

comportamente provocatoare. Rata metabolică scăzută și nivelurile scăzute ale activității pot 
contribui la obezitate, care pot conduce, de asemenea, la izolare socială și chiar risc crescut de 

depresie” [53].  

Este necesar să se observe dacă copiii și adolescenții cu SD obțin aceleași beneficii (de 
exemplu, sprijin emoțional, aprecierea propriei persoane) de la prietenii lor (prietenie bilaterală), 

ca și colegii lor. Rezultatele cercetărilor sugerează că copiii și adolescenții cu SD pot întâmpina 
dificultăți în a-și valorifica prieteniile drept resurse sau a fi influențați pozitiv de 
comportamentului semenilor [26; 27]. Dificultățile în dezvoltarea prieteniilor bilaterale pot fi 

cauzate de emoții specifice și factori social-cognitivi.  

Modalitatea de a interacționa cu ambianța socială a copiilor și adolescenților cu SD 

Cercetarea interacțiunilor sociale a copiilor și adolescenților cu SD au relevat un șir de 
probleme [59], în conformitate cu care s-a realizat o clasificare în funcție de modalitatea de a-și 
organiza relațiile sociale. 

Sunt relativ indiferenți și par a-și construi lumea proprie. Prezintă vulnerabilitate în fața 
unei presiuni sociale crescute. Ei înțeleg încurajarea și trebuie să fie încurajați să se alăture 
activităților pe care le agreează. Printr-o astfel de modalitate, copiii și adolescenții cu SD își 

lărgesc câmpul de relații, își dezvoltă aria vocabularului activ, demonstrează din ce în ce mai 
puține probleme de adaptare comportamentală. Devin membrii ai grupului social. 

Sare sunt socialmente pasivi. Sunt cel mai ușor de integrat într-o clasă și în diferite 
activități formale și informale. Sunt deseori acceptați de ceilalți deoarece sunt toleranți, acceptă 
injurii, acceptă agresivitatea fizică, fac ce li se cere în timpul jocurilor. De cele mai multe ori nu 

capătă deprinderi de independență și motivație psihosocială, deoarece sunt ignorați și lăsați să nu 
învețe nimic. Au un vocabular restrâns, așteaptă să li se dea și să li se facă. Sunt membrii ai 
grupului social. 

Bizari și cu interacțiuni sociale reduse. Fie împletesc alte tulburări psihogenetice (ex. 
tulburări pervasive, ADHD), fie copiază comportamente inadaptate de la colegi/copii care suferă 
de alte tulburări psihogenetice, considerând că astfel obțin cele dorite mai repede și cu mai mare 

eficiență. Au tendința de a deranja toată lumea, în orice mediu psihosocial s-ar regăsi. Autoritatea 
adulților pentru ei este minimă sau nulă. Jocurile devin importante în măsura în care satisfac 

limite de orgoliu și motivație. Prin metode psihopedagogice potrivite, își pot dezvolta aria 
vocabularului activ, dacă se stimulează calitatea de “cel mai bun” , “mai bun decât…” . Sunt lideri 
de grup social. 

Activi, comunicativi și afectuoși. Este modelul clasic de SD, care nu implică nici o altă 
tulburare psihogenetică și care se încadrează ușor în anumite limite. Sunt persoanele care te 
recunosc pe holuri, pe stradă sau în magazine, intră în dialog necondiționat, au o arie largă de 

comunicare și vocabular activ, dar nu dispun de modalități cognitive de reformulare a acestuia. 
Participă la jocurile de grup și le place să câștige, le plac stimulentele și situațiile de concurs. Trec 

ușor de la o manifestare la alta la nivelul trăirilor afective, pendulând cu predominanță la nivelul 
trăirilor de format pozitiv, optimist. Sunt membrii ai grupului psihosocial, dar își păstrează 
modestia atât timp cât li se recunosc cu meritele. 

Copilul sau adolescentul cu SD nu este retras. În mediu necunoscut el reacționează ca 
orice alt copil, prezentându-se la început foarte retras, agresiv, tăcut , pentru ca ulterior, când acest 
mediu devenind apropriat, să manifeste interes pentru contacte sociale, fără a conștientiza 

neapărat noțiunea de “camaraderie” sau “prietenie”. “Pe măsură ce cresc, în cazul celor mai 
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capabili (…), dizabilitățile sociale se diminuează, în ciuda faptului că în rândul populației cu SD 
nu se face nici o corelare între nivelul intelectual general și abilitățile sociale” [4, p.12].  

Comunicarea și relațiile cu semenii  

Se constată că majoritatea copiilor și adolescenților cu SD (66-81%) leagă relații de 
amiciție; cu toate acestea, prietenii sunt, cu preponderență, rude ale acestora [14] sau, mult mai 

puțin probabil, semeni cu care se joacă în afara școlii [12]. Într-un studiu în care copii cu SD au 
fost rugați să-și aducă un prieten la o sesiune de joacă, 1/3 dintre copiii au adus o persoană pe care 
doar ei o considerau a fi prietenă (prietenie unilaterală). [22]. Cu toate că, adesea, majoritatea 

copiilor sau adolescenților cu SD pot să identifice cel puțin un ”prieten” printre colegi, calitatea 
prieteniilor diferă de cea a semenilor cu DT sau autism [22] și, prin urmare, poate contribui mai 
puțin la eventualele șanse de dezvoltare [27]. În urma studiului, Freeman și Kasari [22] au 

înregistrat faptul că cei pe care copiii sau adolescenții cu SD i-au numit „prieteni” erau deseori 
identificați de către părinți drept „cunoștințe". Astfel, simpla afirmare a faptului că copiii și 

adolescenții cu SD sunt implicați în relații de prietenie poate să fie informativ insuficientă cu 
privire la natura exactă a acestor relații.  

Activitatea prin care persoanele cu SD în copilărie își formează cu mai mare ușurință 

relații de prietenie este cea ludică. Solicitarea obiectelor, jucăriilor dorite și negocierea lor cu alți 
copii într-un mod non-agresiv reprezintă abilități pe care copilul cu SD și le însușește cu greu 
[27]. Solicitarea și negocierea prezintă o mare importanță atunci când conflictul izbucnește în 

timpul jocului și neînțelegerile trebuie rezolvate în mod echitabil de ambele părți. Părinții copiilor 
cu SD îi descriu adesea ca fiind mai puțin perseverenți decât copiii cu DT sau autism, trăsătură 

care poate împiedica însușirea abilității de a solicita în mod efectiv obiecte sau de a negocia cu 
partenerii de joacă [36; 56; 58]. Mundy și al. au descoperit că nici întârzierile în dezvoltarea 
cognitivă sau a limbajului nu explică  diminuarea solicitării verbale și nonverbale [42]. Cu toate 

acestea, limbajul expresiv poate influența capacitatea copiilor cu SD de a negocia în timpul 
conflictelor [28]. Alternativ, buna comunicare nonverbală și utilizarea gesturilor pot fi obținute ca 
rezultat al urmării modelului social al colegilor [47], stabilindu-se o comunicare eficientă cu 

aceștia [21]. Capacitatea de a rezolva conflictele în comunicarea cu semenii, de a negocia, deși se 
dezvoltă în adolescență, mai rămâne a fi sub nivel.  

Prieteniile reprezintă apexul competenței sociale utilizate în relația cu colegii și se 

deosebesc de interacțiunile cu colegii din perspectiva creșterii reciprocității, a stabilității în timp și 
a schimbărilor survenite pe parcursul dezvoltării. Prieteniile sunt caracterizate în mod unic de 

căldură și sunt asociate cu o capacitate de reacție rapidă și reciprocitate, activitate ludică mai 
intensă și emoții pozitive [22]. Relațiile de prietenie adevărată sunt de natură reciprocă (fiecare 
membru îl identifică în mod independent pe celălalt ca prieten), în contrast cu prieteniile 

unilaterale (nominalizarea unilaterală). Relațiile reciproce (sau bilaterale), spre deosebire de 
prieteniile unilaterale, sunt șanse semnificative de dezvoltare pentru copiii și adolescenții cu SD 
[22]. Dacă copiii și adolescenții cu DT tind să-și aleagă prieteni asemănători în ceea ce privește 

vârsta, sexul și nivelul de dezvoltare, precum și pe cei care împărtășesc interese, abilități și 
experiențe comune [20; 46], atunci copiii cu SD preferă ca prietenii lor să fie mai mici decât ei 

[52]. În cadrul relațiilor de prietenie, competența socială a copilului sau adolescentului cu SD se 
reflectă în comportamentul său, respectiv de edifică și se dezvoltă comportamentul social 
competent, care necesită coordonarea eficientă a mai multor procese social-cognitive și 

emoționale, precum și a factorilor contextuali pentru a răspunde în mod adecvat cerințelor unei 
anumite situații sociale. Se remarcă faptul că limitarea proceselor social-cognitive, precum și 
sprijinul contextual inadecvat pot compromite dezvoltarea competenței sociale în rândul copiilor 

și adolescenților cu SD.  

În etapa școlarizării relațiile de la egal la egal joacă un rol din ce în ce mai important în 

dezvoltarea socială a copilului cu SD. La copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani se observă o 
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scădere semnificativă a timpului petrecut în contact direct cu îngrijitorii și o creștere concomitentă 
a timpului petrecut împreună cu colegii [41]. Această tendință continuă pe tot parcursul copilăriei 
mijlocii, deoarece sporirea oportunităților sociale se asociază (de obicei) cu maturizarea social-

cognitivă și cu creșterea independenței și a interesului social. Relațiile cu colegii sunt calitativ 
diferite de cele cu adulți și alți îngrijitori. Copiilor le este mai puțin probabil să facă concesii în 

timpul interacțiunilor; astfel fiecare partener din relație poartă aceeași responsabilitate pentru 
rezultatul interacțiunii. Relațiile de tip colegial, manifestate prin interacțiunea spontană de pe 
terenul de joacă, precum și interacțiunile structurate în clasă oferă un mediu bogat pentru 

asimilarea instrumentelor fundamentale pentru interacțiunea socială [26]. Copiii încearcă să 
gestioneze impulsurile agresive, să recunoască și să împărtășească emoțiile, să comunice eficient, 
să conducă o activitate și să rezolve problemele morale [13; 17; 26; 29; 30; 49]. 

Tot în cadrul acestei perioade, copiii cu SD tind să se îndrepte spre interacțiunea socială 
și, astfel, par a avea un nivel ridicat de motivație sau interes social [36]. Ei au fost descriși ca fiind 

foarte sociabili cu colegii de aceeași vârstă, având un comportament adecvat situațiilor sociale , 
fiind dornici să se alăture unui grup de egali [45]. Din punct de vedere al activității ludice, copiii 
cu SD se implică într-un mod limitat [50] și sunt predispuși izolării sociale la școală [49]. Când se 

joacă, copiii cu SD nu par să obțină aceleași avantaje ca și colegii lor cu DT (adică au dificultăți 
de învățare din interacțiunile sociale). Mai exact, acești copii au dificultăți în transferarea 
comportamentului de joc colectiv spre cel individual [40].  

Unii cercetători au sugerat că dificultatea jocului de grup în rândul copiilor cu SD poate fi 
cauzată de lipsa de preferință pentru interacțiune socială în timpul jocului [49]. Intrarea într-un 

grup de joacă necesită implicarea activă în interacțiunea socială. Copiii cu SD nu se implică 
suficient [26] și necesită sprijin de la adulți pentru a determina în mod eficient un alt copil sau un 
grup de copii să se joace cu ei. Lipsa inițiativelor sociale poate fi un factor-cheie care împiedică 

dezvoltarea altor aspecte ale competenței sociale în rândul copiilor cu SD [49].  

În timpul adolescenței și al maturității timpurii, relațiile dintre colegi presupun în mod 
normal o semnificație tot mai mare. Relațiile intime care apar în acest timp, cum ar fi prieteniile 

apropiate sau relațiile amoroase, tind să fie puțin bazate pe activități comune de joc și 
predominant caracterizate de un grad mai ridicat de intimitate și dezvăluire de sine (adică 
împărtășirea gândurilor și sentimentelor personale), o mai mare bilateralitate și o reciprocitate 

sporită [11; 16; 38]. Adolescenții și tinerii adulți cu SD, în general, prezintă o dorință accentuată 
de a lega relații de prietenie [10]. Cu toate acestea, mulți se confruntă cu dificultăți semnificative 

în a-și face prieteni și în a-și petrece o mare parte din viața socială cu familia lor [8]. Într-un 
studiu care investighează dezvoltarea prieteniei la adolescenți și tineri adulți cu SD, cincizeci și 
cinci la sută dintre părinți au raportat că copilul lor nu are un ”prieten special” [10]. Întâlnirile, de 

asemenea, pare a fi mai puțin frecvente la tinerii cu SD [14]. Având în vedere importanța 
prieteniei în promovarea achiziționării mai multor abilități social-cognitive, această aparentă lipsă 
de prietenie în special stârnește îngrijorare. Printre tinerii cu SD care stabilesc relații de tip 

colegial, există unele întrebări cu privire la cât de intime sau de "apropiate" sunt cu adevărat [14].  

În concluzie, dificultățile grave din domeniul interacțiunilor psihosociale constituie o 

problemă centrală în cadrul SD și a altor forme de tulburare globală de dezvoltare, lipsă de 
atenție, agresivitate (în noile forme de SD) și emotivitate exagerată. Acestea se manifestă la toți 
elevii, dar cu predilecție la cei cu tulburări de învățare și de comportament. Pentru abordarea lor 

corectă, este necesară cunoașterea naturii acestora. Problemele nu au nici o tangență cu timiditatea 
excesivă și nu sunt nici rezultatul unei retrageri sociale voluntare.  

Se cunoaște faptul că activitatea cerebrală umană este programată înainte de naștere de 

așa manieră încât, cu ajutorul experiențelor obișnuite din cursul vieții, achizițiile mersului, 
vorbirii, citirii, scrierii apar într-o ordine anume. Cercetări recente [3, p. 69] asupra dezvoltării 

copilului lasă însă teren pentru unele ipoteze legate de posibilitatea ca unele capacități necesare 
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vieții psihosociale să fie și ele preprogramate în creier. Printre aceste competențe se regăsește, în 
primul rând capacitatea de a recunoaște faptul că ființele umane sunt diferite de tot restul mediului 
și mai interesante decât acesta, apoi capacitatea de a emite semnale nonverbale capabile să atragă 

atenția altor indivizi, precum și de a răspunde la semnalele venite de la aceștia. În al treilea rând, 
este vorba de capacitatea de a utiliza mijloacele verbale de comunicare și, în al patrulea rând, de o 

empatie instinctivă cu sentimentele și gândurile altor persoane.  

În perspectivă, sunt necesare cercetări privind principalele procese social-cognitive și 
influențe contextuale care pot împiedica sau facilita dezvoltarea competenței sociale în rândul 

copiilor și adolescenților cu SD. Obiectivul ar trebui să fie organizat în jurul unor sarcini esențiale 
menite să dezvolte competența socială, reflectată prin indicii comportamentului social (adică 
interacțiunile părinte-copil, relațiile colegiale, prieteniile din adolescență etc.). În caz contrar, 

comportamentul social al adolescentului cu SD va duce la apariția unor tulburări precum 
hiperactivitate sau lentoare derivate din “conștientizarea faptului că execută anumite sarcini într-

un mod neadecvat” [43, p. 49]. De asemenea, cei cu tulburări în dezvoltarea achizițiilor școlare 
vor întâmpina obstacole în rezolvarea sarcinilor, pur și simplu din cauza stării lor emotive. 

Imaginea și conceptul de sine: dezvoltare în copilăria și adolescența persoanei cu SD 

În general, cercetarea imaginii și conceptului de sine ale copiilor și adolescenților cu SD 
este un subiect rar întâlnit. Conceptul de sine, considerat un predictor important în a face față 
tensiunilor de viață [5] este important pentru dezvoltarea personalității, realizările acesteia. 

Deoarece conceptul și imaginea de sine  sunt considerate produs al proceselor cognitive, 
s-ar putea presupune că organizarea diferitelor aspecte legate de conținutul lor ar urma să fie 

sensibile la nivelurile dezvoltării cognitive. Totodată, deoarece conceptul de sine prezintă un 
aspect afectiv, care se referă la evaluarea, stima de sine, se poate presupune că acesta este 
influențat de calitatea și nivelul de dezvoltare al proceselor afective. Deși puține la număr, 

cercetările în domeniul dat atestă aceste lucruri. 

În cazul persoanelor cu SD se întâlnesc nivele diferite ale conceptului de sine, adică a 
capacității de a gândi și de a se percepe pe sine. Atât pentru persoanele cu dezvoltare tipică, cât și 

pentru cele cu SD, sunt remarcate șase etape de dezvoltare a conceptului de sine, pentru cele din 
urmă frecvent fiind înregistrată o întârziere determinate de gravitatea tulburării: auto-
recunoașterea (abilitatea de a se recunoaște), auto-reprezentarea (de a se distinge de ceilalți), auto-

descrierea (abilitatea de a numi trăsături personale), auto-afirmarea (de a fi motivată și orientate 
spre scopuri personale), automonitorizare (de a schimba conduitele în funcție de situație) și 

autoevaluare (de a reflecta despre valoarea sinelui) [24]. Acest ultim nivel al dezvoltării 
conceptului de sine, numit și stimă de sine, a fost studiat doar în eșantioane mici de persoane cu 
SD [51]. Totuși, chiar în cazul acestor cercetări, puține la număr și pe eșantioane mici, s-a 

constatat că adolescenții și tinerii cu SD au relatat opinii foarte pozitive privind  competențele lor 
academice, abilitățile fizice și acceptarea socială, aprecierile corelând pozitiv cu vârsta [6; 23].  

În cadrul altei cercetări cu participarea adolescenților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 

17 și 24 de ani s-a identificat un nivel înalt al stimei de sine care n-a corelat cu nivelele diferite de 
conștientizare a situației lor genetice [23]. Când respondenții au făcut comparații sociale, au 

demonstrat tendința de a face mai multe „comparații descendente” (adică „Sunt mai bine decât...”) 
decât ”comparații ascendente” (adică ”Sunt mai rău decât..”) [23]. Conceptul de sine și 
componenta lui esențială – stima de sine – se prezintă, astfel, ca o condiție a integrării 

psihosociale a adolescenților cu SD. 

Însușirea normativității sociale 

Copilul cu SD însușește cu dificultate normele comportamentale, pe criteriul că un copil 

cu CES înțelege prin “normă” cu totul altceva, decât copilul fără dizabilități. Norma socială, cu 
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precădere norma comportamentală, desemnează “o formulă abstractă care admită o judecată de 
valoare referitoare la buna funcționalitate a societății” [23]. 

Pentru copilul cu SD, norma comportamentală rămâne intangibilă, fără argument, fără 

explicație și fără urmare. Salutul, decența, limbajul și comportamentul non-agresiv, bunele 
conduite (de genul: strângerea jucăriilor după utilizare, așezarea hainelor la locul lor sau în 

șifonier, repunerea cărților în ordine în biblioteca personală, așezarea încălțămintei în stativ, 
restituirea obiectelor care nu-i aparțin, comunicarea în tonalitate decentă în locuri publice etc.) 
ajung să devină interiorizate după multe repetiții și explicații care nu se modifică de la un 

eveniment la altul. Observând că acțiunile sale au fost bine primite de către persoanele din 
familie/grupul social, copilul cu SD ajunge să repete actul pozitiv, prin aceasta să instituie 
intercomunicarea și să capete putere socială la nivel de grup social. 

Pentru a deveni ușor asimilabilă de către copilul cu SD, norma comportamentală trebuie 
să se caracterizeze prin: inteligibilitate, ușurință de utilizare, compatibilitate cu propriile interese, 

aplicabilitate și normalizare. 

Copiii cu SD au dificultăți de înțelegere, de relaționare, de asociere, de abstractizare. Prin 
urmare, ei “tind să-și însușească norma într-o manieră habituală, conștientizare reală, fără 

capacitate de monitorizare a învățării” [61, p. 33]. La nivelul grupului de covârstnici, copilul cu 
SD devine dependent de conduita psihosocială a colegilor (care oferă indicii sociale, îndrumă), iar 
dacă tiparul normativ este modificat sau schimbat, atunci și comportamentul acestuia capătă noi 

trăsături. 

În antepreșcolaritate și preșcolaritate, comportamentul deviat de la normă este mai puțin 

deranjant și mai ușor de ținut sub control. Odată cu înaintarea în vârstă, analizând cu debutul 
grădiniței, eforturile corective devin mai laborioase, instituționalizarea își demonstrează un rol 
deosebit de important în viața copilului cu SD, iar intervenția specializată este necesară și 

esențială. Principalele cauze ale comportamentelor nedorite la copilul cu SD sunt afectarea 
modulului comprehensiv, imposibilitatea deducerii intențiilor celorlalți și imposibilitatea 
predicției [61, p. 45-46]. 

Dacă norma comportamentală conduce la adaptare, adaptarea însăși este deosebită la 
copilul cu SD. Adaptarea acestuia este limitată, pentru că nu beneficiază de atuul inteligenței de 
limită normală. “El nu poate trece cu ușurință de la un mediu la altul, nu poate să se adapteze 

deodată la medii ale căror norme sunt deosebite, nu poate să depășească conformismul, întrucât el 
are dizabilități, unele sectoare profesionale îi sunt total inaccesibile. Dar faptul de a nu fi 

inteligent limitează mult mai puțin dobândirea anumitor priceperi sociale și profesionale, iar 
aceste priceperi vor forma baza adaptării copilului cu SD”  [19].  

Negativismul este o conduită frecventă a adolescentului cu SD. Norma socială rămâne la 

stadiul de concept, familia și/sau cadrele didactice făcând eforturi să o decodifice în elemente 
concret-intuitive, deoarece adolescenții cu SD manifestă rezistență față de schimbările frecvente 
ale rutinei, simțindu-se comod în cazul comportamentului circumscris și intereselor repetitive care 

asigură conduite-stereotipe [25]. Negativismul se va manifesta atunci când este solicitată o nouă 
conduită, deși acesta nu prezintă întotdeauna o formă de rezistență la nou, și poate fi o formă de 

protest împotriva a ceva vechi și plictisitor. 

În adolescență valorile sociale curente cu care se intersectează comportamentul 
psihosocial al persoanei cu SD capătă interpretări specifice. Pentru adolescent pericolul social mai 

prezintă o noțiune abstractă, imposibil de cuantificat, din care cauză evitarea pericolului social 
presupune, în atare condiții, aplicarea în spirit imaginativ a unui algoritm deja însușit. Cum 
imaginația și creativitatea sunt minimale la adolescentul cu SD, și evitarea pericolului social apare 

astfel imposibilă în contexte noi, cu personaje sociale noi, cu circumstanțe și repercusiuni 
neprevăzute. Autoprotecția prezintă un nivel de evoluție socială la care nu ajunge adolescentul cu 
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SD, aceasta fiind menținută frecvent în stadiul trebuințe lor primare, când anumite tipuri de 
violență provoacă primele necesități de apărare și protecție. Iată de ce adulții din vecinătatea 
copilului, ulterior a adolescentului și chiar a adultului cu SD, implicit familia acestuia, ajung să se 

preocupe, excesiv și permanent, de protecția lui, uneori în detrimentul minimei creșteri și 
maturizări. 

Potrivit Dicţionarului Enciclopedic de Psihologie, termenul de integrare definește: 
„identificarea intensă și activă într-un grup, în mentalitatea, activitățile specifice lucrative, 
distractive și aspirative ale acestuia” [18, p. 369]. 

Pe tot parcursul dezvoltării sale, copilul cu SD se găsește în echilibru dinamic cu mediul 
și în interacțiune cu alți indivizi. Integrarea psihosocială este astfel un proces continuu, care se 
particularizează în contexte relaționale specifice și la diferite nivele ale interacțiunii cu ambientul, 

care debutează odată cu nașterea copilului, nu poate fi desprins în analiză de perioadele 
premergătoare adolescenței, deși anume în adolescență acest fenomen se manifestă impetuos. 

Astfel, “în grupele formale, instituțional constituite, integrarea psihosocială a adolescenților cu 
Sindrom Down întâmpină obstacole și este mai superficială, căci, dacă adeziunea grupului se 
sprijină pe o disciplină impusă și pe discipline rigide, integrarea devine mai mult o supunere decât 

o acceptare voluntară din partea lor” [3, p 119]. 

În cazul adolescenților cu SD, printre cele mai proeminente dificultăți de integrare 
psihosocială se numără deficitul în limbajul pragmatic (utilizarea limbii în interacțiunea socială). 

În comparație cu indivizii de aceeași vârstă cu DT, adolescenții și tinerii adulții cu SD au 
întâmpinat dificultăți în luarea în considerare a nevoilor de informare ale ascultătorului și au oferit 

mai puțin sprijin sau susținere în interacțiunea cu ascultătorul [1, p 119]. Dificultățile care țin de 
perspectiva ascultătorului în timpul conversațiilor pot fi, de asemenea, legate de nivelul scăzut de 
abstractizare în rândul adolescenților și tinerilor adulți cu SD. De exemplu, în comparație cu 

colegii de aceeași vârstă cu DT, adolescenții și tinerii adulți cu SD întâmpină dificultăți 
semnificative în înțelegerea faptului că ceilalți nu știu informațiile pe care le posedă și, prin 
urmare, pot avea o convingere falsă [1; 60]. Luate împreună, aceste studii oferă dovezi 

preliminare ale continuității deficitelor social-cognitive în rândul adolescenților și tinerilor adulți 
cu SD.  

Abilitatea de a se implica social poate fi inițial deprinsă prin intermediul interacțiunilor 

părinte-copil, deoarece copiii care au mai multe șanse să inițieze interacțiunea socială cu adulții 
sunt, de asemenea, mai predispuși să inițieze interacțiunea socială cu colegii. Acceptarea ofertelor 

sociale de la ceilalți poate fi, de asemenea, o provocare pentru copiii cu SD, fiind considerabil mai 
puțin receptivi la ofertele sociale ale altora în comparație cu copiii cu DT care au aceeași vârstă 
[49].  

Trecerea la adolescență este marcată de puternice schimbări biologice, cognitive, 
emoționale și sociale. În timp ce majoritatea tinerilor sunt capabili să întâmpine cu succes 
numeroasele schimbări, pentru adolescenții cu SD confruntarea cu aceste schimbări, în contextul 

unor cereri sociale mai mari, pe care nu sunt pregătiți să le abordeze, poate accentua riscul 
inadaptării [33].  

Pentru adolescentul cu Sindrom Down, formarea și integrarea psihosocială presupune 
dobândirea unei experiențe proprii de viață, în realizarea unor procese subtile de cunoaștere și 
adaptare interpersonală, de unificare a comportamentelor individuale. Grupul cu CES devine o 

formațiune cu istorie proprie, deosebit psihologic de alte grupuri, deși constituit în același cadru 
social. Formarea psihosocială are drept conținut fundamental “acumularea elementelor 
informative în viața de grup” [4]. 
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MODERNIZAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE SOCIALĂ PENTRU 

ASIGURAREA BUNĂSTĂRII POPULAȚIEI 
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PROVISION OF POPULATION WELFARE 
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Cucereanu Mihai, Patrașcu Cristina  

PROBLEMELE FORMĂRII ECHIPEI ÎN SECTORUL INDUSTRIAL AL 

BUSINESSULUI MIC 

PROBLEMS OF TEAM FORMATION IN THE SMALL BUSINESS INDUSTRY 

Rezumat 

În lucrare au fost cercetate căile evoluției colectivului unei întreprinderi din businessul mic 

(sectorul industrial). A fost elaborat chestionarul cercetării și evaluată starea momentană a 

colectivului după criteriile: grup incipient, grup matur, echipă incipientă. Au fost înaintate 

recomandări, implementarea cărora va promova evoluția colectivului din etapa de dezvoltare „grup 

matur” spre etapa „echipă”. 

Cuvinte-cheie: grup incipient, grup matur, echipă incipientă, loialitatea angajaților, 

fidelitatea clienților, organizarea muncii, creativitatea și inovarea, comunicarea pe verticală și 

orizontală, timpul de muncă, managementul echipei, autonomia posturilor, formarea profesională, 

legislația muncii. 

Abstraсt 

This work examines the ways of development of the staff of small business companies 

(industrial sector). A research questionnaire was created and the staff's current state has been 

evaluated according to the following criteria: incipient group, mature group, incipient team. The work 

makes recommendations aimed at promoting the evolving of staff from the "mature group" 

development stage to that of a "team". 

Key-words: incipient group, mature group, employee loyalty, client fidelity, work 

organisation, creativity and innovation, vertical and horizontal communication, work time, team 

management, work position autonomy, professional training, labour legislation.  

Actualitatea cercetării. Potrivit literaturii de specialitate [1,2,3,4] managementul 

eficient al resurselor umane este prezentat prin unele caracteristici după cum urmează: abordarea 
angajaților, ca personalităţi cu nevoi, comportamente, viziuni specifice, şi nu în mod global, ca o 
masă de oameni, capabilă doar să muncească; salarizarea resurselor umane se realizează în 

funcţie de performanţele obţinute şi nu în funcţie de munca depusă; formarea și evaluarea 
obiectivă și permanentă a performanţelor profesionale ale angajaţilor; iniţiativa salariaţilor este 

un factor decisiv ne fiind considerată ca o afectare a autorității şefilor ierarhici; motivarea 
angajaţilor este susţinută print-un sistem destul de diversificat și personalizat; abordarea eficientă 
a problemelor stresului, conflictelor, relaţiilor sociale etc. sunt părţi componente ale culturii 

organizaționale. 

Caracteristicile enumerate ale managementului eficient al resurselor umane constituie 
fundamentul evoluției dezvoltării colectivelor de la stadiul de dezvoltare „ grup” la stadiul 

„echipă”. 

În lumea postindustrială organizațiile, de mai mult timp, au descoperit forța echipelor și 

a leadership-ului adecvat lor. Această evoluție este motivul pentru care cele mai bune organizații 
dezvoltă echipe înalt performante, deoarece ele reprezintă una din soluțiile menite să conducă la 
obținerea unui avantaj competitiv durabil. 
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Obiectul cercetării: obiectul cercetării prezintă colectivul unei companii de reparație 
auto din businessul mic, care are statutul juridic de societate cu răspundere limitată (SRL). 

Scopul cercetării: elaborarea recomandărilor de transformare a colectivului SRL de la 

stadiul de dezvoltare „ grup” la stadiul „echipă”. 

Obiectivele investigației: 

- analiza reperelor teoretice referitoare la managementul echipelor; 

- elaborarea instrumentarului cercetării; 

- evaluarea colectivului SRL la stadiul de dezvoltare „ grup”; 

- elaborarea recomandărilor de transformare a colectivului SRL din stadiul de dezvoltare  
- „ grup” la stadiul „echipă”. 

Baza conceptuală a cercetării. Grupul este caracterizat prin unele criterii, după cum 

urmează [1,2,34]: sunt organizate numai din cerințe administrative pentru a atinge unele scopuri; 
fiecare muncește în colțul său; fiecare e preocupat de sarcina sa; nu participă la elaborarea 

obiectivelor grupului; se dictează ce e de făcut; nu sunt încurajate sugestiile; nu înțeleg rolul 
celorlalți; exprimarea opiniei sau dezacordului trece ca o lipsă de solidaritate și coeziune; formare 
profesională activă; situații conflictuale accentuate pe verticală (șefi - subordonați) și pe 

orizontală (între subalterni). oponenții sunt persecutați de majoritate; concentrare pe lider ca stil 
de management; are un lider puternic; responsabilitate individuală; produsele grupului sunt 
individuale etc. 

Echipa, la rândul său, are caracteristicile sale, unele din care sunt [1,2,3,4]: membrii știu 
că obiectivele personale și ale echipei sunt mai bine realizate dacă se susțin reciproc; membrii 

echipei sunt stăpâni pe munca lor; membrii sunt responsabili și de atingerea obiectivelor echipei; 
membrii iau parte activă la definirea obiectivelor echipei; membrii echipei sunt inovatori și 
originali în atingerea scopurilor individuale și a echipei; membrii echipei încurajează exprimarea 

deschisă a ideilor, opiniilor și dezacordurilor; membrii echipei vorbesc deschis și depun efort 
pentru înțelegerea punctului de vedere al celorlalți; membrii echipei poartă răspundere personală 
pentru dezvoltarea competențelor lor profesionale și ale colegilor săi; conflictele în echipă sunt 

considerate ceva normal, sunt rezolvate prin conciliere și sunt o ocazie pentru nașterea unor idei 
noi; selecția mai strictă cu depistarea capacităților de muncă în echipă; responsabilitate 
individuală și de grup; produsele echipei sunt comune; evaluarea este realizată prin măsurarea 

performanțelor comune etc. 

Baza experimentală a cercetării. Cercetarea a fost realizată în compania de reparații 

auto din businessul mic cu statutul juridic SRL. Eşantionul de anchetare include 20 angajaţi de 
rând (circa 80% din totalul efectivului scriptic). 

Importanţa lucrării. Importanţa practică a lucrării constă în: a) elaborarea 

chestionarului cercetării; b) elaborarea recomandărilor pentru formarea echipei SRL. c) 
potențialul de utilizare a rezultatelor cercetării pentru formarea echipelor în organizațiile din 
businessul mic. 

Prezentarea întreprinderii cercetării. Întreprinderea este dotată cu echipament tehnologic, 
necesar pentru diagnostică și reparații de ultima generație (ascensoare industriale, standuri pentru 

diagnostică, programe computerizate speciale, complet de instrumente de origine americană 
pentru reparația motoarelor, utilaj italian pentru reglarea luminii etc.). 

Compania deservește zilnic 20-30 auto - vehicule. Piața serviciilor de reparații în 

Republica Moldova și în mun. Chișinău este în creștere, datorită majorării numărului de 
autoturisme procurate. Totodată cu creșterea cerinței în servicii de reparație și diagnostică crește  
și concurența în sectorul dat. 
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Concurenții de bază a întreprinderii sunt: dealerii companiilor cunoscute de producători ( 
centre specializate: BMW, Auto Doctor etc.); companii oficial înregistrate cu licență și certificat 
de activitate; persoane individuale care activează clandestin. 

Pentru a face față concurenței (inclusiv și celei neloiale, care este foarte agresivă) SRL 
investește anual în activitatea sa, de la caz la caz, 1,5 – 2,5 mln. lei. Aceste investiții sunt 

canalizate, în primul rând, pentru reînnoirea utilajului. Întreprinderea este o organizație economic 
efectivă având, spre exemplu în 2017 venit curat mai mult de 2 mln lei.  

Clienții principali a companiei sunt bărbații cu vârsta de 25-60 ani cu un venit mediu 

care le permite procurarea unui autoturism. Ei sunt atașați de amplasarea reușită a filialelor 
întreprinderii; locuri libere de parcare; asortimentul complet de servicii cu discount la prețuri. 
Majoritatea clienților companiei sunt atrași de serviciile companiei, reieșind din criteriul «preț - 

calitate». 

Părțile forte ale SRL sunt: reputația înaltă (firma este prezentă activ pe piața serviciilor 

de reparații și diagnostică); calitatea înaltă a serviciilor și nivelul redus al prețurilor; orientarea 
totală către cerințele clienților; chestionarea clienților pentru aprecierea părerilor lor despre 
calitatea și prețul serviciilor în comparație cu alte firme; evidența propunerilor clienților de 

îmbunătățire a serviciilor; studierea părților forte și slabe ale firmelor concurente; studierea pieței 
serviciilor de reparație și prognozarea dezvoltării lor; studierea și prognozarea factorilor externi, 
care pot influența piața serviciilor; studierea pieții muncii (pozițiile speciale de muncitori 

calificați în domeniul reparațiilor); prognoza dezvoltării pieții muncii în domeniu; SRL are un 
grafic intensiv de lucru (se lucrează în 2 ture, inclusiv sâmbăta și duminica dacă apare o 

necesitate urgentă). 

Principalele puncte slabe ale SRL sunt relațiile cu clienții principali printre care: 
rezistența opusă de unii angajați (inclusiv și de manageri) la cerințele clienților din cauza unei 

înțelegeri greșite ale acestora și lipsa de pregătire specială (formare) în domeniul relațiilor cu 
clienții; lipsa experienței și calificării necesare pentru executarea cerințelor clienților; lipsa unor 
procedee formalizate de monitorizare a lucrului cu clienții; nivel scăzut de comunicare între 

diferite departamente pe verticală și orizontală; conflicte interne (concurență) între interesele 
secțiilor și executorilor pe verticală și orizontală; mentalitatea specifică a unor angajați care 
decad din echipa SRL și a căror interese personale sunt contrare obiectivelor companiei; lipsa 

unei strategii de dezvoltare a companiei; lipsa unui sistem bine gândit de repartizare a angajaților 
în ce privește relația cu clienții principali (lipsește o testare a capacităților de comunicare a 

angajaților care au contact direct cu clienții); numărul însemnat al clienților principali și lipsa 
unei evidențe eficiente a particularităților cerințelor lor tehnice și socio – psihologice; lipsa unui 
sistem de motivare a comunicării eficiente cu clienții. 

Concurența dură pe piață cere schimbarea principială a relațiilor cu clienții companiei, 
punând accentul pe individualizarea lor. Această personalizare a relațiilor trebuie să conțină cel 
puțin trei aspecte: orientarea spre acoperirea cerințelor tehnico-tehnologice a clienților prezenți 

(acapararea noilor consumatori este un proces foarte dificil și costisitor); individualizarea 
comunicării cu clienții prezenți și cei potențiali prin formarea unei baze de date cu informație 

individualizată a cerințelor de ordin tehnic și tehnologic a fiecărui client; colaborarea bazată nu 
numai pe relațiile „calitate – preț”, dar și pe relații personalizate. 

Formarea acestor relații depind de managerii SRL care au tangență directă cu clienții. 

Acești conducători trebuie să introducă în baza de date nu numai informația tehnico – tehnologică 
a autoturismelor clienților, dar și date individuale, care caracterizează personalitatea clientului. 
Ultima informație va servi la formarea relațiilor personalizate și emoționale cu ci. 

Pentru fidelizarea clienților care constituie funcția principală a managerilor se cere: 
orientarea tuturor elementelor culturii organizaționale pentru atingerea obiectivului dat prin 
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formarea specializată a angajaților și motivarea lor pentru lucrul efectiv cu clienții; monitoringul 
formalizat a gradului de acoperire a cerințelor clienților prin elaborarea indicatorilor de măsurare; 
evidența reclamațiilor clienților (formalizarea procedurii, colectarea corectă a pretențiilor după 

criteriul «calitate - preț» și relațiile de comunicare personalizate); elaborarea unui sistem 
informațional-analitic a companiei având scopul final –fidelizarea clienților. 

Elaborarea unui sistem de fidelizare a clienților cere acțiuni concrete de formare a 
angajaților ca: informarea lor despre scopurile generale a companiei și problemele care există; 
schimbarea politicii de personal (planificarea, recrutarea, selecția, adaptarea, formarea, motivarea 

și atestarea); elaborarea unui sistem de motivare a angajaților pentru loializarea clienților; 
elaborarea unui sistem de formare a angajaților pentru loializarea clienților; elaborarea unui 
sistem de atestare (evaluare) a angajaților pentru loializarea clienților; elaborarea unui sistem de 

motivare, formare și atestare a angajaților pentru loializarea clienților; elaborarea unui sistem 
eficient de control a calității relației cu clienții; de măsurat spiritul de echipă a colectivului prin 

elaborarea unei metodici speciale; de revăzut procedura de avansare în post corelând-o cu 
eficiența loializării clienților; de elaborat un sistem de loializare a propriilor angajați; de practicat 
rotația posturilor ca un sistem efectiv de perfecționare a angajaților; de organizat grupuri de 

calitate a relațiilor cu clienții. 

În prezent activitatea întreprinderii are o structură organizațională (organigrama) rigidă, 
ierarhică care constă din câteva nivele. Acest tip de organigramă are mai multe părți negative: un 

ciclu tehnologic fragmentat, cu executori diferiți, care nu duc răspundere pentru rezultatul final; 
lipsa interesului pentru rezultatul final; lipsa controlului centralizat a lanțului calității tehnico-

tehnologic; lipsa orientării asupra cerințelor clienților; activitatea după principiul «sine-cost» și 
nu după principiul «ție-cost»; un sistem informațional fragmentat; lipsa practicii de delegare a 
funcțiilor; comunicare neeficientă pe orizontală și pe vertical între treptele ierarhice; lipsa 

deciziilor luate prin consens; decizii întârziate (tardive) la schimbările externe ce vin din mediul 
extern. 

Toate cele expuse sunt bariere pentru organizarea muncii prin echipă. 

Reieşind din scopul şi obiectivele lucrării autorii au selectat ca instrument de cercetare 
chestionarul. În chestionar au fost incluși 32 de itemi, care după părerea autorilor asigură 
atingerea scopului cercetării. Itemii incluși în chestionar sunt clasificați (grupați) după criteriile 

care urmează: managementul participativ; sistemul de stimulare; fidelizarea clienților; loializarea 
angajaților; comunicarea membrilor echipei; creativitatea și inovarea; rezolvarea conflictelor; 

relații informale; încălcarea legislației muncii; competența managerilor de formare a echipei. 

Deciziile prin consens este un indicator foarte important care caracterizează coeziunea 
echipei și eficiența atingerii scopului comun. Acest procedeu de organizare a muncii are multiple 

fațete pozitive printre care: profesionalizarea accentuată a angajaților prin dezbateri deschise a 
problemelor tehnice și organizaționale; majorarea responsabilității executării deciziilor luate prin 
consens; ameliorarea relațiilor șef-subordonați (pe verticală) și între angajații de rând (pe 

orizontală); majorarea autostimei profesionale a angajaților etc. 

Necătând la multiplele părți pozitive, această procedură practic nu este utilizată în SRL, 

ceea ce se observă și din rezultatele chestionării, când 65% din angajați au indicat că nu sunt 
convocați la discuții de ordin tehnic și organizațional ale problemelor companiei (vezi Anexa 1, 
itemul 5), dar 35% formează grupul de risc, fiindcă nu și-ai apreciat poziția, ceea ce denotă o 

participare pasivă la luarea deciziilor comune. 

Luând în considerare că deciziile prin consens este unul din procedeele cele mai efective 
de formare a echipei, se recomandă managerilor SRL să-și schimbe stilul de conducere și să 

implementeze noi forme de gestionare, inclusiv și deciziile prin consens.  
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Încălcarea principiului social fundamental «remunerarea muncii după rezultatele 
obținute» poate «răsturna» nu numai o echipă, dar și un grup. Simțul nedreptății care apare din 
repartizarea incorectă a primei, ceea ce înseamnă încălcarea principiului expus mai sus și 

încălcarea principiului meritologiei, sporește potențialul de fluctuație a angajaților cu toate 
consecințele ei negative.  

Din rezultatul chestionării reiese că 30% din angajați sunt nemulțumiți de repartizarea 
primei, dar 60% din ei, dimpotrivă, iar 10% din respondenți nu și-au apreciat poziția (vezi Anexa 
1, itemul 9). Situația când a treia parte din angajați sunt nemulțumiți de sistemul de premiere este 

alarmantă pentru grupul SRL, majorând potențialul de fluctuație a angajaților. Managerii 
companiei trebuie să revadă regulamentul de stimulare luând în vedere și propunerile 
subalternilor săi în ce privește repartizarea primei.  

Un indicator care măsoară coeziunea grupului și a echipei este intenția angajaților de a-și 
căuta un alt loc de muncă. Se cere de menționat că această intenție este sinteza mai multor factori 

obiectivi (condițiile de muncă, de salarizare, de diviziunea și cooperarea muncii, de înzestrarea cu 
utilaj efectiv a locului de muncă, de formare profesională etc.), cât și subiectivi (relațiile cu șefii, 
cu colegii, capacități personale de a comunica, de a înțelege doleanțele celorlalți, capacități 

personale de creativitate, de a învăța și însuși cunoștințe și experiență nouă, de a împărtăși 
cunoștințele sale cu colegii etc.). 

Rezultatul generalizării indicilor chestionării după itemul dat, denotă că tocmai 20% din 

angajați au intenția bine formată sa caute un alt loc de muncă, dar 25% din ei formează grupul de 
risc cu un potențial înalt de fluctuație (vezi Anexa 1, itemul 10),. 

Acești indici denotă o instabilitate destul de accentuată a grupului SRL, fiindcă numai 
55% din membrii ei de rând sunt clar hotărâți să activeze în continuare în companie. Indicatorii 
citați corelează cu fluctuația reală a angajaților SRL, când în ultimii ani au demisionat din propria 

inițiativă, câțiva din cei mai calificați membri ai grupului, trecând la activitatea individuală (fără 
licență) sau la concurenți.  

Fenomenul fluctuației angajaților calificați este cea mai negativă latură a grupului ca 

entitate organizatorică. Managementul companiei depun anumite eforturi pentru reducerea 
fluctuației, dar în condițiile lărgirii pieței serviciilor de reparații și a numărului de concurenți nu 
este leger de loializat angajații. 

Fluctuația reală și potențială a angajaților SRL demonstrează teza, că loializarea 
angajaților trebuie să fie cauza prioritară în comparație cu fidelizarea clienților, fiindcă echipa 

(grupul) este factorul care deservește calitativ și la un preț convenabil consumatorii de servicii în 
domeniul reparațiilor auto.  

Fidelizarea clienților este scopul final al majorității firmelor pe piața concurențială, 

inclusiv și a SRL, unde au fost efectuate cercetările. Din analiza conținutului itemului dat, inclus 
în chestionar (vezi Anexa 1, itemul 11), reiese cel puțin 2 aspecte: a) fidelizarea clienților ca 
obiectiv final - focusarea managementului pe product (calitatea reparațiilor la un preț avantajos și 

în timp record); b) rolul membrilor de rând a grupurilor în fidelizarea clienților. Într-o echipă 
matură în procedeul de fidelizare a clienților sunt incluși, ca părți egale, atât managerii cât și 

membrii de rând. 

La primul stadiu de dezvoltare (grupul), responsabilitatea angajaților de rând este redusă 
de cultura organizațională dată, când managerii au funcția de loializare a clienților mult mai 

accentuată decât a subalternilor ei. 

În rezultatul analizei indicatorilor chestionării se observă că 60% din executori sunt de 
acord, că în SRL funcția de loializare a clienților aparține în primul rând managerilor și numai 

15% din ei indică că responsabilitatea în problema dată o poartă și subalternii. 
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Se cere de atras atenția la grupul format din 25% de angajați, care nu și-au determinat 
poziția, ceea ce denotă că ei practic nu duc responsabilitate pentru loializarea clienților. 

Indicii analizați mai sus demonstrează că SRL este un grup industrial clasic, când 

managerii au responsabilitatea de bază pentru atingerea obiectivului final, iar funcțiile 
executorilor în problema dată sunt foarte reduse. 

Pentru ameliorarea situației managerii SRL trebuie să elaboreze un program de implicare 
a celor 40% din executori în probleme de fidelizare a clienților, care în prezent sunt pasivi. 

Comunicarea efectivă a angajaților este un alt indicator al gradului de dezvoltare a unui 

colectiv. Comunicarea pozitivă presupune comunicare directă, deschisă și onestă, care permite 
recepționarea mesajelor fără distorsiuni, ceea ce contribuie la menținerea relațiilor cu ceilalți. 
Această comunicare presupune un comportament care implică exprimarea propriilor idei, 

sentimente și susținerea propriilor drepturi, făcând aceste lucruri într-un mod care permite 
celuilalt să procedeze la fel. 

Comunicarea pe verticală este un factor, care caracterizează relațiile “șef – subaltern” 
atât în componența grupului, cât și în componența echipei. 

Stilul de comunicare pe verticală în aceste două stadii de dezvoltare a colectivului are 

conținut diferit. Spre exemplu, în grup, cu structura sa ierarhică dură, comunicarea informațională 
merge de sus în jos (în echipă sunt utilizate ambele direcții în raport egal);nivelele ierarhice în 
grup concurează între ele și comunicarea atât informațională cât și emoțională este dificilă (în 

echipe astfel de fenomene nu au loc); tranzacția informației între nivelele ierarhice este limitată în 
timp și vice-versa, în cazul echipei etc. 

Din rezultatele chestionării respondenților, după criteriul comunicării, (vezi Anexa 1, 
itemul 17), se observă că 50% din angajați cred că managerii SRL nu utilizează un stil deschis și 
încurajator de comunicare cu subalternii, 25% din ei apreciază pozitiv stilul de comunicare cu 

șefii, iar alții 25% nu și-au afirmat poziția, ceea ce denotă o comunicare ne efectivă . 

Evaluarea acestui proces denotă, că colectivul SRL este la stadiul de dezvoltare - grupul. 
Managerii firmei trebuie să-și schimbe stilul de comunicare spre unul mai deschis și încurajator. 

Membrii unei echipe mature sunt sensibili la gândurile și sentimentele celorlalți, își 
sprijină colegii în plan profesional și emoțional, sunt responsabili pentru rezultatul muncii sale, 
au abilități de a dialoga și de a demonstra colegilor argumentele sale, sunt dispuși pentru 

compromis în cazul obiectivității argumentelor înaintate etc. 

În ce privesc relațiile deschise și încurajatoare între executorii SRL (vezi Anexa 1, itemul 

18), rezultatele cercetării demonstrează, că 50% din angajați sunt mulțumiți de comunicarea cu 
colegii săi, alții 35% nu sunt mulțumiți iar 15% din respondenți nu și-au afirmat poziția, ceea ce 
denotă o comunicare retrasă cu colegii . 

După cum se observă, relațiile pe orizontală (colegi-colegi) sunt mai satisfăcătoare decât 
comunicarea pe verticală (șefi-subalterni). Relațiile de comunicare de ambele tipuri în SRL se cer 
radical îmbunătățite pentru a atinge performanțele unei echipe după criteriul dat.  

Conflictul interpersonal este acea neînțelegere între membrii grupului datorită 
intereselor, obiectivelor, atitudinilor și comportamentelor diferite. Dacă aceste neînțelegeri nu 

sunt analizate și rezolvate în timp util, atunci pot avea efecte negative asupra climatului de 
muncă. 

Conflictele ierarhice, între un membru al echipei și superiorul acestuia, pe lângă faptul că 

au impact direct asupra performanțelor celor doi, pot să influențeze și activitatea întregului grup, 
creând stări de tensiune la nivelul echipei. Conflictele între membrii de pe același nivel ierarhic 
se declanșează, de obicei, referitor la modalitățile de rezolvare a sarcinilor, de asumare a rolurilor 



190 

 

și responsabilităților, de alocare a resurselor care trebuie sa se facă în raport cu complexitatea și 
importanța sarcinii de rezolvat etc. 

Pentru ca toate aceste acțiuni să aibă efecte pozitive, echipa trebuie să fie capabilă să își 

creeze condițiile necesare de mediere a conflictelor. Din etapa de formare a echipei, o dată cu 
stabilirea regulilor de desfășurare a activității se pot stabili și modalitățile de gestionare a 

neînțelegerilor. 

Instaurarea unui climat de cooperare propice analizării conflictelor constructive, pe lunga 
sarcinile liderului mai sus amintite și membrii echipei trebuie să dea dovadă de implicare și bun 

simț pentru a nu crea sentimente de frustrare prin anumite comportamente de genul : 
nerespectarea orarului de muncă și a termenelor limită, neatenția și lipsa de respect în fața 
intervențiilor celorlalți membri, prezența ideilor preconcepute și a lipsei de deschidere, 

neaducerea niciunui aport la îndeplinirea sarcinilor, criticarea persoanelor și nu a acțiunilor. Etic 
este să fie delimitate persoanele de problemă și să fie analizate acțiunile în sine și nu 

comportamentul sau personalitatea celui implicat în problemă. 

Reieșind din cele expuse mai sus, în chestionar a fost prevăzut itemul 19 (vezi Anexa 1). 
Din analiza rezultatelor cercetării reiese că tocmai 55% din executori au părerea că conflictele din 

SRL nu sunt eliminate prin încurajarea dezbaterilor și prin conciliere, 20% apreciază pozitiv 
această procedură, iar 25% nu și-au determinat poziția . 

Situația creată în colectivul SRL, când 80% din angajați practic nu aprobă metodele de 

rezolvare a conflictelor, denotă o practică ineficientă a managerilor, care reduce esențial 
coeziunea grupului. 

Pentru rezolvarea problemelor expuse atât managerii, cât și executorii SRL trebuie să 
frecventeze trainingul de rezolvare a conflictelor organizaționale. 

În firme industriale moderne de mult timp au perceput, că fidelizarea clienților trebuie 

efectuată în primul rând prin loializarea propriilor angajați. La rândul său metoda cea mai 
eficientă de loializare a angajaților este formarea unei echipe. Și într-adevăr, angajații vor fi mai 
loiali când [1,2,3,4]: salarizarea va depinde de rezultatele muncii atât individuale, cât și ale 

echipei; comunicarea pe verticală și orizontală va fi deschisă și încurajatoare; stresul 
organizațional va fi limitat; organizarea muncii (utilizarea eficientă a timpului, dotarea locului de 
muncă cu echipament de ultima generație, sarcini clare și realizabile etc.) va fi mai eficientă; 

utilizarea procedurilor de decizie prin consens va fi mai frecventă; satisfacția muncii depuse va fi  
maximală; vor fi rezolvate conflictele prin conciliere; va fi utilizat pe larg sistemul de motivare, 

care prevede atât rezultatele individuale, cât și cele comune; creativitatea și inovarea angajaților 
va fi susținută; sensibilitatea față de ideile și sentimentele colegilor vor fi luate în considerare etc. 

După cum se observă, factorii enumerați care fidelizează angajații, sunt și condițiile ce 

întrunesc cerințele de formare a unei echipe. 

Factorii expuși mai sus au servit ca argument pentru includerea în chestionar a itemului 
21 (vezi Anexa 1). Din sinteza indicilor itemului dat, se observă că 65% din respondenți sprijină 

ideea că managerii SRL sunt focusați în primul rând spre fidelizarea clienților prin calitatea, 
prețul redus și timpul limitat al serviciilor, în defavoarea loializării propriilor angajați, 20% din ei 

apreciază pozitiv activitatea șefilor în direcția dată, iar 15% nu și-au apreciat poziția, ceea ce 
denotă o caracteristică negativă a managementului. 

Acești indici denotă stadiul de dezvoltare a colectivului SRL numită „grup”, când 

orientarea managerilor este focalizată în primul rând asupra rezultatului final în detrimentul 
loializării propriilor angajați. 
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Unul din factorii negativi ai acestei politici este fluctuația celor mai experimentați 
executori din SRL, care creează la rândul său, dificultăți majore în problema fidelizării clienților, 
din cauza reducerii calității serviciilor.  

Ieșirea din situația creată ar fi perceperea loializării angajaților o problemă tot atât de 
importantă ca și fidelitatea clienților. Managerii SRL trebuie, cel puțin, să egaleze aceste două 

priorități în activitatea lor. 

Creativitatea și inovarea sunt cerințe majore față de angajații formației socio – 
organizaționale numită echipă. Membrii unei echipe trebuie să rezolve probleme de producție 

înaintând soluții neordinare, care să fie susținute atât de manageri, cât și de colegii săi. 

Pentru dezvoltarea creativității angajaților, în afara susținerii materiale și morale, se cere 
organizarea unor traininguri speciale, un schimb liber de idei și o cultură specială 

organizațională, numită de sociologi «echipa care învață», unde are loc diseminarea și 
dezvoltarea ideilor, atât preluate din afara echipei, cât și a membrilor ei. 

În ce privește creativitatea și inovarea în colectivul SRL, (vezi Anexa 1, itemul 22), 
tabloul la momentul chestionării a fost următorul: 25% din executori au apreciat pozitiv gradul de 
susținere a creativității și inovării angajaților de rând din parte managerilor, 55% din ei nu ș-au 

apreciat poziția, iar 20% au evaluat ca negativă activitatea managerilor după criteriul dat. 

Acești indici denotă o susținere neesențială a creativității și inovării executorilor și este o 
caracteristică negativă pentru primul stadiu (grupul) de dezvoltare a colectivului SRL. Managerii 

firmei trebuie să-și eficientizeze activitatea atât prin susținerea creativității subalternilor, cât și 
prin activizarea lor în direcția dată. 

O capcană foarte frecvent întâlnită în businessul mic este anunțarea scopului comun al 
colectivului fără acoperire organizațională și fără implementarea sistemului de motivare (lipsa 
primelor, bonusurilor, participarea la distribuirea profitului final etc.) pentru atingerea scopului 

comun. 

Cerința de stimulare a angajaților pentru atingerea scopului comun este una 
fundamentală pentru formarea unei echipe, de aceea a și fost introdus în chestionar itemul 25 

(vezi Anexa 1). 

Din rezultatul generalizării indicilor itemului menționat se observă, că 100% din 
executori recunosc că sistemul de salarizare nu include stimulente pentru atingerea rezultatului 

final - fidelizarea clienților.  

Această situație este tipică pentru stadiul de dezvoltare a colectivului SRL numită 

«grup». Rezolvarea problemei constă în elaborarea unui regulament de încurajare materială a 
angajaților și pentru obținerea rezultatelor comune. Elaborarea unei asemenea instrucțiuni cere o 
calificare înaltă a managerilor, dar rezultatele implementării unor reguli noi de stimulare, vor 

acoperi toate eforturile depuse.  

După cum sa menționat mai devreme, unul din indicii principiali, care caracterizează 
echipa, ca stadiul de dezvoltare supremă a colectivului, este scopul (obiectivul) comun, care 

trebuie atins.  

În firme cu renume, acest scop comun este fidelizarea clienților prezenți și atragerea de 

noi consumatori (lărgirea segmentului pieții deținute). 

Procedeul de fidelizare a clienților are specificul său la fiecare stadiu (grupul - echipa). 
de dezvoltare a colectivului La prima etapă fidelizarea clienților este funcția de bază a 

managerilor (inclusiv și prin relații personalizate cu ei). La această etapă rolul executorilor este 
destul de redus, fiindcă scopul lor final este atingerea sarcinilor individuale pentru care și sunt 
remunerați. 
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La stadiul de dezvoltare “echipa”, fidelizarea și cooptarea de noi clienți nu poate fi 
eficientă fără includerea activă și a executorilor în procesul dat (inclusiv și prin relații directe cu 
clienții). Includerea executorilor în proces va eficientiza considerabil fidelizarea clienților și va 

aduce un aport valoros la formarea echipei.  

Chestionarul prevede măsurarea aportului executorilor în fidelizarea clienților (vezi 

itemul 26, Anexa 1). 

Din rezultatul generalizării datelor, după criteriul menționat, se observă că 60% din 
executori cred ca loializarea membrilor echipei va aduce venit mai mare decât fidelizarea 

clienților, 25% din ei nu și-au apreciat poziția, și numai 15% au părere opusă. 

Din cele expuse reiese, că loializarea propriilor angajați ar aduce venit mai mare decât 
fidelizarea clienților, fiindcă primii sunt cei care execută operativ, calitativ și la un preț 

concurențial serviciile cerute de clienți.  

Managerilor companiei le este recomandat să conștientizeze acest fapt și să elaboreze un 

program special de loializare a executorilor. 

Încălcarea legislației muncii este un alt factor care aduce la apariția simțului nedreptății 
în colectiv cu toate consecințele negative. Acest indicator este unul din puținele criterii care 

caracterizează numai primul stadiu de dezvoltare a colectivului – grupul (în echipă acest fenomen 
este exclus).  

Majoritatea savanților nici nu includ acest criteriu în sistemul de indicatori care ar 

caracteriza entitatea socio – organizațională “echipa”. 

 În procesul cercetării sa depistat că cele mai frecvente încălcări a legislației muncii în 

SRL sunt: încălcarea cerințelor securității și sănătății muncii; încălcări în procesul de încheiere, 
modificare, suspendare și desfacerea contractului individual de muncă; neexecutarea clauzelor 
contractului individual de muncă; lipsa unui contract colectiv de muncă; lipsa organizației 

sindicale locale; încălcarea dreptului la odihna asigurată prin stabilirea duratei normale de lucru; 
ne acordarea zilelor de repaus; încălcarea dreptului la achitarea la timp și integrat a salariului 
(salariul în plic); încălcarea dreptului la concediu anual (rechemări frecvente) etc. 

Din generalizarea datelor cercetării (vezi Anexa 1, itemul 31) se observă că 50% din 
angajați sunt de acord că în SRL li se încalcă drepturile, care reiese din legislația muncii, 35% din 
ei afirmă că nu li se încalcă aceste drepturi, iar 15% nu și-au apreciat poziția, ceea ce denotă 

încălcări parțiale ale legislației muncii. 

Se cere de menționat, că situația când la o jumătate din angajați li se încalcă drepturile, 

care reiese din legislația muncii, este alarmantă. Directorul SRL trebuie să întreprindă unele 
masuri printre care: conștientizarea acțiunii negative a încălcării codului muncii; analiza profundă 
a cauzelor acestor încălcării; penalizarea managerilor pentru aceste fapte; studierea și înaintarea 

propunerilor pentru respectarea legislației muncii; studierea ultimilor schimbări în legislația 
muncii etc. 

Încălcarea legislației muncii în SRL denotă o stare incipientă de dezvoltare a grupului.  

Concluzii și recomandări 

În rezultatul cercetării parțiale a evoluției colectivului SRL din stadiul de dezvoltare 

“grup” spre stadiul „ echipă” s-a ajuns la concluziile și recomandările, după cum urmează.  

1. Conceptele de “grup” și „echipă” nu sunt sinonime. Grupurile nu sunt echipe, dar 
toate echipele au existat ca grupuri. Grupurile și echipele din organizații îmbracă diferite forme. 

Colectivul SRL este un grup industrial din businessul mic, cu un grad înalt de maturizare, având 
un beneficiu anual pe măsură. Acest venit este un criteriu generator de evaluare a maturității și 
eficienței grupului. 
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2. În chestionarul elaborat de autor, au fost luați în considerare factorii care acționează 
asupra transformării unui grup în echipă, după cum urmează: condițiile de muncă a angajaților; 
responsabilitatea membrilor grupului; organizarea muncii; participarea executorilor la luarea 

deciziilor prin consens; formarea profesională a angajaților; fluctuația personalului; sistemul de 
motivare; fidelizarea clienților și loializarea angajaților; comunicarea pe verticală și orizontală; 

rezolvarea conflictelor; cunoașterea și executarea legislației muncii; competența managerilor de a 
forma o echipă. 

3. Din cercetarea efectuată sa descoperit că colectivul SRL are indicatori, care conțin 

valoarea numerică, caracteristică pentru: a) grup incipient b) grup matur; c) echipă incipientă. 
Aceste rezultate confirmă că formarea unei echipe este un proces complex, din care reiese și 
dificultatea cercetării lui.  

4. Managerii companiei trebuie să revadă regulamentul intern de motivare, luând în 
vedere și propunerile subalternilor săi de retribuirea muncii după merite. 

5. Fenomenul fluctuației angajaților calificați din SRL este latura cea mai negativă a 
grupului. Managementului companiei se recomandă să depună eforturi susținute pentru reducerea 
fluctuației prin studierea mai profundă a fenomenului și elaborarea unui program special. 

6. Fluctuația angajaților SRL demonstrează teza că loializarea angajaților companiei 
trebuie să fie scopul prioritar, în comparație cu fidelizarea clienților.  

7. Luând în considerare că deciziile prin consens este unul din procedeele cele mai 

efective de formare a echipei, se recomandă managerilor SRL să-și schimbe stilul de conducere și 
să utilizeze mai frecvent acest procedeu.  

8. Managerilor SRL se recomandă să elaboreze un program de implicare a celor 40% 
din executorii pasivi în probleme de fidelizare a clienților. 

9. E necesar ca managerii firmei să-și schimbe stilul de comunicare spre unul mai 

deschis și încurajator. 

11. Relațiile pe orizontală «colegi-colegi» în colectivul SRL sunt mai satisfăcătoare decât 
comunicarea pe verticală «șefi-subalterni». Ambele tipuri de comunicare se cer radical 

îmbunătățite pentru a atinge performanțele unei echipe.  

12. Orientarea managerilor SRL este focalizată, în primul rând, asupra rezultatului final – 
fidelizarea clienților, în detrimentul loializării propriilor angajați. Ieșirea din situația creată ar fi 

perceperea loializării angajaților o problemă tot atât de importantă ca și fidelitatea clienților. 
Managerilor SRL se recomandă, cel puțin, să egaleze aceste două priorități în activitatea lor. 

13. Pentru dezvoltarea creativității angajaților se recomandă organizarea unor traininguri 
speciale, un schimb liber de idei și o cultură organizațională numită de sociologi «echipa care 
învață», unde ar avea loc diseminarea și dezvoltarea ideilor atât preluate din afara echipei, cât și a 

membrilor ei. 

14. Managerii companiei să conștientizeze problema, când 85% din angajații de rând 
recunosc că nu au relații informale cu șefii. Acest fapt reduce potențialul de formare a echipei. 

15. Se propune elaborarea unui regulament de încurajare materială a angajaților pentru 
obținerea rezultatelor comune a SRL. Elaborarea unei asemenea instucțiuni cere o calificare 

înaltă a managerilor, dar rezultatele implementării unor reguli noi de stimulare vor acoperi toate 
eforturile depuse. 

16. Loializarea propriilor angajați ar aduce venit mai mare decât fidelizarea clienților, 

fiindcă primii sunt cei care execută operativ, calitativ și la un preț concurențial serviciile cerute 
de clienți. Managerii companiei SRL trebuie să conștientizeze acest fapt și să înainteze măsuri de 
rigoare. 
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17. Situația când 50% din angajații SRL au probleme care reiese din încălcarea 
drepturilor muncii, este alarmantă. Directorului întreprinderii se recomandă să implementeze 
măsuri de rigoare ca: conștientizarea acțiunii negative a încălcării codului muncii în procesul de 

formare a echipei; analiza profundă a cauzelor acestor încălcări; penalizarea managerilor pentru 
aceste fapte; studierea și înaintarea propunerilor pentru respectarea legislației muncii; studierea 

ultimilor schimbări a Codului muncii etc. 

Pentru a dezvolta colectivul SRL de la stadiul “grup” la stadiul „echipă” se cere un efort 
susținut de la managerii firmei și în primul rând din partea top - managerului. Totodată se cere o 

motivare accentuată pentru a activa în direcția dată și a membrilor de rând a echipei. 
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PERFECȚIONAREA RESURSELOR UMANE ȘI ORGANIZAREA MUNCII – FACTORI 

DE FORMARE A UNEI ECHIPE 

IMPROVEMENT OF HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATION OF WORK - 

FACTORS FOR TRAINING A TEAM 

Rezumat 

În lucrare a fost efectuată o evaluare scalată a unor factori care au tangență directă cu 

procesul de formare a unei echipe. Printre acești factori se regăsesc: condițiile de muncă, 

responsabilitatea angajaților, dotarea muncii cu echipament, necesitatea de formare profesională, 

utilizarea timpului de muncă,rotația posturilor, autonomia posturilor, organizarea muncii. În 

rezultatul evaluării au fost înaintate propuneri de eficientizare a fiecărui factor, implementarea cărora 

va facilita formarea echipei. 

Cuvinte-cheie: organizarea muncii, disciplina muncii, dotarea cu echipament, formarea 

profesională, managementul echipei, timpul de muncă, rotația posturilor, autonomia posturilor, 

echipa, grupul. 

Abstract 

The work makes a scaled evaluation of certain factors directly related to the team building 

process. The factors include: work conditions, employee responsibility, equipping the workforce with 

work tools, the need for professional development, work time use, position rotation, position 

autonomy, work organisation. The evaluation resulted in proposals for improving each of these 

factors, facilitating the team building effort. 

Key-words: work organisation, work discipline, equipping with work tools, professional 

development, team management, work time, position rotation, position autonomy, team, group.. 

Actualitatea cercetării. Piața muncii este intr-o continuă fluctuație, cererea și oferta de 

forță de muncă se modifică permanent, cantitativ, dar mai ales calitativ. 

Fiecare organizație posedă un patrimoniu de talente, de cunoștințe și de experiențe pe 
care le utilizează în scopul îndeplinirii misiunilor propuse. 

Sporirea acestui patrimoniu se realizează și prin formarea profesională, care include, de 
asemenea, transmiterea sistematică a cunoștințelor și experienței dobândite. În acest proces de 
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achiziționare și dezvoltare a competențelor, un rol determinant îl au politicile de formare și de 
diseminare a cunoștințelor. 

Organizațiile moderne prezintă un ansamblu de cunoștințe, de experiențe și de proceduri, 

de aceia se poate concluziona că transmiterea culturii organizației „care învață”, reprezintă o 
sarcină prioritară asupra viețuirii sale. 

Această acumulare și transfer de cunoștințe va fi mult mai eficientă în cazul evoluției 
colectivului organizației spre stadiul suprem de dezvoltare numit echipă.  

Obiectul cercetării. Obiectul investigației este colectivul unei companii de reparații auto 

din businessul mic cu statutul juridic de societate cu răspundere limitată (SRL). 

Scopul cercetării. Elaborarea unor propuneri de eficientizare a organizării muncii și 
perfecționării profesionale, a angajaților, ca factori de formare a echipei.  

Baza conceptuală a cercetării. Munca în echipă se bazează pe [1,2,3,4]: delegarea 
funcției de conducere, de la un șef – către echipă astfel că managementul operativ ajunge să fie 

efectuat de membrii echipei, iar șeful se va ocupa numai de managementul strategic; 
democratizarea informațiilor și a creativității – toată informația va fi la dispoziția nelimitată a 
tuturor membrilor echipei; fiecare membru are sarcina să contribuie la alimentarea echipei cu 

gândire creativă; creșterea performanțelor individuale și colective ale indivizilor și ale grupului; 
reducerea cheltuielilor de multiple tipuri (de producție, de personal, de formare profesională, de 
marketing, de aprovizionare, de securitatea și sănătatea muncii etc.) necesare pentru obținerea 

rezultatelor; creșterea nivelului de satisfacție atât a membrilor de rând a echipei (prin venituri 
echitabile, recompense meritate etc.) cât și a superiorilor de la toate nivelurile ierarhice etc. 

Pentru succes în activitatea sa o echipă are nevoie de [1,2,3,4]: o misiune clar stabilită și 
însușită de membrii echipei; resurse umane și materiale adecvate; proceduri de lucru clar stabilite 
și însușite de membri; principii de lucru comune; clarificarea sarcinilor și aprecierea rolului 

fiecărui membru al echipei; relații deschise de comunicare unilaterală și înțelegere reciprocă; 
creativitate și inovare în activitate; moral bun și satisfacția muncii; toți membrii echipei se vor 
trata mereu cu respect și demnitate; membrii echipei poartă răspundere egală pentru obținerea 

rezultatelor comune; membrii echipei vor evita limbajul necorespunzător, vor accepta divergențe 
de opinii și vor prelua și dezvolta ideile colegilor săi; egalitate între membrii echipei; mărimea 
potrivită a echipei; instrucțiuni de lucru bine determinate (fișa de post, diferite regulamente etc.); 

viziune clară asupra obiectivelor și sarcinilor; consens și responsabilitatea tuturor privind sarcina; 
sprijin și grijă reciproca al membrilor echipei; diviziunea și cooperarea eficientă a muncii; 

comunicare bună pe verticală și orizontală; crearea și verificarea ideilor noi; greșelile și opțiunile 
irealizabile sunt dezbătute și îndepărtate de la început; conflictele sunt ținute sub control; 
monitorizare și feedback permanent etc. 

În lucrarea dată sunt evaluați unii factori care influențează procesul formării unei echipe, 
printre care: condițiile de muncă, care influențează procesul de transformare a grupului în echipă; 
responsabilitatea membrilor grupului; organizarea muncii; formarea profesională. 

Stresul organizațional este un factor care influențează spiritul de echipă, inclusiv și 
fluctuația angajaților. Cauzele stresului angajaților SRL, pot fi cele mai diverse, dar după părerea 

autorilor, principala este termenul restrâns de execuție a comenzilor clienților, care cer o muncă 
intensivă în afara programului, inclusiv sâmbăta și duminica. 

Rezultatul cercetării denotă (vezi Anexa 1, itemul1), că tocmai 50% din angajați sunt 

stresați la locul de muncă, 25% din ei nu și-au determinat poziția formând grupul de risc, dar alții 
25% se simt confortabil. 
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Măsurile care ar reduce orele lucrate în afara programului ar fi majorarea numărului de 
angajați și majorarea productivității muncii. O altă măsură ar fi remunerarea dublă a muncii în 
zilele de odihnă a săptămânii și a munci în afara programului zilnic.  

Simțul responsabilității personalului pentru lucrul executat calitativ și în termenii ceruți, 
este un indicator al spiritului de echipă, fiindcă fiecare angajat cunoaște, că lacunele sale vor fi 

acoperite de colegi, care nu vor accepta așa un comportament. 

După criteriul dat (vezi Anexa 1, itemul 2) angajații SRL au demonstrat că 65% din ei nu 
execută lucrări suplimentare pentru a acoperi lacunele activității colegilor să,i ceea ce denotă o 

responsabilitate înaltă. Dar 15% din angajați totuși, au probleme cu responsabilitatea și calitatea 
muncii unor colegi, corectând greșurile lor. 

Lacunele muncii unor angajați din SRL reiese din cerințele foarte înalte față de calificarea 

lor (multiple tipuri de autoturisme cu particularitățile lor constructive ale agregatelor, diferitele 
condiții de exploatare etc.).  

Una din măsurile care ar reduce munca suplimentară în folosul colegilor ar fi, în primul 
rând, perfecționarea (formarea continuă activă) a angajaților mai puțin versați în profesie. După 
părerea autorilor (unul din care a activat în întreprinderea dată), responsabilitatea majorității 

angajaților este destul de înaltă, iar rebutul muncii unora din ei reiese numai din lipsa de 
experiență. 

Un factor de stres organizațional și de reducere a coeziunii echipei este dotarea 

neadecvată a locului de muncă a angajaților cu echipament contemporan și eficient pentru 
executarea calitativă și fără eforturi fizice suplimentare, a diagnosticului și reparațiilor 

autoturismelor. 

Rezultatele anchetării (vezi Anexa 1, itemul 3) demonstrează că 80% din numărul 
angajaților sunt mulțumiți de nivelul de dotare cu echipament de ultima generație pentru 

desfășurarea activității sale. Indicatorul dat caracterizează mai mult stadiul de dezvoltare a 
colectivului numit „echipă”. Managerilor SRL se recomandă, cel puțin, să susțină nivelul prezent 
de dotare cu echipament. 

Susținerea reciprocă profesională și emoțională este unul din principalii indicatori care 
caracterizează maturitatea echipei și spiritul ei. Această compasiune pentru starea colegilor este 
una din cerințele de bază de trecere de la nivelul de dezvoltare a colectivului numit „grup” la 

stadiul de dezvoltare „echipă”. 

Se cere de menționat că formarea profesională prin susținerea colegilor, prevede și un 

control prietenesc și loial al nivelului eficienței acestei perfecționări. Ultima procedură este 
efectuată și prin controlul calității operațiilor efectuate de colegi, care ocupă un loc anume în 
lanțul tehnologic al reparațiilor și care reiese din diviziunea și cooperarea muncii.  

După criteriul dat (vezi Anexa 1, itemul 5) starea colectivului SRL este destul de pestriță, 
fiindcă numai 40% din cei chestionați au susținerea profesională a colegilor, dar 20% sunt lipsiți 
de atenția lor. Acest grup de angajați , după părerea autorilor este formată din calfele organizației 

(tineri muncitori), care sunt nemulțumiți de calitatea formării lor profesionale. O altă parte a 
executorilor (40%) nu și-au determinat poziția, ceea ce înseamnă o susținere slabă a colegilor în 

plan profesional.  

Ieșirea din situația creată ar fi semnarea unor contracte de formare profesionale a calfelor, 
care să includă cel puțin 2 componente principiale: a) denumirea operațiilor concrete a formării 

profesionale timp de 1 – 2 ani (acestea ar fi obligațiile SRL); b) obligația tinerilor muncitori de a 
activa o perioadă anumită după formarea profesională în companie. Se cere de menționat că acest 
tip de contract (formare profesională) este prevăzut de Codul Muncii al Republicii Moldova. 
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Încheierea acestui document ar rezolva legitim și problema calfelor (formarea profesională de un 
înalt nivel) și a companiei (muncitori calificați în domeniu, care sunt deficitari pe piața muncii). 

Satisfacția muncii angajatorilor este un criteriu care caracterizează procesul de formare a 

echipei și gradul de maturitate a ei. Angajații care nu sunt mulțumiți de munca depusă nu pot 
forma o echipă.  

Reieșind din acest criteriu de sinteză (vezi Anexa 1, itemul 6), cercetarea demonstrează 
că numai 50% din angajați sunt satisfăcuți de munca depusă, 25% nu sunt satisfăcuți și alții 25% 
nu ș-au determinat poziția, formând grupul de risc. 

Acești indici caracterizează o situație problematică a formării echipei după criteriul dat, 
fiindcă o echipă maturizată, după părerea unor cercetători, trebuie să aibă cel puțin 70 – 75% din 
angajați cu satisfacție înaltă pentru munca depusă. Din cele expuse reiese că managerii SRL au 

rezerve mari în problema formării echipei. Se cere de studiat suplimentar fenomenul dat și de 
elaborat măsuri eficiente pentru combaterea insatisfacția cu munca. 

Necesitatea de formare profesională este un criteriu care caracterizează angajații unui 
grup industrial efectiv. Lipsa acestei necesități, când în ramura constructoare de mașini totul este 
în mișcare (tehnică și tehnologii noi, construcții noi de autoturisme, utilaj nou de diagnosticare și 

reparație, noi proceduri organizaționale etc.) este o caracteristică negativă atât a executorilor, cât 
și a managerilor lor. 

Analiza indicatorilor cercetării după acest criteriu (vezi Anexa 1, itemul 7) demonstrează 

că 70% din numărul angajaților de rând au necesitate de instruire profesională suplimentară și 
numai 15% din ei cred că cunoștințele și experiența lor depășește cerințele postului și nu au 

nevoie de perfecționare La rândul său un grup restrâns de 15% din respondenți nu și-au 
determinat poziția, formând grupul de risc.  

Acești indici demonstrează că angajații SRL se confruntă mereu cu probleme noi în 

activitatea sa, care nu pot fi rezolvate fără cunoștințe și experiență renovată. Rezolvarea problemei 
date constă, după părerea autorilor, în satisfacția nevoilor de formare profesională care este, în 
primul rând funcția managerilor. Ei vor organiza perfecționarea angajaților, în primul rând, la 

locul de muncă. De asemenea, se cer formări profesionale în centre specializate de reparație din 
Republica Moldova sau din țările vecine (România, Ucraina, Bulgaria etc.). 

Timpul de muncă astăzi este resursa cea mai prețioasă și deficitară al unui grup industrial, 

fiindcă timpul economisit prin organizarea corectă a muncii angajaților de către manageri – 
înseamnă o productivitate majoră și principalul, reducerea perioadei aflării autoturismului în boxa 

de reparații. 

Timpul restrâns al deservirii vehiculelor este una din cerințele de bază ale clienților și 
reducerea acestei perioade (prin organizarea eficientă a muncii), aduce în primul rând la 

fidelizarea clienților, fiindcă ultimii au nevoie zilnic de mijlocul său de transport. 

Rezultatele cercetării după acest criteriu (vezi Anexa 1, itemul 8), demonstrează că 65% 
de angajații de rând cred că timpul lor de muncă este organizat corect, iar 30% au semnalat o 

organizare neefectivă a utilizării timpului cu toate consecințele negative, ca reducerea fidelității 
clienților din cauza perioadei îndelungate de reparație, comparativ cu firmele concurente.  

Situația creată este o caracteristică destul de pozitivă a managementului SRL. Însă 
rezolvarea problemei celor 30% de executori cu probleme, ar consta în analiza minuțioasă a 
organizării muncii lor pentru a găsi așa numiții „hoți de timp” și pentru a lua măsurile necesare, 

care ar reduce nu numai perioada de reparație, dar și munca în zilele de odihnă a săptămânii.  

Formarea continuă a angajaților de rând este un alt indicator care caracterizează nivelul 
de dezvoltare a colectivului SRL. Acest procedeu, de profesionalizare conține unele diferențe la 

ambele etape (grupul, echipa) de dezvoltare menționate mai sus. Spre exemplu, la stadiul de 
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dezvoltare „grupul” de problemele formării profesionale a executorilor, în primul rând, sunt 
ocupați managerii (angajații fiind mai pasivi). La stadiul echipa, formarea profesională este, în 
primul rând o responsabilitate personală a fiecărui angajat, împărtășind experiența sa și cu colegii.  

Din rezultatul chestionării angajaților după criteriul analizat mai sus (vezi Anexa 1, 
itemul 14), se observă că 70% din ei susțin ideea că managerii SRL împart (diseminează) 

experiența sa cu subalternii. Acest fapt este firesc, fiindcă managerii sunt antrenați în fidelizarea 
clienților prin servicii calitative și în termeni restrânși, care depind la rândul său, de calificarea 
executorilor. După acest criteriu colectivul SRL se apropie de cerințele de dezvoltare a unei 

echipe.  

Managerii SRL trebuie să susțină activ practica pozitivă , pe care o dețin în prezent, de 
diseminare a cunoștințelor și experienței sale cu subalternii. De menționat, că în acest proces se 

cer incluși și cei 30% din șefi, care sunt pasivi în privința dată.  

Cercetarea procedurii de rotație a posturilor trebuie începută cu analiza posturilor din 

lanțul tehnologic de diviziune și cooperare a muncii. Această analiză va conține: analiza posturilor 
axată pe obiective clare cu utilizarea metodelor și tehnicilor adecvate; postul trebuie prezentat așa 
cum există în momentul analizei; trebuie să se analizeze sarcina și responsabilitățile postului, și nu 

să evalueze titularul postului; selecția și instruirea corespunzătoare a persoanelor care urmează să 
efectueze procesul de analiză a posturilor; analiza postului trebuie permanent raportată la viziunea 
de ansamblu a proceselor de muncă; înainte de a realiza analiza postului este necesar a explica 

titularului postului motivele și obiectivele cercetării; rezultatele analizei postului trebuie 
prezentate într-o formă scrisă, concisă și ușor de înțeles.  

Avantajele analizei posturilor pentru manageri vor fi: evidențierea posturilor pentru care 
se caută noi angajați; asigură posibilitatea de redactare a specificațiilor de post în scopuri de 
selecție, de instruire profesională și de rotație; furnizează informația necesară pe baza căreia se 

efectuează rotația posturilor; facilitează analiza structurilor organizatorice prin evidențierea 
posturilor din cadrul organizației selectate pentru rotație. 

Pentru angajații de rând (executori) avantajele analizei posturilor vor fi: oferirea 

informației privind asumarea principalelor responsabilități; furnizarea informației cu privire la 
modalitatea de rotație a posturilor; oferirea oportunităților de participare la propriile obiective, cât 
și pentru obiectivele posturilor selectate pentru rotație. 

Rotația posturilor ca procedeu organizațional are multiple efecte pozitive ca atare: 
cunoașterea particularităților postului precedent din lanțul tehnologic; perceperea generală a 

lanțului tehnologic și al calității produsului final; însușirea unei profesii suplimentare; creșterea 
spiritului de echipă; implementarea principiului „ție cost” în defavoarea principiului negativ „sine 
cost”. 

Din rezultatul cercetării pozițiilor respondenților după criteriul dat (vezi Anexa 1, itemul 
16), reiese că numai 25% din angajați iau parte la rotația posturilor și la însușirea unei profesii noi 
cerute de lanțul tehnologic al reparațiilor, 50% din ei nu sunt rotați în posturi, iar 25% din 

respondenți nu și-au apreciat poziția. Situația creată este anormală chiar și pentru stadiul de 
dezvoltare „grupul”.  

Se cere de menționat că implementarea principiului rotației postului nu este un act lejer. 
În primul rând e necesar ca angajații de rând să conștientizeze eficiența și necesitatea acestui 
procedeu. Managerii SRL, la rândul său, e necesar să susțină procesul de rotație în plan 

informațional, organizațional și motivațional. Procedeul de rotație se recomandă de introdus în 
fișa postului ca o obligația a angajatului.  

Stabilirea unor sarcini clare, stimulatoare și realizabile este una din cerințele 

fundamentale a organizării muncii, atât la stadiul de dezvoltare a colectivului „grupul” cât și la 
stadiul „echipa”.  
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Pentru organizarea eficientă a muncii, tangență cu sarcinile executorilor, managerii 
trebuie să răspundă la următoarele întrebări: care sunt sarcinile ce trebuie îndeplinite la postul 
respectiv; cum trebuie împărțite aceste sarcini între titularii posturilor; care sunt utilajele și 

echipamentele de la posturile respective; care sunt sarcinile optime ale titularilor posturilor în 
termeni de eficiență și satisfacție personală; cum ar trebui grupate sarcinile pentru alcătuirea unui 

post individual de muncă etc.  

Se cere de menționat, că procesul de stabilire a sarcinilor concrete atât pentru grup cât și 
pentru echipă în linii mari conține 2 etape: a) stabilirea obiectivelor comune pentru grup sau 

echipă și b) repartizarea obiectivelor individuale pentru fiecare membru, reieșind din calificarea și 
abilitățile personale și rolurilor lor în grup sau echipă. 

În procesul de atingere a scopurilor individuale și comune o atenție deosebită o cere 

sistemul de stimulare atât materială cât și non-monetară. Lipsa sau neeficiența ultimului duce la 
nerealizarea sarcinilor atât individuale cât și comune. 

Luând în considerație cele expuse, în chestionar a fost inclus itemul 20 (vezi Anexa 1). 
Din rezultatul analizei indicatorilor chestionării reiese, că 70% din executori sunt de acord că 
managerii lor stabilesc sarcini clare, stimulatoare și principalul realizabile. 

Managerii SRL, necătând la succesul desemnat de subalterni, mai au rezerve pentru mai 
bine, fiindcă 20% din respondenți apreciază negativ obiectivitatea și realizabilitatea sarcinilor. 
Grupul SRL, după criteriul dat, se apropie de cerințele propice unei echipe eficiente. 

Formarea continuă pe parcursul vieții este încă una din cerințele principiale a dezvoltării 
colectivului de la stadiul inferior (grupul) spre cel superior (echipa). 

În prezent formarea continuă a angajaților din SRL, practic, are loc numai în plan 
profesional (tehnic-tehnologic). Acest stadiu este demult depășit în firme moderne, care au obținut 
rezultate fenomenale grație evoluției grupurilor în echipe, proces care cere o calificare înaltă de 

tip socio – psihologic, atât a managerilor, cât și a executorilor. Cunoștințele și experiența de 
formare a unei echipe (pentru manageri) și de activitate în componența unei echipe (pentru 
executori) trebuie însușite atât prin traininguri speciale, cât și prin experiența de formare a 

propriei echipe.  

Aceste considerente au stat la baza includerii itemului 24 (vezi Anexa 1) în chestionar. 
Prelucrarea rezultatelor cercetării, după criteriul propus mai sus, denotă, că 65% din respondenți 

nu sunt instruiți pentru a înțelege și susține spiritul de echipă din SRL, 10% din ei apreciază 
pozitiv activitatea șefilor după criteriul dat, iar 25% nu și-au apreciat poziția, ceea ce este o 

caracteristică negativă a managementului SRL. 

Una din măsurile de neutralizare a fenomenului negativ analizat mai sus, ar fi includerea 
în fișa de post a managerilor obligația de a cunoaște teoretic și practic procedeele de formare și 

gestionare a unei echipe, ceea ce la rândul său va cere și o formare profesională în direcția dată.  

Autonomia postului conține dreptul deținătorului lui: de a selecta metodele de executare a 
sarcinii individuale, a instrumentelor, a consecutivității operațiilor; de a controla calitatea lucrului 

la posturile premergătoare din lanțul tehnologic al diviziunii muncii; de cooperare cu colegii; de 
consultație cu colegii și de ași organiza munca de sine stătător; de participare la luarea deciziilor 

prin consens; de participare la managementul firmei; de a înainta propuneri pentru atingerea 
scopului comun etc.  

La rândul său, utilizarea drepturilor expuse cere de la executor o înaltă calificare, o 

formare profesională continuă, spirit de inițiativă și responsabilitate, abilități de comunicare etc. 

Reieșind din cele expuse, în chestionar a fost introdus itemul 29 (vezi Anexa 1) cu 
ajutorul căruia a fost scalat gradul de autonomie a posturilor, care este următorul: 30% din 

respondenți sunt mulțumiți de gradul de autonomie a postului ocupat, 50% nu și-au apreciat 
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poziția, ceea ce denotă un grad redus de autonomie, iar 20% din executori nu sunt satisfăcuți de 
autonomia posturilor pe care le dețin. Se cere de menționat că angajații ne satisfăcuți de gradul de 
autonomie sunt și cei mai calificați.  

După criteriul dat (autonomia posturilor) colectivul SRL se află la stadiul de dezvoltare – 
grupul. Managerilor companiei (de asemenea și executorilor) se recomandă să depună eforturi 

comune de a majora gradul de autonomie, care este foarte benefic pentru calitatea serviciilor, 
reducerea timpului reparațiilor, reducerea potențialului de fluctuație a angajaților, formarea 
profesională calitativă etc.  

O echipă eficientă e recunoscută după multiple criterii, printre care [1,2,3,4]: viziune și 
angajament față de scop; direcții și responsabilități clare; mediu confortabil care încurajează 
comunicarea; apartenență la grup; membri capabili, deschiși, dinamici, unici, interesați de 

perfecționare, care își asumă acțiunile și rezultatele; reguli clare și stricte; relații de colaborare 
care încurajează creativitatea; participarea la activități sociale împreună etc. 

Concomitent un lider de echipă trebuie să [1,2,3,4]: își cunoască foarte bine membrii 
echipei și rolul fiecăruia; fie capabil să delege sarcinile potrivite membrilor echipei; poată 
implementa rapid decizii importante; sesizeze problemele din cadrul echipei; poată controla 

conflictele; fie capabil să își motiveze membrii echipei; poată transforma un grup de oameni într-o 
echipă etc. 

Itemul 32 (vezi Anexa 1) a fost introdus în chestionar luând în considerație argumentele 

expuse mai sus și are următoarele caracteristici: 20% din executori apreciază pozitiv competența 
și potențialul managerilor de a dezvolta colectivul SRL din grup în echipă, 45% din ei nu și-au 

apreciat poziția , ceea ce denotă o neîncredere parțială în abilitățile șefilor, după criteriul dat, iar 
30% cred că managerii lor nu au competența necesară pentru această activitate. 

Din analiza acestor indicatori se poate deduce, că stadiul de dezvoltare a colectivului SRL 

este “grupul ” .  

Pentru evoluția colectivul SRL de la stadiul “grupul ” la stadiul – “echipă”, managerilor 
companiei se recomandă sa inverseze piramida și atunci 75% din executori vor aprecia pozitiv 

competența șefilor în problemele evoluției colectivului. Pentru o asemenea schimbare bruscă se 
cere un efort susținut de la managerii firmei (în primul rând din partea top - managerului). 
Totodată se cere o motivare accentuată pentru a activa în direcția dată și a membrilor echipei. 

Pentru rezolvarea problemei create ce cere o formare continuă calitativă a tuturor managerilor și 
executorilor în direcția dezvoltării colectivului.  

Concluzii și recomandări 

1.Problema majoră a managementului SRL constă în transformarea calitativă și 
cantitativă a factorilor care caracterizează grupul în factorii care caracterizează echipa. Top-

managerului companiei se recomandă sa organizeze formări profunde a managerilor și 
executorilor, necesare acestor schimbări. 

2. Se recomandă semnarea unor contracte de formare profesională a calfelor din SRL, 

care să includă cel puțin 2 componente principiale: a) descrierea concretă a formării profesionale 
timp de 1 – 2 ani (acestea vor fi obligațiile SRL); b) obligația tinerilor muncitori de a activa o 

perioadă anumită după formarea profesională în companie. Încheierea acestui contract ar rezolva 
legitim și problema calfelor (formarea profesională de un nivel înalt prin intermediul companiei) 
și a companiei (muncitori calificați în domeniu, care sunt deficitari pe piața muncii). 

3. Managerii SRL vor organiza perfecționarea angajaților la locul de muncă. Se cer, de 
asemenea, formări profesionale în centre specializate de reparație din Republica Moldova și din 
țările vecine. 

4. Se recomandă analiza minuțioasă a organizării muncii a executorilor pentru a găsi așa 
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numiții „hoți de timp”i pentru a lua măsurile necesare, care ar reduce perioada de reparație și 
munca în zilele de odihnă a săptămânii. 

5. Se recomandă ca managerii SRL să susțină activ practica pozitivă , pe care ei o dețin 

în prezent, de diseminare a cunoștințelor și experienței sale cu subalternii. De menționat că în 
acest proces se cer incluși și cei 30% din șefi, care sunt pasivi în această acțiune. 

6. Va fi benefică implementarea principiului rotației posturilor. În primul rând e necesar 
ca însuși angajații să conștientizeze eficiența și necesitatea acestui procedeu. Managerii SRL, la 
rândul său, e necesar să susțină procesul dat în plan informațional, organizațional și motivațional. 

Se recomandă de inclus în fișa postului acest procedeu, ca o obligație a angajatului. 

7. Se recomandă includerea în fișa de post a managerilor obligația de a cunoaște teoretic 
și practic procedurile de formare și gestionare a unei echipe, ceea ce la rândul său va cere și o 

formare profesională în direcția dată. 

8. Managerii companiei ( și executorii) să depună eforturi comune de a majora gradul de 

autonomie a posturilor, care este benefic pentru calitatea serviciilor, reducerea timpului 
reparațiilor și reducerea potențialului de fluctuație a angajaților.  

Cunoștințele și experiența de formare a unei echipe (pentru manageri) și de activitate în 

componența unei echipe (pentru executori) să fie însușite atât prin traininguri speciale, cât și prin 
experiența de formare a echipei SRL. 
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Rezumat 

În literatura de specialitate sunt prezentate mai multe accepţiuni ale termenului 

„supervizare”, uneori indicându-se asupra unei ambiguități în definirea termenului. În sens general, 

supervizarea este desemnată drept o activitate care transferă cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de la o 

persoană cu experienţă către una cu mai puţină experienţă. 

Cuvinte-cheie: asistență socială, supervizare, supervizare educațională, supervizare 

metodologică, supervizare managerială. 

Abstract 

In the literature several concepts of the term "supervision" are presented, sometimes indicating 

an ambiguity in the definition of the term. In general, supervision is designated as an activity that 

transfers knowledge, skills and attitudes from an experienced person to one with less experience. 

Key-words: social assistance, supervision, educational supervision, methodological 

supervision, managerial supervision. 

În literatura de specialitate sunt prezentate mai multe accepţiuni ale termenului 
„supervizare”, uneori indicându-se asupra unei ambiguități în definirea termenului. În sens 
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general, supervizarea este desemnată drept o activitate care transferă cunoştinţe, abilităţi şi 
atitudini de la o persoană cu experienţă către una cu mai puţină experienţă. Spre exemplu, 
V.Robinson în lucrarea „The Dynamics of Supervision under Functional Controls” (1949) 

defineşte supervizarea ca un proces educativ, prin care o persoană care deţine abilităţi şi 
cunoştinţe îşi asumă responsabilitatea de a îndruma o persoana mai puţin abilitată. În cazul 

sistemului de asistenţă socială, supervizarea este considerată o metodă de suport profesional 

oferită personalului angajat în sistemul de asistenţă socială, în scopul sporirii abilităţilor 

acestuia de lucru cu beneficiarii, asigurării calităţii şi eficienţei activităţii şi prevenirii epuizării 

profesionale. În literatura anglo-saxonă supervizorul poate fi atât managerul unei echipe, cât și o 
persoană venită din afara organizaţiei pentru a superviza. 

Cercetătorul Kadushin (1992) evidenţiază 3 modele diferite de supervizare: 

1. supervizarea educaţională, realizată cu scopul ca persoanele supervizate să-şi 
sporească competenţele profesionale; 

2. supervizarea metodologică, orientată spre beneficiar și având drept scop 
perfecţionarea modalităţilor de a gestiona un caz; 

3. supervizarea managerială sau administrativă, desfăşurată cu scopul îmbunătăţirii 

competenţelor decizionale. 

Majoritatea lucrărilor de specialitate descriu supervizarea drept o activitate care transferă 
cunoștințe, abilități și atitudini de la o persoană cu experiență către una cu mai puțină experiență. 

Supervizarea integrează cunoștințele teoretice și practice referitoare la un client. Cercetătorul 
Naslund (2004) consideră supervizarea un proces pedagogic și de evaluare, în schimb cercetătorii 

Caplan (1970) consideră că supervizarea este un proces de durată, între un profesionist cu o 
anumită competență și unul și mai mulți profesioniști fără acea competență.  

Caracteristicile supervizării sunt inspirate din principiile asistenţei sociale apreciative, 

dar adaptate la specificul procesului de supervizare, printre care: 

- Centrarea pe experienţă: procesul de învăţare pleacă de la experienţele supervizorilor şi 
ale supervizaţilor despre ei înşişi și despre lume, iar beneficiarii serviciilor sociale sunt consideraţi 

potenţiale surse şi creatori de cunoştinţe, pornindu-se de la experienţele lor din viaţa personală; 

- Centrarea pe succes: supervizarea se concentrează pe valorificarea momentelor de 
maxim succes şi mândrie din experienţa supervizaţilor, considerându-le drept inspiraţie pentru 

succesele viitoare, iar succesele trecute sunt conştientizate, amplificate şi anticipate în proiectarea 
unor succese viitoare; 

- Focalizarea legăturii dintre viziunea pozitivă și acţiunea pozitivă: rolul supervizării este 
acela de a crea viziunea pozitivă (despre oameni, instituţii, comunitate, beneficiari etc.); or, 
acestea constituie resurse de energie și totodată un motor pentru acţiunea pozitivă; 

- Crearea unei relaţii de parteneriat între supervizaţi în acest proces: acest tip de relaţii 
stimulează interacţiunea, participarea și atitudinea pozitivă faţă de ceilalţi participanţi la 
supervizările de grup, faţă de beneficiarii serviciilor oferite de către asistenţii sociali şi faţă de 

supervizare, care este văzută ca o resursă şi ca un ghid care poate contribui la maximizarea 
încrederii supervizaţilor în propria lor experienţă prin crearea condiţiilor de valorizare a acestei 

experienţe de către ceilalţi participanţi la grup; 

- Principiul constructivist în supervizare afirmă că în practica socială supervizarea este o 
construcţie a tuturor actorilor ce intră în interacţiune, fiind dependentă de cunoştinţele, credinţele, 

valorile și ideile acestora; 

- Principiul poetic se referă la constituirea și reconstituirea permanentă a practicii sociale 
și a definiţiilor operate faţă de mediul intervenţiei, la fel cum un poem poate fi interpretat și 

reinterpretat permanent, astfel încât la fiecare interpretare să ofere noi semnificaţii. Astfel, mediul 
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de intervenţie (şi, implicit, stilul practicii sociale) se schimbă după cum se schimbă interpretările 
proprii despre acest mediu; 

- Principiul anticipării constată ca imaginile, ideile, speranţele persoanelor despre viitor 

ghidează comportamentele şi acţiunile lor, care conduc la apariţia acestui viitor. Imaginile 
pozitive legate de viitor conduc la acţiuni pozitive, iar cele negative conduc la acţiuni, 

comportamente negative, reactive. Thomas formulează acest principiu, cunoscut şi ca autoprofeţia 
creatoare: „Dacă oamenii definesc o situaţie ca fiind reală, atunci această situaţie este reală prin 
consecinţele definirii ei ca reală”; 

- Principiul protecţionismului social se referă la faptul că realitatea se manifestă sub 
forma unui determinism răsturnat, adică nu se găseşte un raport cauză-efect, ci invers. Astfel, 
stabilirea unor obiective de către supervizaţi determină, de fapt, cauzele care pot produce acele 

efecte aşteptate; dacă supervizatul doreşte să dezvolte la beneficiar comportamente pozitive, 
atunci caută acele cauze care pot produce efectele aşteptate, implicându-l pe beneficiar în 

construirea și dezvoltarea acelei viziuni. 

Supervizarea oferă profesionistului ocazia de a reflecta asupra propriei munci. Relația 
dintre supervizor și supervizat poate fi văzută ca o alianță de lucru, primul servind drept model 

celui din urmă. 

În procesul de supervizare pot fi identificate 10 obiective: 

- urmărirea dezvoltării legăturii supervizatului cu persoana sau familia pe care o 

sprijină, cu referire la importanța acordată procesului de ajustare reciprocă, 

- explicarea supervizatului a obiectivelor individualizate în raport cu familia sau 
persoana care necesită sprijin, 

- sprijinirea supervizatului în explicarea obiectivelor în fața persoanei pe care o sprijină, 

- amintirea principiilor unui program de intervenție, 

- aducerea în prim-plan a importanței lucrului prin joc, umor etc., 

- favorizarea legăturilor cu mediul, 

- verificarea constantă a acordajului supervizatului cu persoana-țintă și familia sa, 

- verificarea trăirilor pe care le are supervizatul față de munca de sprijin, 

- valorizarea muncii făcute de supervizat și încurajarea observării progreselor realizate, 
chiar dacă minime, 

- verificarea constantă a acordajului dintre supervizat și supervizor. 

Cercetătorul Jourdan-Ionescu (2006) identifică trei etape în evoluția relației dintre 
supervizor și supervizat: definirea rolului celui care oferă sprijinul (1); încadrarea practicii (2) și 

susținerea pe calea autonomizării (3). 

În literatura de specialitate sunt prezentate câteva modele de supervizare:  

a) modele developmentale, care vizează dezvoltarea și autonomizarea treptată a 

supervizatului, bazate pe planificarea și pregătirea intervențiilor, 

b) modele artistice, care pun în prim-plan capacitatea supervizatului de a-și dezvolta un 

stil personal, 

c) modele didactice, în care aspectul principal este feed-back-ul oferit de supervizor pe 
baza datelor aduse de supervizat.  

Cercetătorul Brule (1983) definește trei stiluri de supervizare: didactic, experiențial și 
democratic. Stilul didactic corespunde unui supervizor îndrumător cu rolul de expert. 
Supervizorul urmărește dirijarea supervizatului prin ordine obiective și stimulează achizițiile 

cognitive ale unor tehnici specifice și ale unor concepte teoretice. Stilul experințial definește un 
supervizor nondirectiv, care adoptă o atitudine de sprijin. Supervizorul are ca obiectiv să-l 

determine pe supervizat să înțeleagă experiențele pe care el însuși le-a trăit în relațiile de sprijin. 
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Stilul democratic este adoptat de supervizori, care joacă mai degrabă rolul de colegi față de 
supervizat. Prin comportamente de susținere, de confruntare, prin discuții și confruntări 
supervizorul încurajează funcționarea profesională a supervizatului. Aceste stiluri pot fi adoptate 

de același supervizor în mod succesiv în diferite etape ale formării supervizatului. 

Astfel supervizarea este un proces interactiv, care are drept scop eficientizarea activității 

de asistență socială și îndeplinește funcția de: funcția formativă, funcția de control-coordonat și 
funcția suportivă. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, STATE AND PUBLIC 

INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN COMBATING HUMAN 

TRAFFICKING 

Резюме 

В этой статье рассмотрены совместные усилия всех заинтересованных актёров – 

международных организаций, государственных и общественных институтов Республики 

Молдова и политические инструменты для снижения риска торговли людьми в отношении 

выходцев из Республики Молдова. Принцип координации действий государственных и 

общественных институтов предусматривает использование междисциплинарного и 

межсекторального подхода, рекомендованного международными и региональными 

стандартами в этой области 

Ключевые понятия: политика, международные документы, миграция, 

транснациональная торговля людьми, предупреждение торговли людьми. органы 

государственной власти Республики Молдова, реабилитационные услуги для жертв торговли 
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людьми, Национальная «Горячая линия», Конвенция Совета Европы о противодействии 

торговле людьми, механизмы контроля, местные комиссии по борьбе с ТЛ и многопрофильные 

группы. 

Abstract 

This article discusses the joint efforts of all interested actors - international organizations, 

state and public institutions of the Republic of Moldova and political instruments to reduce the risk of 

human trafficking in relation to immigrants from the Republic of Moldova. The principle of 

coordination of actions of state and public institutions provides for the use of an interdisciplinary and 

intersectoral approach recommended by international and regional standards in this area 

Key-words: politics, international documents, migration, transnational human trafficking, 

prevention of human trafficking. State authorities of the Republic of Moldova, rehabilitation services 

for victims of trafficking in persons, National Hotline, Council of Europe Convention on Action 

against Trafficking in Human Beings, monitoring mechanisms, local anti-THB commissions and 

multidisciplinary groups. 

Введение 

Противодействие торговле людьми требует совместных усилий всех 
заинтересованных актёров – международных организаций, государственных и 

общественных институтов Республики Молдова. Деятельность международных 
организаций связана с разработкой правовых норм и международных инструментов, на 

которые международное сообщество опирается в борьбе с различными формами торговли 
людьми. Международные неправительственные организации проводят информационные 
кампании по предупреждению и противодействию торговле людьми среди социально 

уязвимых групп, оказывают помощь и защиту жертвам и потенциальным жертвам ТЛ.  

Предотвращение и противодействие ТЛ является одним из национальных 
приоритетов Республики Молдова. Принцип координации действий государственных и 

общественных институтов предусматривает использование междисциплинарного и 
межсекторального подхода, рекомендованного международными и региональными 
стандартами в этой области. По рекомендации и при поддержке международных партнеров 

для оказания помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми в Молдове 
была запущена Национальная система перенаправления, которая стала важным 

инструментом взаимодействия государственных и общественных институтов в реализации 
всесторонней и скоординированной политики предотвращения и борьбы с торговлей 
людьми.  

Автор считает, что накопленный положительный практический опыт 
сотрудничества государственных, общественных и международных организаций будет 
способствовать дальнейшей консолидации усилий для достижения эффективных 

результатов в осуществлении политики противодействия торговле людьми.  

Влияние международных организаций на политику противодействия торговле 

людьми 

В политике противодействия торговле людьми важную роль играют 
международные организации, обладающие значительным финансовым, информационным 

и организационным потенциалом. Все страны, включая Республику Молдова, опираются 
на нормы, разработанные ООН, Советом Европы, Европейским Союзом, ОБСЕ. Огромный 
вклад в борьбу с торговлей людьми вносят Международная организация по миграции, 

Международная организация труда, Программа Развития ООН (ПРООН), Управление 
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детский Фонд ООН 

(ЮНИСЕФ), неправительственные организации («La Strada», «Medicine du Monde», «Terre 
des Hommes» и др.)  
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В работе ОБСЕ, признанной ценной площадкой для диалога, поиск наиболее 
эффективных путей противодействия торговле людьми является одним из приоритетных 
направлений. Организация признала торговлю людьми в качестве гуманитарной проблемы 

и разработала большое число стандартов и норм в области прав человека, включая права 
жертв ТЛ. Эти идеи были сформулированы в Плане действий по борьбе с торговлей 

людьми 2003 г. и получили дальнейшее развитие в Дополнениях к плану 2005 и 2013 гг. 
ОБСЕ оказывает помощь государствам-участникам в выполнении их политических 
обязательств по предотвращению этого преступления, обеспечению поддержки и защиты 

жертв торговли людьми и преследованию преступников. 

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 
оказывает содействие государствам-участникам в создании национальных механизмов 

перенаправления. Своей публикацией 2008 г. «Предоставление компенсаций жертвам 
эксплуатации и торговли людьми в регионе ОБСЕ» Бюро подготовило почву для 

содействия доступу жертв к правосудию и эффективным средствам правовой защиты, 
включая получение компенсаций [11].  

Решением Совета министров No. 2/03 ответственность за сотрудничество и 

координацию работы с международными организациями была возложена на 
Спецпредставителя ОБСЕ [6]. Созданный по инициативе Спецпредставителя ОБСЕ по 
борьбе с ТЛ, Альянс против торговли людьми (июль 2004) стал платформой для диалога на 

высоком уровне между государствами-участниками, гражданским обществом, 
международными партнерами и экспертами по ТЛ по наиболее сложным проблемам 

трафика живых существ. 

В 2003 году Миссия ОБСE в Молдове включила в сферу своей деятельности борьбу 
с торговлей людьми. Она оказывает помощь органам государственной власти Молдовы в 

выработке законодательных и институциональных мер по противодействию торговли 
людьми. В рамках институциональной поддержки представитель ОБСЕ присутствует в 
качестве наблюдателя на всех открытых заседаниях Национального комитета по борьбе с 

торговлей людьми. В законодательной сфере Миссия оказала содействие в разработке 
Национальных планов действий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми; Закона 
о предотвращении и борьбе с торговлей людьми (2005, в сотрудничестве с БДИПЧ); Закона 

о защите жертв и свидетелей (2008); поправок к Уголовному кодексу, связанных с 
торговлей людьми и торговлей детьми и т.д. 

Миссия ОБСЕ в Молдове при содействии других международных организаций 
выступает спонсором курсов обучения для судей, прокуроров, работников 
правоохранительных органов, пограничной полиции, консульских служб, осуществляет 

перевод и распространение ключевых материалов, содействует участию молдавских 
официальных лиц и представителей гражданского общества в международных 
конференциях по проблемам борьбы с ТЛ, поддерживает Интернет-сайт по борьбе с 

торговлей людьми - www.atnet.md [7].  

В сфере противодействия торговле людьми ОБСЕ работает в тесном 

сотрудничестве с Международной организацией по миграции, которая обладает 
огромным опытом работы в этом направлении. Именно под воздействием МОМ, а также 
иностранных государств (Нидерланды, США) Республика Молдова получила импульс к 

противодействию трафику живых существ. Миссия МOM в Молдове поддерживает 
проекты других организаций по оказанию помощи и защиты жертв торговли людьми, 
финансирует программы по реабилитации жертв ТЛ, их обучению, трудоустройству, 

оказывает медицинскую, психологическую, юридическую поддержку пострадавшим.  

http://www.atnet.md/
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Организация оказывала институциональную поддержку в разработке 
законопроектов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, внесению дополнений и 
изменений в Уголовный кодекс Республики Молдова. В 2007 году правительство Молдовы 

в партнерстве с МОМ запустило программу по наращиванию потенциала молдавских 
консульских учреждений за рубежом для оказания помощи потенциальным и фактическим 

жертвам торговли людьми. В 2008 году МВД Республики Молдова подписало соглашение 
с МОМ о беспрепятственной репатриации жертв торговли людьми [21].  

В 2001 году в Кишиневе при поддержке Миссии МОМ в Молдове был создан 

Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми (CAP). Его 
создание стало ответом на возрастающую необходимость реабилитационных услуг для 
большого числа молдавских женщин, вернувшихся из балканских стран, где они 

подвергались сексуальной эксплуатации. Центр является одним из ключевых элементов в 
рамках Национальной системы перенаправления, которая призвана обеспечить помощь и 

защиту жертвам и потенциальным жертвам ТЛ в кризисных ситуациях. За 10 лет (2001-
2011 гг.) более 2700 жертвам торговли людьми была оказана помощь в возвращении, 
реабилитации и реинтеграции в общество, а, начиная с 2006 года, было предотвращено 

более 4500 случаев торговли людьми [10]. В 2008 году САР был передан правительству 
Республики Молдова, и стал государственным учреждением, подведомственным 
Министерству труда, социальной защиты и семьи. 

При поддержке МОМ для жертв нелегальной миграции или сексуальной 
эксплуатации за границей в 2001 году была открыта Национальная «Горячая 

линия» La Strada - 080077777, Национальная детская «Горячая линия» - 116 111, куда могут 
обратиться дети, столкнувшиеся с сексуальным насилием или издевательствами со 
стороны взрослых. В 2006 году на левом берегу Днестра при поддержке МОМ 

общественной организацией «Взаимодействие» была создана «Горячая линия» 080088888 
[2].  

Существенный вклад в борьбу с торговлей людьми вносит Международная 

организация труда. Рассматривая торговлю людьми с точки зрения рынка труда, МОТ 
стремится искоренить первопричины, такие как бедность, отсутствие работы, 
неэффективность систем трудовой миграции. Признав Молдову одним из главных 

поставщиков дешевой рабочей силы в Европе, в 2004 г. МОТ содействовала укреплению 
потенциала национальной миграционной службы, а также сотрудничеству между 

отправляющими и принимающими странами на основе двухсторонних соглашений. Была 
создана национальная служба по оказанию содействия и защиты жертв торговли людьми, 
деятельность которой увязывалась с профессиональным обучением и предоставлением 

микрокредитов. МОТ содействовала созданию центров трудоустройства на всей 
территории страны, а также усилению сотрудничества между государственными службами 
занятости и частными работодателями [3].  

На защиту прав детей-жертв торговли людьми направлена деятельность Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ). Во многом благодаря усилиям этой организации с начала ХХI 

века вступили в силу новые международные инструменты по вопросам торговли людьми и 
сексуальной эксплуатации детей. Многие страны приняли новое законодательство для 
прекращения торговли детьми и торговли людьми, а также сексуальной эксплуатации 

детей, создали государственные структуры для борьбы с торговлей детьми и торговлей 
людьми.  

В настоящее время в Молдове осуществляются девять проектов, финансируемых и 

проводимых представительством ЮНИСЕФ [9], в частности «Снижение негативного 
воздействия насилия и жестокого обращения на детей и улучшение доступа к 

психосоциальным и юридическим услугам». В рамках этого проекта проводились 
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обучающие мероприятия, в ходе которых следователи и прокуроры имели возможность 
совершенствовать свои знания по проблемам специфики судебного процесса для детей-
жертв торговли людьми/свидетелей преступлений, связанных с ТЛ [14]. 

Следует отметить, что в политике противодействия торговле людьми деятельность 
международных организаций подкрепляется значительной финансовой поддержкой 

внешних доноров (Государственный Департамент США, Европейская Комиссия, Офис по 
сотрудничеству EuropeAid, правительства Норвегии, Румынии, Швейцарии, Японии, МИД 
Дании и т.д). Так, Национальная система перенаправления была внедрена правительством 

Молдовы при поддержке МИД Дании, Норвегии, Италии, Шведского Агентства по 
международному развитию и сотрудничеству, Европейской Комиссии, Швейцарского 
Управления по развитию и сотрудничеству и Правительства Японии через Целевой Фонд 

ООН по безопасности человека. 

Одной из главных функций Государственного департамента США является 

подготовка ежегодных докладов по торговле людьми. На основании этих докладов можно 
проследить оценку сотрудничества правительства Республики Молдова с международными 
организациями по предупреждению и противодействию торговле людьми. Это 

сотрудничество началось с 2002 года. Однако в начале 2000-х годов, хотя правительство 
Молдовы признавало, что страна является одним из наиболее значимых источников жертв 
торговли людьми, оно не рассматривало борьбу с ТЛ как приоритетное направление. 

Большинство мероприятий, которые проводились в этой сфере, были инициированы 
международными организациями совместно с НПО, но без какой-либо поддержки со 

стороны правительства. Ситуация начала меняться к лучшему в 2009 году, когда 
правительство Молдовы стало тесно сотрудничать с МОМ по идентификации и защите 
жертв ТЛ [23]. Однако впоследствии правительство страны снизило усилия по борьбе с 

торговлей людьми, что отягощается всепроникающей коррупцией в правоохранительных и 
судебных органах, а также участием некоторых государственных служащих в торговле 
людьми [29].  

Международные организации и внешние доноры постоянно следят за ситуацией и 
анализируют изменения, происходящие в Молдове в сфере борьбы с трафиком живых 
существ. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми определила 

независимый механизм контроля за выполнением Конвенции, которую осуществляет 
Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми (ГРЕТА). Молдова 

участвовала в двух циклах мониторинга ГРЕТА, на основании которых были сделаны два 
оценочных доклада (2012; 2016). Первый цикл предусматривал общий обзор 
осуществления Конвенции, в ходе второго цикла было изучено влияние законодательных, 

политических и практических мер, направленных на противодействие торговле людьми, 
защиту жертв ТЛ, а также судебное преследование преступников. Особое внимание 
уделялось мерам, принятым для учета новых тенденций в области торговли людьми и 

уязвимости детей в данной области.  

В своем первом докладе по Молдове ГРЕТА рекомендовала усилить Постоянный 

секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми и увеличить бюджет 
для обеспечения его эффективного функционирования, а также предложила молдавским 
властям независимую оценку осуществления Национального плана действий. Молдова 

получила рекомендации по вовлечению всех заинтересованных сторон и привлечению 
НПО к принятию решений по противодействию ТЛ, дальнейшему внедрению мер по 
идентификации жертв ТЛ среди уязвимых групп, активизации информационно-

пропагандистской работы силами многопрофильных групп, полицейских, социальных 
работников, пограничных служб, НПО и других заинтересованных сторон. 
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В целях предотвращения торговли детьми и защиты прав детей-жертв Молдове 
было рекомендовано регистрировать всех детей при рождении, а также активизировать 
действия по выявлению жертв и потенциальных жертв ТЛ среди детей, оставшихся без 

родителей, детей-сирот, находящихся в специализированных учреждениях, и других 
категорий детей, восприимчивых к торговле людьми [15, 24]. 

В 2016 году ГРЕТА опубликовала сегодня второй оценочный доклад по Молдове. 
Эксперты отметили, что правительство Молдовы предприняло определенные усилия для 
выполнения предыдущих рекомендаций [13]. В качестве успеха ГРЕТА отметила создание 

местных комиссий по борьбе с ТЛ и многопрофильных групп, созданных на региональном 
уровне, для идентификации, направления, помощи и мониторинга жертв и потенциальных 
жертв ТЛ [8, 24]. В состав групп входят представители социальных служб, медицинских 

учреждений, полиции и НПО, которые участвуют в идентификации жертв торговли 
людьми. 

Что касается идентификации жертв ТЛ, то в последние годы 90% жертв, 
выявленных в Молдове, были лицами, подвергшимися сексуальной эксплуатации, теперь 
около 50% являются жертвами трудовой эксплуатации. Это произошло частично благодаря 

осознанию и усилиям на международном уровне, которые поспособствовали повышению 
осведомленности граждан, однако в этом направлении еще остаются значительные 
проблемы [8, 29].  

Для предотвращения торговли детьми в 2014 году были приняты руководящие 
принципы межведомственного сотрудничества, охватывающего процессы идентификации, 

перенаправления, предоставления помощи и мониторинга детей-жертв и потенциальных 
жертв насилия, эксплуатации и торговли людьми. Но в Молдове нет системы раннего 
оповещения о детях, пропавших на территории республики. Единая «горячая линия», 

действующая в Европе, в Молдове по неизвестным причинам вообще недоступна.  

Несмотря на то, что молдавские власти предприняли определенные действия для 
оказания помощи жертвам и потенциальным жертвам ТЛ, но и после второго цикла ГРЕТА 

повторила рекомендацию «обеспечить предоставление соответствующей помощи и 
поддержки всем предполагаемым и выявленным жертвам торговли людьми в соответствии 
с их потребностями, в том числе путем соответствующего финансирования центров 

помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми, а также посредством 
использования доходов, изъятых за преступления, связанные с торговлей людьми» [8, 46].  

Наряду с межправительственными организациями разнообразную и 
многоплановую деятельность по предупреждению и борьбе с траффикингом осуществляют 
также международные неправительственные организации. Поскольку они в меньшей 

степени связаны бюрократическими или политическими узами, их влияние может 
оказаться гораздо более эффективным по сравнению с другими организациями.  

В Молдове интенсивную информационно-пропагандистскую и методическую 

работу по предупреждению трафика живых существ ведет международная 
неправительственная организация «La Strada». Деятельность «La Strada»-Молдова против 

использования детей в коммерческой секс-индустрии, по повышению информированности 
детей и подростков, как защитить себя от оскорбительного содержания и действий в 
Интернете, была признана в качестве положительного опыта в «Справочном руководстве 

ОБСЕ по обучению полиции» [12, 181-182; 8, 42].  

Совместно с международными и неправительственными организациями и при 
поддержке посольства США в Республике Молдова «La Strada» организовала ряд 

национальных и международных семинаров для специалистов в области противодействия 
торговле людьми, подкрепив их необходимыми методико-дидактическими материалами. 

http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking
http://rm.coe.int/2nd-rd-rpt-bel/16807669e7
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Организация проводит мониторинг работы ГРЕТА, используя отчеты для оказания влияния 
на правительство с целью продвижения рекомендаций ГРЕТА. Эксперты «La Strada»-
Молдова публикуют аналитические материалы, которые затрагивают различные аспекты 

политики Республики Молдова в области борьбы с ТЛ в соотношении с международными 
и региональными стандартами в данной области. 

Швейцарский фонд «Terre des hommes» в партнерстве с Национальным центром по 
предупреждению жестокого обращения с детьми и НПО «Salvați copiii» фокусируют свою 
деятельность на предотвращении торговли детьми, защите детей от насилия, а также на 

репатриации жертв ТЛ. Эта общественная организация очень ответственно подходит к 
оценке того, что в наибольшей степени соответствует интересам ребенка: социальная 
интеграция в стране назначения или возвращение и реинтеграция в Республике Молдова. 

Кроме того, Фонд «Terre des hommes» обеспечивает защиту детей из Республики Молдова 
в странах назначения в тот период, пока принимается решение об их будущем [1, 141].  

Учитывая транснациональный характер большей части преступлений, связанных с 
торговлей людьми, правительство Молдовы сотрудничает с международными 
организациями и другими странами в рамках Пакта стабильности для ЮВЕ. Благодаря 

международному сотрудничеству были закрыты несколько маршрутов торговли людьми 
[17]. Генеральная прокуратура также сотрудничает с компетентными органами других 
стран в отношении уголовных дел по статье 165 Уголовного кодекса (торговля людьми) и 

статье 206 Уголовного кодекса (торговля детьми) [4, 20-21]. Центр по борьбе с торговлей 
людьми сотрудничал с правоохранительными органами других стран, что позволило 

выявить жертв и потенциальных жертв ТЛ, впоследствии репатриированных в Республику 
Молдова.  

Таким образом, международные организации оказывают помощь Республике 

Молдова в политике противодействии торговле людьми. При их поддержке 
потенциальным жертвам и жертвам торговли людьми предоставляется помощь и защита. 
Но для реальных подвижек и достижения эффективных результатов необходимо 

объединение усилий международных организаций и всех заинтересованных сторон, 
позволяющих обеспечить защиту каждого человека, пострадавшего от торговли людьми, в 
соответствии с международными стандартами. 

 Деятельность государственных и общественных институтов Республики 

Молдова в противодействии торговле людьми 

Скоординированная, последовательная и всеобъемлющая политика в 
противодействии торговле предполагает реализацию мультидисциплинарного и 
межсекторного подхода, вовлечение и взаимодействие специалистов различного профиля и 

представляющих различные сектора общества (государственных структур, общественных и 
межправительственных организаций). 

Наряду с развитием законодательной базы, регламентирующей политику 

противодействия торговле людьми, в Молдове созданы соответствующие 
институциональные структуры: Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми, 

Постоянный секретариат, который координирует взаимодействие и сотрудничество 
между центральными органами власти, наделенными компетенцией в сфере 
противодействия  ТЛ, гражданским обществом, СМИ и местными органами 

публичной власти. 

При поддержке доноров в составе МВД создан Центр по борьбе с торговлей 

людьми (2006). При Министерстве труда, социальной защиты и семьи организовано 

подразделение по координации и мониторингу Национальной системы перенаправления, 
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финансируемое МОМ. На местном уровне действуют территориальные комиссии по 
пресечению торговли людьми (2008). 

 В 2006 году при поддержке МОМ, внешних доноров и гражданского общества с 

целью оказания помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми была 
запущена Национальная система перенаправления. Она стала важным инструментом 

взаимодействия государственных и общественных институтов в сфере противодействия 
торговле людьми. С помощью НСП государство взяло на себя главную роль в сфере 
координации помощи и защиты жертв ТЛ, вовлекая и объединяя усилия правительства 

Молдовы и неправительственных организаций в национальную систему защиты. 
Деятельность НСП осуществляется посредством многопрофильных территориальных 
групп и охватывает всю страну.  

С момента создания в рамках НСП получили помощь 9 618 жертв и потенциальных 
жертв торговли людьми. Количество получивших помощь постоянно возрастало с 2006 

года, достигнув пика в 2013 году (1534). В 2014 году этот показатель снизился почти на 
40%. В 2015 г. НСП оказала помощь 1309 жертвам и потенциальным жертвам, в 
последующие два года этот показатель снижается. 

Число жертв ТЛ, идентифицированных и получивших помощь в рамках НСП, 
стабильно увеличивалось в период 2007-2012 гг. За последние пять лет самый низкий 
показатель зафиксирован в 2014 году, а в 2015 г. количество жертв увеличилось на 65%, 

несколько снизившись в два последующих года. 

Таблица 1. Число жертв / потенциальных жертв, получивших помощь в рамках НСП, 

человек 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

Количество молдавских  

граждан, жертв ТЛ, 

идентифицированных и 

получивших  

помощь в рамках НСП 

41 34 84 131 132 109 189 131 80 132 123 103 1289 

Количество 

потенциальных жертв 

ТЛ, получивших 

помощь в рамках НСП 

19 52 203 308 328 651 1214 1403 854 1177 1075 1046 8329 

Итого 60 86 287 439 460 760 1403 1534 934 1309 1198 1149 9618 

Действия, нацеленные на помощь и защиту жертв и потенциальных жертв торговли 
людьми, предпринятые в рамках НСП, привели к созданию эффективной системы защиты 

и помощи жертвам ТЛ, к консолидации усилий всех заинтересованных лиц, вовлеченных в 
борьбу с этим явлением в Республике Молдова. Учебная деятельность, а также поддержка 

мультидисциплинарных команд и региональных центров размещения жертв и 
потенциальных жертв трафика проводились за счет средств из государственного бюджета и 
финансов, предоставленных внешними донорами.  

Анализ ежегодных докладов Государственного департамента США позволил 
проследить, как развивалось взаимодействие государственных и общественных институтов 
Республики Молдова в противодействии торговле людьми. В начале 2000-х годов у 

правительства не было ресурсов для защиты жертв ТЛ, поэтому основная тяжесть работы 
по оказанию помощи и защиты легла на международные организации и НПО [16; 18]. Но и 

в дальнейшем правительство тратило очень мало средств на эти цели и активно полагалось 
на инициативы НПО и международных организаций [20]. 

Несмотря на начало внедрения Национальной системы перенаправления, 

государственные и правоохранительные органы не проявляли активности в выявлении 
жертв или потенциальных жертв ТЛ. Вся помощь и защита жертвам по-прежнему 
предоставлялись НПО и международными организациями и финансировались за счет 

иностранных доноров [20]. С 2008 г. правительство начинает выделять из государственного 
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бюджета средства для оперативных расходов реабилитационного центра помощи жертвам 
ТЛ [21]. В дальнейшем объем средств со стороны правительства на эти нужды 
увеличивался незначительно, но постоянно.  

С 2015 года сотрудничество между Национальным Комитетом по борьбе с 
торговлей людьми и некоторыми субъектами гражданского общества и международными 

партнерами ухудшились [28; 29]. В 2015 году правительство прекратило государственное 
финансирование «горячей линии» по жестокому обращению с детьми и эксплуатации; в 
2016 году она продолжала функционировать лишь благодаря финансовой поддержке 

международной организации [29]. 

Почти во всех докладах Госдепартамента США указывается на то, что 
правительство не предпринимает достаточных усилий в борьбе с соучастием в торговле 

людьми сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также государственных 
чиновников. Сохраняется высокий уровень коррупции в государственных и 

правоохранительных структурах [17; 18; 22; 26; 28; 29]. Правительство не проводит 
никаких профилактических мероприятий, направленных на снижение спроса на 
коммерческий секс и принудительный труд [22; 23; 24; 25; 26].  

Несмотря на сложный процесс поиска эффективных методов взаимодействия 
между государственными и общественными институтами Республики Молдова в политике 
противодействия торговле людьми, с самого начала наблюдались определенные подвижки 

в этом направлении. В 2002 году правительство Молдовы впервые организовало для 
сотрудников правоохранительных органов специальную подготовку в области 

противодействия торговле людьми [16]. В дальнейшем Министерство внутренних дел в 
сотрудничестве с партнерами из гражданского общества организовало семинары и 
тренинги для сотрудников по вопросам торговли людьми, расследованию связанных с 

торговлей людьми преступлений и опроса жертв и свидетелей. Подобные мероприятия 
проводились также для работников консульских учреждений и сотрудников пограничной 
службы. 

Представители государственных институтов и неправительственных организаций 
координируют свои действия по идентификации жертв и оказанию им помощи. С 2008 года 
Молдова улучшила свои усилия по защите жертв ТЛ. Молдавское законодательство 

освобождает жертвы от уголовного преследования за незаконные действия, совершенные в 
результате торговли людьми [22]. Сотрудничество государственных органов с 

неправительственными организациями способствовало репатриации жертв трафика живых 
существ, выявленных за рубежом, привели к изменению подхода полиции к жертвам 
трафика живых существ [27].  

Примером успешного сотрудничества государственных органов и 
неправительственных организаций является совместная деятельность Министерства труда, 
социальной защиты и семьи Республики Молдова и Швейцарского фонда «Terre des 

hommes» по репатриации детей без сопровождения, в том числе жертв торговли детьми. В 
период 2010-2013 гг. были организованы 88 миссий по репатриации детей без 

сопровождения, в результате которых из Украины, России, Румынии, Бельгии, Италии, 
Австрии, Венгрии на родину было возвращено 199 детей. По мнению экспертов, 
увеличение числа детей, выявленных за пределами страны, свидетельствует не о тенденции 

к миграции несопровождаемых детей, а о том, что возросла способность специалистов 
выявлять отсутствие детей, а также о консолидации механизмов взаимодействия с НПО в 
странах назначения, которые, фактически и выявили большинство этих детей [5, 140-142].  

Одно из главных направлений предупреждения торговли людьми связано с 
целенаправленной информационно-просветительской работой с группами риска: 
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школьниками, студентами, молодыми женщинами и девушками, особенно из сельской 
местности. Но для проведения кампаний по информированию и просвещению 
общественности правительство полагалось на неправительственные и международные 

организации, которые организовывали и проводили семинары для старшеклассников, 
преподавателей из школ и вузов, священников, местных органов власти и сотрудников 

правоохранительных органов [21]. Только начиная с 2010 года, государственные 
институты, в первую очередь НКБ ТЛ, стали прилагать определенные усилия по 
информированию и повышению уровня осведомленности молдавских граждан 

посредством привлечения внимания к данной проблеме и проведением общественных 
кампаний [24].  

В 2014-2016 гг. органы государственной власти совместно с партнерами по 

реализации и неправительственными организациями провели более 9000 мероприятий 
(семинары, учебные курса, летние лагеря, публичные лекции, занятия в образовательных 

учреждениях и т.д.) с привлечением учащихся, студентов, родителей, преподавателей и 
широкой общественности и распространили около 329 000 информационных материалов 
[4, 6]. 

В 2013 году в партнерстве с неправительственными организациями и местными 
органами государственные структуры подготовили 699 специалистов по идентификации 
жертв, переобучили более 700 врачей, социальных работников, учителей, должностных 

лиц, сотрудников правоохранительных органов по предупреждению торговли людьми и 
борьбе с ней [27]. В 2016 году 1134 сотрудника полиции, пограничной службы, судов и 

прокуратуры прошли обучение по вопросам, связанным с защитой прав человека, техникой 
допроса жертв/свидетелей торговли людьми, правами и защитой жертв преступлений в 
уголовном судопроизводстве [4, 10-12].  

В целях обеспечения взаимной поддержки в борьбе с торговлей людьми в декабре 
2016 года Центр по борьбе с торговлей людьми и Центр оказания помощи и защиты жертв 
и потенциальных жертв торговли людьми подписали соглашение о разработке и 

проведении мероприятий, связанных с защитой и продвижением прав человека и прав 
жертв торговли людьми. Государственные органы развивают партнерские отношения с 
местными НПО. В 2016 году было организовано 3 семинара по усилению потенциала 

специалистов, представляющих местные органы государственной власти и местные НПО, 
по вопросу привлечения финансовых ресурсов для развития социальных услуг для жертв 

торговли людьми в рамках Национальной системы перенаправления [4, 21].  

В целом в осуществлении политики противодействия торговле людьми во 
взаимодействии государственных и общественных институтов Республики Молдова 

наблюдаются позитивные тенденции. Это открывает хорошие перспективы для 
использования накопленного опыта в дальнейшем сотрудничестве государства и 
гражданского общества в борьбе с торговлей людьми. 

Выводы  

В реализации политики противодействия торговле людьми велика роль 

международных организаций. ООН, СЕ, ЕС, ОБСЕ разрабатывают правовые нормы, на 
которые международное сообщество опирается в противодействии торговле людьми. 
МОМ, МОТ, ЮНИСЕФ разрабатывают новые международные инструменты по вопросам 

торговли людьми, трудовой и сексуальной эксплуатации взрослых и детей. 
Международные неправительственные организации проводят информационные кампании 
по предупреждению и противодействию торговле людьми среди социально уязвимых 

групп, оказывают помощь и защиту жертвам и потенциальным жертвам ТЛ.  
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Принцип координации действий государственных и общественных институтов 
предусматривает использование междисциплинарного и межсекторального подхода, 
рекомендованного международными и региональными стандартами в этой области. По 

рекомендации и при поддержке международных партнеров для оказания помощи и защиты 
жертв и потенциальных жертв торговли людьми в Молдове была запущена НСП, которая 

стала важным инструментом взаимодействия государственных и общественных институтов 
в реализации всесторонней и скоординированной политики предотвращения и борьбы с 
торговлей людьми.  

Накопленный положительный практический опыт сотрудничества 
государственных, общественных и международных организаций будет способствовать 
дальнейшей консолидации усилий для достижения эффективных результатов в 

осуществлении политики противодействия торговле людьми.  
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ROLUL TELEVIZIUNII ÎN MEDIATIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIULUI DE 

ASISTENŢĂ PARENTALĂ PROFESIONISTĂ  

THE ROLE OF TELEVISION IN PROMOTING AND DEVELOPING THE 

PROFESSIONAL PARENTAL ASSISTANCE SERVICE 

Rezumat 

Articolul prezintă rezultatele unei cercetări prin care s-a identificat rolul televiziunii în 

dezvoltarea serviciului de asistență parentală profesionistă. Corpusul de analiză a inclus 8479 

emisiuni  cu durata de 3351 ore și 24 minute. Frecvenţa şi durata subiectului cercetat a fost de 15 și 

respectiv 1 oră 57 min și 20 sec. Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă a fost abordat în 

următoarele emisiuni: Mesager, Moldova în direct, Parteneriate pentru fiecare copil şi Telemaratonul 

„Familie puternică pentru fiecare copil” ale postului de televiziune Moldova 1. 

Cuvinte-cheie: asistență parentală profesionistă, emisiuni, mediatizare, televiziune. 

Abstract 

The article presents the results of a research that identified the role of television in the 

development of the professional parental assistance service. The analysis corpus included 8479 

programs with a duration of 3351 hours and 24 minutes. The frequency and duration of the 

researched subject was 15 and respectively 1 hour 57 min and 20 sec. The Professional Parental 

Assistance Service was approached in the following programs: Mesager, Moldova în direct, 

Parteneriate pentru fiecare copil and Telemaratonul „Familie puternică pentru fiecare copil”of the 

television station Moldova 1. 

Key-words: professional parental assistance, programs, television, media. 

Toate domeniile importante ale vieţii sociale, politice, economice, ştiinţifice, culturale, 
învăţământ-educaţie, servicii, sunt, în bună măsură, dependente de televiziune, aflându-se în 

„sferele” de influenţă ale acesteia. Televiziunea are misiunea de a informa publicul indiferent de 
obstacolele sau de conjuncturile concrete în care lucrează, pentru ca populaţie să se poată implica 
în soluţionarea diverselor probleme sociale. Volumul, diversitatea, viteza, precum şi libertatea de 

circulaţie a informaţiei se numără printre importanţii indicatori care exprimă, direct proporţional, 
gradul de dezvoltare a societăţii, nivelul real de democraţie pe care acestea l-au atins [3].  
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Zilnic, televiziunea se adresează unui public numeros, adunând informaţia din toate 
sursele posibile şi îndreptând-o spre opinia publică. Impactul asupra acesteia este unul imens şi 
ne obligă să ne stabilim poziţie faţă de „lumea” pe care o prezintă, de aceea solicită o analiză 

atentă a urmărilor sale asupra lumii în care trăim.  

Principalul canal de televiziune al populației din Republica Moldova este Moldova 1, cu 

acoperire maximă, pe întreg teritoriul țării, fiind un post de televiziune care poate fi recepționat în 
proporție de 100,0%, de către toți locuitorii care au acces la televizor. Conform BOP, acesta este 
cel mai vizionat post de televiziune. Motivul pentru care am monitorizat emisiunile sociale, 

buletine de știri în limbile română și rusă și emisiuni de divertisment și actualitate difuzate de 
către postul de televiziune Moldova 1, a fost analiza informaţiei cu privire la problema copiilor 
rămaşi fără îngrijire părintească plasaţi în Asistenţă Profesională Profesionistă, gradul de 

mediatizare a acestui serviciu și calitatea informaţiei oferite. Metodele de cercetare utilizate au 
fost metoda analizei de conţinut (iconice și verbale) și metoda analizei semio-discursive (în acest 

text sunt prezentate sintetic mai ales rezultatele obţinute prin analiza de conţinut, centrată pe 
evaluarea cantitativă a emisiunilor ca texte date, dar completate cu analiza discursivă cu 
focalizarea evaluării și interpretării pe producerea discursivă a textelor (emisiunilor) în situaţii 

specifice de comunicare. 

Corpusul de analiză – emisiuni analizate – au cuprins o frecvenţă de 8479 cu durata de 
3351 ore și 24 minute. Frecvenţa şi durata subiectului cercetat a fost de 15 și respectiv 1 oră 57 

min și 20 sec. Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă a fost abordat în următoarele 
emisiuni: Mesager, Moldova în direct, Parteneriate pentru fiecare copil şi Telemaratonul „Familie 

puternică pentru fiecare copil”.  

Au fost difuzate 75 emisiuni, tipul, frecvenţa şi durata cărora este prezentată în tabelul de 
mai jos. 

Nr. Denumirea emisiunii Tematică Frecvenţa Durata / ore 

1 Accente economice Economic  113 56:30  

2 Aniversări Muzical  8 5:47  

3 Art club Cultură  65 32:30  

4 Artelier Artă 20 10  

5 Avangaraj Social 75 73:32  

6 Baştina Socio-economică 140 102 

7 Bună dimineaţa Divertisment 234 390 

8 Bună seara Socio-politic 47 47  

9 Carta drepturilor Drept 17 7:53 

10 Casa mea Divertisment 61 30:30  

11 Chişinăul de ieri şi azi  89 37: 20  

12 Cine vine la noi Divertisment 136 136:12  

13 Cinemateca universală Divertisment 63 15:50 

14 Concerte și transmisiuni în 

direct 

Divertisment 270 400:16  

15 Copii veniţi din cer Divertisment 4 3:20 

16 Cultura azi Cultural 144 108  

17 Cuvintele credinţei Religioasă 107 80:25 

18 Destine de colecţie Social 51 25:30  

19 Dialog social Social  104 34:35 

20 Dialogul generaţiilor Divertisment 3 2:25  

21 Dinastii muzicale Muzical 8 4:25 

22 Dor Muzical  69 34:30 

23 Ediţii speciale Socio-politic 11 11  



217 

 

24 Erudit caffee Cognitivă  126 94:30 

25 Evantai folcloric Culturală 55 36:35  

26 Fii tânăr Divertisment 126 94:30  

27 Focus Divertisment 13 6:30 

28 Fotbal non stop Sport  33 16:30 

29 Găgăuz Ogea Publicistică  55 27:30  

30 În premieră Divertisment 43 43:20  

31 În ritm de dans Muzical 32 16  

32 La datorie Divertisment 44 14:34  

33 La noi în sat Etnomuzical  53 35:21  

34 Legendele muzicii Etnomuzical  64 32  

35 Magazinele FIFA Sport  20 10:45  

36 Magazinul copiilor Divertisment 65 32:30  

37 Medalion muzical Etnomuzical  15 3:45  

38 Mesager Informativ  366 183  

39 Moldova în direct Talk-show 101 101  

40 Moldoveni de pretutindeni Videomagazin  54 27  

41 Natura în obiectiv Divertisment 118 59  

42 O seară în familie Talk-show 108 108 

43 Parteneriate pentru fiecare copil Social  19 6:25 

44 Părinţi şi copii Social 100 58:23  

45 Petalo Romana Publicistică  28 14  

46 Poftiţi la masă Divertisment 37 18:30  

47 Portrete în timp Publicistică  77 38:30 

48 Povestea de seară Divertisment 366 91:30 

49 Profil de savant Cultural 59 14:45  

50 Pupici pentru mămici Social  1 00:30  

51 Reporter de gardă Reportaj de investigație 93 38:45 

52 Respiro Reportaj de investigație 2 1  

53 Retro stil Muzical  1 00:45 

54 Revizie tehnică Divertisment 11 4:25 

55 Ring Star Concurs muzical 91 91  

56 Russkii mir Publicistică  87 43:30 

57 Să petrecem împreună Muzical  1 1  

58 Săptămâna sportivă Sport  64 32 

59 Stil nou Divertisment  105 52: 30 

60 Sub acelaşi cer Publicistică  25 12:30  

61 Svitanok Publicitate  12 6  

62 Ştiinţă și inovare Informativă  51 25:30 

63 Ştiri pozitive Informativă  74 24:35 

64 Ştiri rom. Informativă  1986  

65 Ştiri rus. Informativă  1359  

66 Telemaratonul „Dăruieşte o zi 

fără suferinţă” 

Social  1 00:40  

67 Telemaratonul „Familie 

puternică pentru fiecare copil” 

Social  1 4:20 

68 Tezaur Cultural  137 34:25 

69 Un pas spre sănătate Divertisment 2 1  

70 Un sfert de vorbă cu I. Spătaru Publicistică  97 24:25  

71 Unda Bugeacului Publicistică  55 27:30  
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72 Vector European  Videomagazin  65 32:30 

73 Videoteca copiilor Muzical  31 10:23 

74 Visele devin realitate Divertisment 3 1:30 

75 World story Divertisment 108 46:48 

 Total  8479 3351:24 

Impactul pozitiv al plasării copiilor în serviciul de APP a fost evidenţiat în următoarele 

discursuri: Valentina Buliga, fost ministru al Ministerului muncii, protecției sociale și familiei, a 
relatat că „asistenţii parentali profesionişti sunt persoane pregătite să acorde asistenţă copiilor şi 
dacă procedura de plasament a copilului în cadrul acestor servicii este respectată putem fi siguri 

că aceşti copii nu sunt fără supraveghere și nu există vri-un risc în viața lor” [11]. Liliana Rotaru, 
președintele asociației ”Copil, Comunitate, Familie” a expus situaţia a doi copii din APP care „au 
putut beneficia de protezare gratuită în Italia, datorită asistenților parentali în familia cărora au 

fost plasați, care s-au interesat și au fost insistenți în căutarea soluției la problemele pe care le 
aveau copii, costul unei proteze fiind de 30.000 de euro” [6]. Tudor Rădeanu, şeful Direcţiei 

asistenţă socială și protecţie a familiei din r. Ungheni, menţionează că au dezvoltat servicii de 
alternativă care sunt „viitorul ţării noastre, servicii testate la nivel internaţional ca serviciu de 
asistenţă parentală profesionistă (36 APP și 63 copii), case de copii de tip familie și serviciul de 

sprijin familial”. Olga Zaharia, manager al serviciului de APP din Chișinău, a menționat că 
„reușesc să-i ofere fiecărui copil plasat în APP un viitor fericit, o familie care să-l îngrijească”. 
Ana Palii, consultantă servicii sociale mun. Chişinău explică că „APP este un serviciu care oferă 

un mediu familial, unde copiii au posibilitatea să locuiască în familia acestei persoane, împreună 
cu copiii biologici şi beneficiază de toate bunurile, de toată căldura sufletească oferită în familie. 

Este un serviciu cost eficient, monitorizat de către specialişti, are posibilitatea să acopere tot 
spectru de probleme cu care vin copiii în acest serviciu” De o importanţă mare este și Asistenţa 
parentală profesionistă de răgaz unde „familiile care au copii cu dezabilităţi pot aduce copiii în 

APP (nu mai mult de 45 zile) astfel beneficiind de o pauză pentru a-şi rezolva problemele și a-şi 
restabili puterile. Este salutabil că acest serviciu este dezvoltat în Moldova” [15].  

Practica Europeană arată că un copil se simte mult mai bine într-o familie dacă nu 

biologică cel puțin substitut decât în instituții rezidențiale sau școli de tip internat [10]. Petru 
Gojan, asistent social, or. Teleneşti, a accentuat că copii plasaţi în APP „foarte repede se 
adaptează în familie şi ca rezultat asistenţii parentali le devin ca părinţi biologici, numindu-i 

mamă, tată, bunică, bunel, ei se simt foarte bine în familie. Copiii se integrează cu uşurinţă şi în 
şcoală, sunt primiţi de către pedagogi, copii, nu se simte discriminare sau diferenţă între copii”. 

De asemenea „în cadrul serviciului de asistenţă parentală profesionistă copiii sunt abordaţi 
individual şi se pune accent pe integrarea lor în comunitate” [13]. Aici ei sunt „educaţi şi 
dezvoltaţi pentru ca ulterior să devină cetăţeni activi, beneficiind de o familie puternică” [15]. 

Însăşi copiii plasaţi în asistenţă parentală profesionistă au menţionat că se simt bine în 
familiile substitut, numind persoanele care îi îngrijesc mamă și tată [15] și că nu vor să se 
întoarcă în familia biologică deoarece acolo nu erau îngrijiţi, dar aici se simt ocrotiţi, iubiţi şi 

importanţi [12]. Sunt mai liberi, li sa mărit cercul de comunicare, au mai mulți prieteni, sunt 
primiţi bine la şcoală şi se simt ca în familie. În cazul când copiii ating majoratul și nu s-a reușit 

integrarea acestora în familia biologică/extinsă sau familia adoptatoare, ei în continuare se pot 
baza pe susținerea asistentului parental profesionist, acesta este și cazul Marianei și Raisei, care 
au atins majoratul şi continuă să trăiască în familia asistentului parental profesionist, menționând 

că ”mamă nu e cea care te naște, ci cea care te crește” [15]. 

Copiii care alcătuiesc subiectul cercetării noastre au dat următoarele definiții termenului 
de familie: „familia este casa unde te-ai născut și eşti protejat”, „familia este un rai, e locul unde 

mă simt iubită și am cele mai dragi persoane lângă mine”, „sora, fratele, mama, tată este o familie 
unită”, „familia este începutul unui copil, prezentul şi viitorul său”, „sunt braţele spre care facem 
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primii paşi şi ochii care ne croiesc viitorul”, „familia înseamnă totul”, „fiecare dintre noi merită 
să aibă o familie puternică” [4], ”când cineva se îngrijește de tine, te îndrumă, te învață ce e bine 
și ce e rău, familia este o comoară” [14]. 

Au fost evidenţiate următoarele probleme care au apărut în procesul de implementare şi 
dezvoltare a serviciului de APP. În primul rând Valentina Buliga a argumentat „necesitatea 

schimbării atitudinii cu privire la serviciile de îngrijire a copilului instituţionalizat ca rezultat al 
realităţilor dure care mai persistă în R.M., cum ar fi sărăcia, migraţia, rata mare a divorţurilor”. E 
necesară reorientarea serviciilor prestate copiilor de la nivel centralizat la cel comunitar, de la 

instituţii la familie [15]. Acest proces este încă în „etapă iniţială”, afirmă expertul internațional 
Chris Batty din Marea Britanie, relatând că copii din Marea Britanie, dacă nu se pot afla în 
familiile lor sunt plasați în familii substitutive, în Moldova, este nevoie ca numărul acestor 

familii să crească [10].  

Elena Bacalov, vicepreşedintele r. Cahul, a afirmat că multe din aceste servicii 

alternative instituţionalizării au fost implementate de organizaţii nonguvernamentale ne având un 
suport juridic ceea ce a îngreunat funcţionarea acestora [15]. De asemenea şefa secţiei protecţie a 
familiei şi copilului, or. Ungheni, Maria Croitoru, a menţionat că serviciul de APP a fost deschis 

în raion în 2002 dintr-un proiect finanţat pe atunci de trustul european al copiilor, mai târziu 
Everychild şi acum Parteneriat pentru fiecare copil. De la început au întâmpinat multe probleme 
şi rezistenţă din partea autorităţilor și comunităţii. Pentru a depăşi aceste probleme au organizat 

diverse traininguri, seminare, au fost instruiţi asistenţii sociali cu privire la serviciul dat, s-a lucrat 
cu primarii [12]. Odată ce sa demonstrat impactul pozitiv al plasării copiilor în familiile substitut, 

serviciile au fost preluate de către organele de stat la nivel naţional având suport juridic şi 
parteneriat din partea organizaţiilor neguvernamentale, ceea ce face mai uşoară munca în acest 
domeniu [15]. 

Şefa serviciului APP r-ul Ungheni a evidențiat că în serviciu sunt plasați „copii nu dintre 
cei mai buni” datorită experienței negative prin care au trecut și asistenții parentali depun un 
mare efort în ajutorarea acestor copii. La plasarea copiilor în familia substitut sunt dificultăţi de 

relaţionare între asistenţii parentali profesionişti şi copiii plasaţi. Asistenţii parentali sunt 
conştienţi că aceste probleme apar ca rezultat al traumelor prin care aceştia au trecut și care le-a 
influenţat comportamentul. Însuşi un asistent parental profesionist a afirmat că începutul e mai 

greu, dar după ce se „porneşte carul merge înainte” și a încurajat ca și alţii să ia copii în 
plasament dar cu o condiţie - să dea dovadă de multă răbdare [14]. 

Altă problemă identificată de Olga Zaharia, este numărul mic de asistenți parentali 
profesioniști în municipiu Chişinău în comparație cu raioanele unde solicitanții de a presta 
serviciu sunt mai mulți, deoarece au posibilități mai mici de angajare la alte posturi, pe când în 

Chișinău oferta posturilor de muncă este mai mare și sunt mai puțini doritori de a presta servicii 
de Asistență Parentală Profesionistă. De asemenea Tatiana Moca, manager de programe CCF, a 
menționat că în ultimii ani s-a mărit numărul de asistenţi parentali profesionişti, însă insuficient 

pentru a răspunde la toate solicitările. Nu sunt asistenţi parentali care să ia copii foarte mici. Dacă 
copilul este abandonat la maternitate merge cu părere de rău în instituţie rezidenţială nu într-o 

familie iubitoare deoarece nu sunt familii APP care să ia copii mici, până la 3 ani sau copii cu 
dezabilităţi fizice, devieri de comportament. 

Salariul asistentului parental profesionist este un alt punct slab în cadrul serviciului APP 

susține Ana Palii, manager de programe în cadrul AO “Parteneriate pentru fiecare copil”. Cu 
toate că s-a ridicat salariul asistentului parental, aflarea copilului în familie necesită mai multe 
cheltuieli financiare, statul trebuie să depună efort pentru a susţine aceşti copii. Mai mult, adaugă 

Tatiana Moca, trebuie să ne gândim la mărirea anumitor cheltuieli care le au asistenții parentali 
profesioniști cu anumite categorii de copii ( cu vârsta până la 3 ani, ș.a.) [15]. 
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Domeniile unde se cere îmbunătățirea serviciului, afirmă Petru Rusu, șef, Direcția 
Asistență Socială Florești, sunt: potrivirea copilului cu familia substitut și prezentarea controlului 
medical al copilului plasat cât și al asistentului parental în termenii stabiliți [10]. Mărirea 

numărului de angajați, asistenți sociali, psihologi, este o condiție indispensabilă în asigurarea 
calității serviciului. În ultimii doi ani s-a văzut că copiii pot fi plasați în familia extinsă, mai puțin 

în cea biologică deoarece specialiștii nu reușesc să responsabilizeze părinții să dea copilului o 
îngrijire la nivel a argumentat Olga Zaharia [15]. 

Pe parcursul difuzării emisiunilor postului de televiziune Moldova 1, în perioada stabilită 

pentru cercetare, au fost menționate următoarele realizări în carul serviciilor oferite copiilor 
rămași fără îngrijire părintească plasați în APP. Un pas important în asigurarea calității serviciilor 
oferite copilului este recensământul care a fost realizat, a notat, Valentina Buliga. Dacă în anul 

2009 statistica cu privire la copiii rămași fără îngrijire părintească nu era sigură, instituțiile din 
domeniu (Ministerul afacerilor interne, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Biroul național 

de statistică) dădeau cifre diferite cu privire la numărul total al copiilor rămași fără îngrijire 
părintească, în 2012 s-a reușit să se facă un recensământ al copiilor cu ajutorul partenerilor 
MMPSF, asistenților sociali din teritoriu și cu specialiștii în domeniu, se cunoaşte cu exactitate 

câți copii sunt în fiecare localitate, care este profilul acestor copii și care sunt nevoile lor. În iunie 
2012 erau 105 mii copii rămași fără unul sau ambii părinți, 465 copii fără îngrijirea unui matur, 
erau unu în îngrijirea altuia, un frate sau o soră mai mare îngrijea de cei mai mici [11]. 

Vicepremierul Tatiana Potîng, a anunțat că copiii ai căror părinți sunt plecați peste hotare vor 
avea tutelă. Guvernul era în curs de elaborare a unui program de educație parentală, iar pe lângă 

Consiliu Național pentru drepturile copilului va fi instituit un grup de lucru care se vor ocupa de 
crearea serviciilor alternative internatelor [8].  

Liliana Palihovici, a subliniat că în ultimii 4-5 ani, R.M şi-a schimbat abordarea vizavi 

de plasamentul copiilor: „noi susţinem că fiecare copil trebuie să crească în familie”. Prioritate 
naţională fiind programele de dezinstituţionalizare, aprobarea cadrului legislativ cum ar fi Legea 
cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate, ea aduce o claritate în actele legislative cu 

privire la responsabilitățile și atribuțiile cadrelor abilitate în protecția copilului, Strategia privind 
protecţia copilului şi familiei în R.M., un şir de acte normative care reglementează un şir de 
servicii de alternativă celor familiale, a specificat, Valentina Buliga [15]. Copiii care nu pot să 

rămână în familia biologică sunt plasați în case de copii de tip familie, asistență parentală 
profesionistă, centre de plasament temporar sau de lungă durată [11]. 

Datele statistice arată că în ultimii ani numărul copiilor aflaţi în îngrijire rezidenţială a 
scăzut de 3 ori, dacă în 2007, 11 mii copii se aflau în instituţii rezidenţiale, 2014 mai puţin de 7 
mii. 10 mii de copii creşteau şi erau educaţi în serviciile de tutelă, asistenţă parentală 

profesionistă și case de copii de tip familie. Dacă copilul nu are o familie biologică model, atunci 
statul Republicii Moldova, ”oferă o familie puternică pentru fiecare copil” [15]. 

Din 2007 în Raionul Făleşti nu a fost instituţionalizat nici un copil, pe parcursul ultimilor 

trei ani 471 de copii aflaţi în situaţie de risc au fost asistaţi, reintegraţi în societate, în familiile 
biologice, în familiile extinse sau în familiile substitutive de tip familial [13]. Elena Bacalov, 

vicepreşedintele r. Cahul, a relatat că un impact puternic în dezvoltarea serviciilor de alternativă a 
avut-o organizațiile neguvernamentale. Ele fiind cele care au deschis primele familii substitut din 
republică. Mai târziu aceste servicii au fost preluate de către organele de stat la nivel naţional 

elaborând și un suport juridic. 

În ultimii ani sa mărit numărul de asistenţi parentali profesionişti, afirmă, Tatiana Moca, 
manager de programe CCF. Asistenții parentali profesioniști până a fi aprobați ca prestatori de 

servicii trec cursuri de formare. Asistentul parental trebuie să corespundă anumitor standarde, să 
posede spațiu locativ și copilul să aibă propria camera [15]. 
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 Plasarea copilului în APP sau CCTF are loc în baza unei şedinţe a comisiei copilului 
aflat în dificultate, participanţi fiind atât specialiştii din sfera socială, atât şi cea de învăţământ, 
poliţie și medicină, care dau verdictul spre aprobare sau dezaprobare. Până la plasament se 

lucrează atât cu familia cât și cu copii care urmează a fi plasaţi, se face potrivirea. O dată în an 
asistenții parentali profesioniști trec revizuirea sau monitorizarea la competențele profesionale și 

copii sunt în permanență în vizorul specialiștilor [12]. 

Pe lângă cadrul legislativ au fost întreprinse şi un şir de acţiuni practice spre 
îmbunătățirea funcționării serviciului, ca de exemplu majorarea salariului, prestaţiile oferite 

asistenţilor parentali, ajutor pentru plasament (3000 lei) sau prestaţie unică la plasament în 
dependenţă de durata acestuia [15], copiii sunt susținuți material de asistența socială locală cu 21 
lei pentru alimentare [12]. De asemenea, 20 copii rămași fără ocrotire părintească au primit un 

ajutor financiar în mărime de 4000 lei din partea primării municipiului Chișinău cu ocazia 
începerii anului școlar. Banii au fost transferați pe conturile tutorilor sau asistenților parentali ai 

copilului, în dependență de caz [9]. 

Importanţa dezvoltării serviciului dat este susţinută de Liliana Palihovici, relatând că 
studiile demonstrează că un copil creşte sănătos fizic, psihic dar și mai bine îngrijit în cadrul 

familiei depăşind tot felul de dificultăţi cu sprijinul adultului. De aceea este foarte important, 
menţionează Stela Grigoraş, ca fiecare copil să crească într-o familie puternică. Noi suntem ceea 
ce au fost cândva în copilărie, viaţa de adult este marcată, modelată de experienţele care le-am 

avut în copilărie. Aceste experienţe influenţează modalitatea în care noi devenim cetăţeni, 
familie, comunitate, naţiune [15]. Acesta este confirmată şi de expertul internaţional, Chris Batty: 

„practica europeană arată că un copil se simte mult mai bine într-o familie dacă nu biologică cel 
puțin substitut decât în instituții rezidențiale sau școli internat” [10]. 

Interesul populației față de emisiunile televizate este diferită în dependență de tipul 

emisiunii, ora de difuzare pe parcursul unei zile și în ce zi a săptămânii este prezentată. O mare 
parte a populației se uită la televizor zilnic, iar media numărului de ore petrecut în faţa acestuia 
este de 4-5. În zilele sfârșitului de săptămână consumul TV este mai mare decât în cursul zilelor 

lucrătoare, atât ca procent de telespectatori cât şi ca număr mediu de ore, pe orice interval orar 
[2]. Intervalul orar în care atenţia publicului se îndreaptă cel mai mult spre micul ecran, atât în 
zilele lucrătoare, cât şi în cele nelucrătoare, este 19:00-23:00, interval cunoscut în literatura de 

specialitate sub denumirea de „prime-time”.  

La polul opus, se situează intervalul ce corespunde în mare măsură programului obişnuit 

al unei zile de lucru, 9:00-15:00 (în acest ultim caz, sunt exceptate zilele nelucrătoare, în care 
consumul tv este mai ridicat cu până la 25%). Cele mai vizionate emisiuni sunt jurnalele de ştiri 
care prezintă interes pentru toate categoriile geodemografice, indiferent de mediul în care 

locuiesc sau de nivelul de studii, cu audienţe totuşi mai ridicate îndeosebi în rândul populaţiei cu 
vârste peste 35 de ani [1]. 

Emisiunea care prezintă un interes sporit din partea audiovizualului este Mesager, fiind 

un buletin de ştiri şi are avantajul să fie amplasat în intervalul orar de prime-time, de la 19:00 – 
19:30. Subiectul cercetat a fost abordat de nouă ori în cadrul acestei emisiuni cu durata de 17 

minute. Pe parcursul difuzării acestor emisiuni (80%) s-a conturat mai mult problema copilului 
rămas fără îngrijire părintească nepunându-se accent semnificativ asupra serviciul de asistență 
parentală profesionistă. Sa prezentat Legea cu privire la protecția specială a copiilor aflați în 

situație de risc și a copiilor separați de părinți, adoptată de parlament în iunie 2013. Sa reliefat 
rolul familiei în creșterea și îngrijirea copilului și importanța plasării acestora în familii substitut 
atunci când nu este posibil aflarea lor în familia biologică sau extinsă [5]. De asemenea sa 

evidenţiat că instituţiile rezidenţiale nu mai prezintă o soluţie optimă în creşterea şi îngrijirea 
copiilor care necesită adăpost. În baza proiectului ”Familie puternică pentru fiecare copil” 

finanțat de agenția SUA pentru dezvoltare internațională, şapte şcoli internat din ţară urmează a fi 
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închise până în iunie 2017, copii fiind plasaţi în familia biologică sau familia substitut. A fost 
prezentat programul de activitate a organizaţiei CCF Moldova, aducând la cunoştinţă rezultatele 
obţinute în lucrul cu copiii reîntorşi în familia biologică din instituţii rezidenţiale şi în prevenirea 

instituţionalizării copilului [7]. Cu toate că organizaţia dată are un impact mare în implementarea 
şi dezvoltarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă, nu s-a atins acest subiect.  

Luând în consideraţie că această emisiune beneficiază de un număr mare de vizionări şi 
are avantajul plasării în ora de „prime-time” a zilei, are o influenţă semnificativă în informarea şi 
influenţarea populaţiei. Considerăm că subiectul cercetat a fost abordat insuficient și vag în 

cadrul acestei emisiuni, nu a adus o claritate telespectatorului despre esenţa serviciului de 
Asistenţă Parentală Profesionistă. 

Emisiunile în cadrul cărora abordarea subiectului cercetat a fost multidimensională sunt: 

Parteneriate pentru fiecare copil cu durate de o oră și 20 minute și Telemaratonul „Familie 
puternică pentru fiecare copil” cu durata de trei ore. Acestea au fost difuzate în week-end dar în 

intervalul de timp când vizionările sunt mai reduse, între orele 13:00 – 16:00. Pe parcursul 
emisiunilor au fost invitaţi specialişti din domeniul protecţiei copilului şi familiei care au scos în 
evidenţă importanţa serviciului dat, realizările obţinute şi domeniile care urmează să fie 

îmbunătăţite. Au participat și familii de asistenţi parentali profesionişti împreună cu copiii 
plasaţi. În linii generale au prezentat problemele cu care se confruntă şi realizările pe care aceştia 
le-au obţinut în perioada prestării serviciului de asistenţă parentală profesionistă. Copiii plasaţi și-

au exprimat emoţiile care la trăiesc în „noua familie”. 

Este un mare progres că serviciul de Asistenţă parentală profesionistă este mediatizat şi 

discutat în cadrul emisiunilor postului de televiziune Moldova 1. Aceasta arată că societatea pune 
un accent tot mai mare asupra necesităţilor copilului de a creşte și a se dezvolta în mijlocul unei 
familii puternice care să fie pentru copil un punct de referinţă spre viitor. O societate sănătoasă, 

funcţională şi prosperă este alcătuită din familii cu valori morale, care privesc copilul ca pe un 
viitor cetăţean ce va contribui la dezvoltarea sau decăderea societăţii. Cu toate acestea consider 
că este necesară o prezentarea mai aprofundată a serviciului şi a impactului care acesta îl are în 

primul rând asupra copilului, apoi asupra familiei şi a întregii societăţi.  

Bibliografie  
1. Călin Mircea Popa, Studiul geodemografic și psihografic în audiența televiziunilor românești, 

Rezumatul tezei de doctor, Școala doctorală ”Simion Mehedinți”, București: 2011, 80 pag. 

2. Consiliul naţional al audiovizualului, institutul naţional pentru opinie şi marketing INSOMAR, 

„Obiceiuri, atitudini şi satisfacţia publicului radio și TV”, Raport final de cercetare, septembrie – 

octombrie 2007, 221 pag. 

3. Institutul de Politici Publice. Barometru de opinie publică, aprilie, 2015, 

http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_04.2015_prima_parte_finale.pdf(vizitat21.07.2015

). 

4. TV Moldova 1, „De ziua copiilor”, 21:48, 28.05.2014. 

5. TV Moldova 1, Mesager, 19:44, 03.11.2013. 

6. TV Moldova 1, Mesager, 20:35, 23.02.2014. 

7. TV Moldova 1, Mesager, 19:24, 05.03.2014. 

8. TV Moldova 1, Mesager, 19.22, 09.04. 2014. 

9. TV Moldova 1, Mesager, 19:20, 19.08.2014 

10. TV Moldova 1, Mesager, 19:06, 11.09.2014.  

11. TV Moldova 1, Moldova în direct, 19:55, 17.12.13. 

12. TV Moldova 1, Parteneriat pentru fiecare copil, 13:20, 21.12.2013. 

13. TV Moldova 1, Parteneriate pentru fiecare copil, 13:32, 19.04.2014 

14. TV Moldova 1, Parteneriat pentru fiecare copil, 13:00, 17.05.2014 

15. TV Moldova 1, Telemaratonul „Familie puternică pentru fiecare copil”, 13:00, 01.06.2014. 

http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_04.2015_prima_parte_finale.pdf(vizitat21.07.2015)
http://www.ipp.md/public/files/Barometru/BOP_04.2015_prima_parte_finale.pdf(vizitat21.07.2015)


223 

 

CZU: 364.6 

Coroban Cristina  

IMPACTUL GRUPURILOR DE SUPORT ASUPRA PERFORMANȚELOR COPIILOR 

ÎN SITUAȚIE VULNERABILĂ  

THE IMPACT OF SUPPORT GROUPS ON THE PERFORMANCE OF CHILDREN IN A 

VULNERABLE SITUATION  

Rezumat 

Această lucrare este rezultatul unor preocupări, de cunoaştere a impactului grupurilor de 

suport social asupra performanțelor copiilor aflați în situație vulnerabilă. Pentru a cunoaște care 
este situația acestor copii și a interveni după necesitate în rezultatele lor, precum reușita școlară, 

absențele și integrarea socio-școlară, a fost monitorizată evoluția indicatorilor stabiliți atât la 
nivel de fiecare copil cât și la nivel de Centru,  în total în proiect fiind incluse 6 Centre. 
Monitorizarea a cuprins atât primul cât și al II-lea semestru al anului de învățământ. Astfel am 

avut posibilitatea de a urmări evoluția indicatorilor și de a scoate în evidență rolul suportului 
social. 

Cuvinte-cheie: copii, suport social, reușită școlară, absenteism, integrare socio-școlară.  

Abstract 

This article is the result of concerns of knowing the impact of social support groups on the 

performances of children in vulnerable situations. In order to know the situation of these children and 

to intervene as necessary in their results, such as school success, absences and socio-school 

integration, the evolution of the indicators established both at the level of each child and at the Center 

level was monitored project including 6 centers. The monitoring included both the first and second 

semesters of the school year. Thus, we had the opportunity to track the evolution of the indicators and 

to highlight the role of social support. 

Key-words: children, social support, school success, absenteeism, socio-school integration. 

Sistemul de suport social este un factor important de menținerea echilibrului afectiv, 

amenințat deseori de adversitate. Natura și amploarea relațiilor sociale poate avea o influență 
semnificativă asupra dezvoltării personale, sănătății și bunăstării în general. Prezența grupurilor 
de suport poate contribui la consolidarea raporturilor sociale prin diversificarea membrilor rețelei 

de suport și serviciilor. Suportul social se prezintă ca un proces important în susţinerea sănătăţii 
fizice și psihice ale individului, în integrarea sa, în creşterea stimei de sine și ajutarea acestuia să 

aibă încredere în oameni și să se simtă în siguranţă. 
Conceptul de suport social se inspiră din lucrările sociologului francez Emile Durkheim, 

care face referire ca lipsa de integrare în rețeaua conexiunilor sociale poate genera situații de 

vulnerabilitate. Astfel confruntându-se cu numeroase probleme grave, familiile contemporane au 
întâlnit termenul de vulnerabilitate, care este de altfel un termen extrem de răspândit astăzi în 
societatea noastră contemporană, care reprezintă inadaptarea acţiunilor la cerinţele structurale ale 

sistemului social sau incapacitatea indivizilor sau grupurilor de a acţiona. 
Una dintre cele mai importante direcții ale teoriei sistemelor este analiza rețelelor din 

cadrul sistemelor de suport social, analiza se concentrează asupra grupurilor de suport formal cit 
și asupra suportului informal oferit persoanelor aflat în situații de dificultate de către prieteni, 
vecini și membri ai familiei.  

În aceeaşi ordine de idei, suportul social reprezintă principala resursă exterioară la care 
individul poate apela pentru evitarea sau rezolvarea anumitor probleme pe care nu le poate 
rezolva singur.  

Suportul social este percepţia actuală că individul este susținut și îngrijit de către un grup 
de persoane printr-o reţea socială de susţinere. Resursele de suport poate fi emoțional, financiar, 

informaționale, de consiliere. Suportul social poate veni din mai multe surse, cum ar fi de familie, 
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prieteni, organizații, colegii, ONG și suportul statului. Suportul social este studiat de o gamă largă 
de discipline, precum psihologie, medicină, sociologie, asistență medicală, sănătate publică și 
asistență socială. Suportul social re referă la beneficiile pentru sănătatea fizică și mentală și de 

ajutor social.  

Reperele teoretice cu referire la suportul social derivă din teoria suportului social, 

descrisă de psihologul James S. Hause. Suportul social, înţeles sub forma normelor inductive şi 
subiective care pot ajuta la adoptarea unui comportament sănătos, incluzând activitatea fizică. 
Majoritatea studiilor definesc suportul social ca ajutor instrumental, emoţional şi informaţional 

obţinut de o persoană de la persoanele din mediul ei social şi resursele din comunitate şi rolul lor 
de mediere sau moderare asupra sănătăţii. Lipsa unor reţele de suport are de asemenea impact 
asupra sănătăţii deoarece interferează cu ajutorul practic. Reţelele sociale au impact și în perioada 

de recuperare după apariţia unei boli. Suportul social se referă la suportul instrumental, 
informaţional, și emoţional obţinut de la o persoană din mediul social sau din comunitate.  

Suportul social poate minimaliza efectele stresului. Percepţia individuală poate fi 
modificată de grup şi îi poate dezvolta sentimente de încredere în sine, abilităţi şi sentimente de 
control asupra mediului. Având în vedere aceste teorii ale suportului social, și dimensiunile care 

le implică, considerăm că schimbul efectiv de informaţii între angajaţi nu înseamnă suport social. 
Suportul social cuprinde și dimensiunea emoţionala, apreciere, informarea, ajutor palpabil. 

O altă accepțiune atribuită termenului de suport social este dată de S. Chelcea și P. Iluţ, 

care categorizează suportul social drept “susţinerea psihologică și socială a persoanelor: confortul, 
asistenţa şi informaţiile primite din partea indivizilor și grupurilor în cadrul relaţiilor formale şi 

informale”.  

Termenul de suport social are o largă utilizare și se referă în special la mecanismele prin 
care relațiile interpersonale luptă împotriva mediului înconjurător stresant. De fapt definirea 

suportului social în literatura de specialitate se face din prisma a trei perspective. 

 Prima este perspectiva sociologică care pune accentul pe gradul în care individul este 
integrat într-un grup social. Din această perspectivă măsurarea suportului social implică numărul 

și interdependența relațiilor sociale.  

 A doua perspectivă este cea psihologică și pune accentul pe percepția disponibilității 
suportului. În acest caz, cercetătorii sunt interesați să studieze tipul sau cantitatea de suport pe 
care percep că-l primesc de la rețeaua lor socială (suportul primit) sau pe care-l percep ca 

disponibil (suportul perceput). 

 A treia perspectivă este cea a comunicării. Aceasta pune accentul pe interacțiunile 
dintre cei care oferă și cei care primesc suport social.  

Cercetătorii care studiază comunicarea suportivă evaluează comportamentele verbale și 
nonverbale în care persoanele se angajează atunci când încearcă să ajute pe cineva (suport 
promulgat). 

Din perspectivă sociologică termenul de suport social este adesea utilizat atât cu sens de 
reţea socială, cât și de integrare socială. Reţeaua socială reprezintă baza obiectivă a integrării 
sociale și a suportului social, numărul de persoane din mediul individului care ar putea furniza 

suport. Integrarea socială se referă la structura şi numărul relaţiilor sociale, frecvenţa 
interacţiunilor, iar uneori se referă la percepţia subiectivă a apartenenţei la reţeaua respectivă. 

Multe dintre studiile suportului social s-au axat pe măsurarea rețelei sociale. Concluziile acestora 
au fost că beneficiile rețelei sociale a unui individ sunt direct proporționale cu mărimea rețelei și 
că a avea o relație implică a primi beneficii de pe urma acelei relații [3]. 

Conform perspectivei psihologice suportul social este definit ca o tranzacție 
interpersonală ce include una sau mai multe dintre componentele: 
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 implicare emoțională (simpatie, empatie, iubire) 

 ajutor instrumental (bunuri sau servicii), informații (despre mediu)  

 informații relevante în autoevaluare 

Suportul social se referă la funcţia și calitatea relaţiilor sociale, precum disponibilitatea 

percepută pentru acordarea ajutorului de către ceilalţi sau suportul deja primit. Suportul social se 
produce în cadrul unui proces interactiv și este legat de altruism, sentimentul obligaţiei, percepţia 
reciprocităţii. 

Termenul de suport social este adesea utilizat atât cu sens de reţea socială, cât și de 
integrare socială: 

 reţeaua socială reprezintă baza obiectivă a integrării sociale și a suportului 

social,numărul de persoane din mediul individului care ar putea furniza suport, 

 integrarea socială se referă la structura şi numărul relaţiilor sociale, frecvenţa 
interacţiunilor, iar uneori se referă la percepţia subiectivă a apartenenţei la reţeaua respectivă, 

 suportul social se referă la funcţia și calitatea relaţiilor sociale, precum disponibilitatea 

percepută pentru acordarea de ajutor de către ceilalţi sau suportul deja primit. Suportul social se 
produce în cadrul unui proces interactiv și este legat de altruism, sentimentul obligaţiei, percepţia 
reciprocităţii. 

Suportul social poate fi privit ca resursă furnizată de ceilalţi, ca sprijin pentru a face faţă 
unui stres, ca schimb de resurse. O distincţie importantă se face între suportul perceput ca fiind 
disponibil și suportul primit. Primul este prospectiv, în timp ce al doilea mai curând 

retrospectiv. Nevoia de suport social, mobilizarea suportului, perceperea şi recepţionarea lui 
diferă sistematic în rândul populaţiei. Pe lângă circumstanţele vieţii şi agenţii stresori, sunt 
diferenţe şi între sexe, statusuri maritale şi categorii de vârstă. În general, femeile au prieteni mai 

apropiaţi decât bărbaţii de-a lungul vieţii şi reţele sociale mai extinse. În plus, femeile furnizează 
mai mult suport social atât femeilor, cât şi bărbaţilor, și primesc în schimb mai mult ajutor. Astfel 

de diferenţe se explică prin diferenţele emoţionale între sexe și diferenţele în exprimarea 
emoţiilor. Indivizii mai bine integraţi social primesc mai mult suport decât alţii. Indivizii izolaţi 
social sunt cu mare risc de morbiditate și mortalitate.  

Kaplan defineşte suportul social în termeni de ataşament între indivizi sau între indivizi și 
grup, care conduce la îmbunătăţirea competenţei adaptative în situaţii de stres.  

Atunci când cineva nu reuşeşte să-şi rezolve problemele și apelează la alte persoane în 

care are încredere, când are nevoie de ajutor material sau când are nevoie de o persoană căreia să-i 
poată împărtăşi temerile şi fricile, ea apelează la una dintre sursele de suport social ce-i stau la 

dispoziţie: familie, prieteni, colegi, vecini, speciali şti (asistenţi sociali, consilieri, psihologi etc.) 
sau grupuri de suport comunitare. Oamenii care au legături sociale puternice (familiale de 
prietenie, de vecinătate sau colegiale) tind să facă faţă stresului mai bine. Ei tind, de asemenea, să 

fie mai fericiţi, mai sănătoşi și să trăiască mai mult. 

În literatura de specialitate, suportul social este identificat ca având trei dimensiuni: 
suport emoţional (empatie, interes pentru persoana în nevoie, imagine pozitivă despre persoana 

care solicit sprijin, ceea ce o face pe aceasta să se simtă competentă și valorizată), suport centrat 
pe acţiune sau instrumental (asistenţă directă) şi suport informaţional (sfaturi, opinii asupra 

acţiunilor receptorului de suport). 

Suportul emoţional se referă la comportamentul de ascultare, la simpatie și acordare de 
sprijin, la a-l face pe celălalt să se simtă valoros, iubit, acceptat. Acesta este tipul de suport la care 

majoritatea oamenilor se gândesc atunci când aud cuvântul „suport social”. Astfel, persoana 
care primeşte suport emoţional simte că nu este singură, că celălalt este prezent, este gata să îi 
ofere sprijin,că are încredere în ea și în capacitatea sa de a depăşi situaţia dificilă. Într-o perioadă 

de stres, oamenii suferă adesea și pot avea stări de depresie, anxietate, scăderea stimei de sine. 
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Prietenii şi familia pot acorda un suport emoţional prin asigurarea persoanei că este importantă, 
valoroasă pentru ei, că lor le pasă de ceea ce i se întâmplă. Căldura și sprijinul furnizat de ceilalţi 
pot ajuta o persoană aflată într-o situaţie de stres, să îi facă faţă în condiţii mai securizante. 

Suportul instrumental sau ajutorul direct se referă la oferirea unui ajutor tangibil cum ar fi 
servicii diverse în viaţa de zi cu zi, ajutor financiar sau la treburile gospodăreşti. Acest tip de 

suport social poate fi la fel de reconfortant ca și cel emoţional, însă se pare că cel mai adecvat tip 
de suport este dependent de situaţie și de caracteristicile personale ale fiecărui individ. 

Suportul informaţional se referă la un comportament de acordare de informaţii şi 

îndrumare în vederea soluţionării unei probleme cu care se confruntă un individ, un sfat, o altă 
modalitate de a privi o situaţie problematică. Prietenii, familia pot sugera celui aflat în situaţia 
stresantă anumite strategii de acţiune sau îi pot oferi propriile opinii cu privire la proiectele, 

planurile lui.  

Ca argument privind aplicabilitatea grupului de suport pentru copii in situație vulnerabilă 

va facem referire la experiența proiectului Incluziunea socio-școlară a copiilor din familii 
vulnerabile în sistemul educațional, implementat în perioada 2015 -2019 cu suportul financiar al 
Fundației Pestalozzi din Elveția. Proiectul nominalizat este implementat de Asociația CCAF 

PRODOCS în 6 Centre de plasament, din care 3 se află în mun. Chișinău și câte unul în raioanele 
Călărași, Hâncești și Anenii Noi. Scopul proiectului este garantarea accesului la educație de 
calitate și asigurarea unui mediu incluziv pentru copiii vulnerabili din centrul de plasament. 

Beneficiarii proiectului sunt 100 de copii in situație vulnerabilă. Prin activitățile proiectului s-au 
organizat grupuri de suport pe următoarele componente:  

- pregătirea temelor pentru acasă, 
- cadru didactic de sprijin, 
- sensibilizarea comunității școlare cu referire la situația copiilor vulnerabili, 

- ședințe de mentorat pentru cadrele didactice pentru facilitarea integrării copiilor. 

Pentru a cunoaște care este situația acestor copii și a interveni după necesitate atât la 
capitolul reușita școlară, absențe cât și integrarea socio-școlară, proiectul a monitorizat evoluția 

indicatorilor stabiliți atât la nivel de fiecare copil cât și la nivel de Centru și în total în 6 Centre. 
Monitorizarea a cuprins atât primul cât și al II-lea semestru al anului de învățământ chiar dacă 
proiectul a activat doar în semestrul II. Astfel am avut posibilitatea de a urmări evoluția 

indicatorilor și de a scoate în evidență situația fiecărui copil în parte și în ansamblu la toate 
compartimentele.  

Conform situației din decembrie 2016 în ansamblu, putem menționa că în această 
perioadă în total au frecventat școala 70 de copii, din care 16 sunt din clasele primare (I și II) care 
nu se notează iar 54 au primit notele ce li s-au cuvenit. 

În rezultatul examinării informației disponibile s-a constatat că nota medie a celor 54 de 
copii a constituit 6,17, în diagrama alăturată descriem situație pentru fiecare raion.  

Note minime între 5 și 6 au obținut 26 de copii, sau cca 48%, iar note maxime între 8 și 
8,3 doar 2 copii sau 0,04%. Deci majoritatea copiilor la capitolul reușita școlară sunt la un nivel 
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destul de modest ceea ce denotă faptul, că necesitatea de implicare din partea proiectului cu suport 
pentru acești copii a fost și rămâne a fi destul de mare. Pentru a schimba situația, a obține 
performanțe școlare mai bune este nevoie de un suport de lungă durată și de o abordare 

individualizată ca într-un final să se obțină cu pași mici rezultate pozitive.  

Ținând cont de faptul, că reușita este direct dependentă și de frecventarea lecțiilor, la 

acest compartiment putem menționa că copii din cele 6 Centre în I au înregistrat un număr 
considerabil de absențe, acumulând în total 2146 ore lipsite. Numărul mediu de ore lipsite ce revin 
unui copil a fost de 30,7 însă este apreciabil că au fost înregistrați și 19 copii care nu au avut nici 

o oră lipsă, pe când 5 copii au acumulat de la 100 la 368 de ore lipsite. Detaliat coeficientul 
absentelor pentru fiecare regiune este prezentat in diagrama ce urmează:  

Datele prezentate descriu situația privind reușita școlară și absențele înregistrate de 

beneficiari înainte de realizarea activităților de suport.  

Pentru realizarea corelării între rezultatele înregistrate în I și al II semestru este necesar de 

menționat că în această perioadă proiectul, sus menționat a inițiat activitățile de susținere a 
copiilor din Centrele de plasament sus menționate. În cadrul proiectului a fost angajat personal de 
suport, cadre didactice de sprijin, de suportul cărora au beneficiat în total 69 de copii, din care 42 

de copii din Centrele mun. Chișinău, 10 din Anenii Noi, 5 din Călărași și 12 din Hâncești. 
Preponderent suportul s-a axat pe pregătirea temelor pentru acasă și suport în eliminarea 
carențelor determinate de perioada de absenteism și de lipsa deprinderii de-a a pregăti sistematic 

temele pentru acasă. O altă activitate de suport este sensibilizarea colegilor de clasă și părinților 
acestora prin organizarea întrunirilor, dezbaterilor și meselor rotunde. Întâlnirile cu aceste 
categorii de persoane s-au axat în special pe familiarizarea lor cu problemele cu care se confruntă 

copii din Centrele de plasament și posibilitatea de ai ajuta să le depășească, adică incluziunea 
socio-școlară a copiilor.  

La aceste întruniri au participat în total 645 colegi de clasă, din care 335 din Chișinău, 
124 din Anenii Noi, 58 din Călărași și 128 din Hâncești. Părinți în total au participat 165, din care 
62 din Chișinău, 30 Anenii Noi, 36 Călărași și 37 din Hâncești. Activitățile de sensibilizare au 

contribuit la o mai mare deschidere din partea celor sensibilizați și o mai bună integrare a copiilor 
din Centre. Într-un final toate aceste activități au avut un impact pozitiv asupra copiilor și au 
contribuit la îmbunătățirea relației cu colegii de clasă.  

Procesul de monitorizare a fost realizat și pentru semestrul II, conform situației din 31 
mai 2017, cu aceeași indicatori, fapt care ne-a permis să evidențiem evoluția acestora și factorii 

care au influențat îmbunătățirea performantelor școlare. Contingentul de copii din Centrele de 
plasament pe parcursul anului de învățământ a suferit unele modificări. Numărul de copii care au 
frecventat școala în semestru II s-a diminuat cu 4 copii, motivele fiind diverse, transfer în familie, 

adoptat etc. În consecință au rămas în școală 66 de copii, din care 16 sunt la treapta primară 
(clasele I și II) fără note, iar copii cu note am avut 50.  
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Nota medie a copiilor din toate 6 Centre în semestru II a constituit 6,47, față de 6,17 în I 
semestru, sau cu 5% mai mare. În diagrama alăturată, se prezintă media semestrială înregistrată de 
beneficiarii centrelor de plasament. 

 

În al II-lea semestru, cea mai mică notă a fost de 5,2 iar cea mai mare de 8,55. Note între 
5 și 6 au avut 17 copii față de 26 în primul semestru, sau cu 9 copii mai puțin. Notă maximă, mai 

mare de 8 a avut un singur copil - 8,55, față de 2 în primul semestru. Performantele școlare si-au 
îmbunătățit copiii care aveau note mici și medii.  

Un alt aspect relevant este, situația cu referire la absențe a copiilor, în acest sens putem 

menționa că măsurile întreprinse de proiect dau rezultate pozitive. Numărul total de ore 
nefrecventate de copiii din cele 6 Centre pe parcursul semestrului II a fost de 1062, față de 2146 
în primul semestru, practic o reducere de 50%. Astfel, în medie unui copil îi revin 15,2 ore 

nefrecventate, față de 30,7 în I semestru, din care în Centrele din Chișinău 6,5, Anenii Noi 53,7, 
Călărași 12,6 și Hâncești 15,2 absențe. Totodată menționam că s-au identificat 26 de copii care n-

au absentat nici de la o oră, față de 19 în I semestru, cu 7 copii mai mult. Sunt doar doi copii la 
care numărul de absențe depășește media totală, având câte 102 și 201 ore respectiv, față de 271 și 
368 de ore în I semestru.  

Comparând cele două semestre I și II ale anului de învățământ 2016/2017, înainte de 
inițierea activităților de proiect este evident că măsurile întreprinse și activitățile implementate de 
personalul proiectului dau rezultate pozitive, chiar dacă pe alocuri încă modeste. 

Ținând cont de faptul că orele lipsite, notele obținute și desigur incluziunea socio-școlară, 
adică confortul moral și psihologic al copiilor care sunt direct dependente între ele și care au 

înregistrat o evoluție pozitivă încurajează și oferă încrederea că lucrurile pot fi schimbate dacă 
vom activitățile sunt consecvente și orientate pe noile copiilor. 

 Este bine cunoscută situația că îmbunătățirea performantelor școlare este un proces care 

necesită timp și perseverență, precum și prezența unui grup de suport în depășirea barierelor de 
învățare dar și a celor emoționale.  

Grupurile de suport social poate fi o sursă de suport informațional, prin furnizarea de 

informații valoroase și de suport emoțional, inclusiv încurajarea de persoanelor se confruntă cu 
situații similare. Studiile au descoperit multiple efecte beneficie ale intervențiilor grupurilor de 
suport social pentru diverse situații problemă. Suportul social se referă la suportul instrumental, 

informaţional, și emoţional obţinut de la o persoană din mediul social sau din comunitate.  
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NATURA ȘI CONȚINUTUL AVIZULUI DE EVALUARE A CONDIȚIILOR DE TRAI 

AL PARINȚILOR CE SOLICITĂ STABILIREA DOMICILIULUI COPILULUI  

NATURE AND CONTENT OF THE ASSESSMENT OF THE LIVING CONDITIONS OF 

PARENTS REQUESTING THE DOMICILE OF THE CHILD 

Rezumat 

Determinarea domiciliului copilului nu este atât o problemă care poate fi apreciată ca fiind o 

determinare a copilului în spațiu – unde anume sau la care anume din părinți înregistrăm domiciliul 

copilului, ci este mai degrabă o soluție dată problemei cu care dintre părinți copilul va conviețui, 

crește și educa în cele ce urmează. În același timp, determinarea domiciliului copilului cu unul dintre 

părinți nu duce la pierderea drepturilor și obligațiilor părintești a celuilalt părinte, cu care copilul nu 

va locui. În general, în luarea deciziei cu care dintre părinți să fie stabilit domiciliul copilului instanța 

trebuie să aprecieze care dintre cei doi va asigura condițiile cele mai bune de educație a copilului 

respectiv. Este foarte dificil pentru instanțele de judecată de a evalua atașamentul copilului față de 

fiecare dintre părinți. În acest sens, instanțele de judecată vor asculta opinia autorității tutelare în 

ceea ce privește observațiile sale față de atașamentul copilului față de părinți, opinia altor persoane 

implicate în proces: bunici, profesor, vecini, etc. care participă la proces în calitate de martor și 

desigur că se va ține cont de opinia copilului. 

Cuvinte-cheie: autoritate tutelară, autorități publice colegiale, fapte administrative, 

operațiuni administrative, avizul privind, plasamentul planificat al copilului, determinarea 

domiciliului copilului. 

Abstract 

Establishing the child’s residence is not a problem that could be considered as an 

establishment of the child in space – where we register the child’s residence or at whose place we 

register the child. It is rather a solution for the problem with which of the parents the child will live, 

grow up, get education etc. At the same time establishing the child’s residence with one of the parents 

doesn’t lead to the loss of parental rights and obligations of the other parent, with whom the child will 

not live. In general, in deciding with which of the parents to establish the child’s residence, the court 

has to analyze which of the two will ensure the best conditions for the child’s education. It is very 

difficult for the court to assess the child’s attachment to each of the parents. In this respect, the court 

will consider the opinion of the guardianship authority regarding its observations on the child’s 

attachment to parents, the opinion of other persons involved in the trial: grandparents, teachers, 

neighbors etc. everyone who takes part into the given process as witnesses. The court, as well, takes 

into account the opinion of the child.  

Key-words: guardianship authority, collegiate public authorities, administrative deeds, 

administrative operations, notice of the planned placement of the child, determination of the domicile 

of the child. 

Conștiința societății civile, începe de la recunoașterea normei, legii și a autorității 
instituționale, rolul cărora este de a asigura libertățile fundamentale ale omului și protejarea 

acestora de lezarea drepturilor în mod abuziv. Statul de drept își exercită puterea prin intermediul 
normelor, care sunt elaborate de puterea legislativă, implementate de autoritățile puterii executive, 
iar în caz de apariție a litigiilor în legătură cu executarea acestor norme – a soluționa problema pe 

cale judecătorească. 
Prof. D. Baltag în lucrarea sa „Teoria generală a dreptului” susține, că normele juridice 

de drept administrativ reglementează relațiile sociale din sfera administrației publice, precum și a 

celor de natură conflictuală dintre autoritățile publice, sau alte autorități statale, pe de o parte, și 
cei vătămați în drepturile lor prin actele emise de aceste autorități, pe de altă parte [1, p. 242]. 



230 

 

În literatura de specialitate, sunt exprimate mai multe opinii cu privire la definiția actelor 
administrative. De cercetarea științifică a definirii și importanței actelor administrative au fost 
preocupați mai mulți autori, printre care Prof. V. Popa [16, p. 449], Prof. V. Guțuleac [7, p. 282], 

Conf. univ. M. Orlov [14, p. 94], Prof. I. Iovănaș [10, p. 9], Prof. A. Iorgovan, T. Draganu [8, p. 
274], Prof. A. Negoiță [13, p.129], Doctorul în drept Ștefan Belecciu [2, p 6 ]. 

Opiniile cercetătorilor preocupați de această problemă diferă. Diversitatea opiniilor se 
observă chiar din start, de la titlul acestor acte: unii le numesc „acte juridice ale organelor 
executive”, alții - „acte juridice”, al treilea grup de cercetători - „acte administrative”, al patrulea - 

„acte juridice ale organelor administrării”, al cincilea – „acte juridice de administrare”. 
Multitudinea de abordări și definiții ale actului administrativ, conferă valoare teoretico-practică 
transpunerii legilor în viață, dar și a modului de manifestare a formei de activitate a organelor 

administrației publice.  
Conform art. 2 al Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000, acte 

administrative – manifestare juridică unilaterală de voință, cu caracter normativ sau individual, 
din partea unei autorități publice în vederea organizării executării sau executării în concret a legii. 
Actul administrativ, în sensul prezentei legi, este asimilat contractului administrativ, precum și 

nesoluționarea în termenul legal a unei cereri [11]. 
Autoritățile tutelare – sunt autorități ale administrației publice, care au drept scop 

protecția drepturilor copilului. Ca și în activitatea altor autorități ale administrației publice, 

emiterea actelor administrative constituie principala formă juridică a activității. Prof. V. Guțuleac 
[7], I., Iovănaș [10], M. Orlov, Ș. Belecciu [15], M. Preda [17] în lucrările lor de specialitate 

susțin caracterul unilateral al actelor administrative, chiar dacă ele sunt emise, în anumite cazuri la 
cererea celor interesați, sau dacă la elaborarea acestor acte participă mai multe persoane.  

Susținem cele menționate de autori și remarcăm, că caracterul unilateral al actelor emise 

de autoritățile publice se datorează manifestării de voință juridică și nu numărului de persoane 
implicate în procesul de decizie. În afara caracterului unilateral, actul administrativ emis în 
temeiul puterii de stat este unul obligatoriu și executoriu, prin care se aduc la îndeplinire 

dispozițiile legii sau a actelor subordonate legii.  
În unele cazuri, prin intermediul actelor administrative se reglementează unele raporturi 

sociale, care constituie obiectul de reglementare a altor ramuri de drept, ca de exemplu relații 

financiare, relații de muncă, funciare, familiei etc. O serie de acte administrative, au tangență cu 
raporturile juridice de drept civil, adică asigurarea respectării anumitor drepturi ce sunt atribuite 

persoanei odată cu nașterea. Astfel, anumite acte administrative, cum sunt actele autorităților 
tutelare – servesc la asigurarea ocrotirii intereselor minorilor și persoanelor care necesită o 
protecție specială din partea statului. 

Actele administrative emise de autoritatea tutelară centrală – Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale, sunt cu caracter normativ ce servesc drept bază juridică pentru apariția, 
modificarea sau stingerea raporturilor juridice administrative, se impun prin reguli obligatorii de 

aplicare repetată la un număr nelimitat de situații juridice pe un termen nelimitat. Acestea pot 
stabili anumite obligații și drepturi speciale realizate în domeniul administrației publice și servesc 

drept temei pentru emiterea sau adoptarea actelor administrative cu caracter individual.  
Autoritățile tutelare teritoriale și locale, la fel sunt abilitate cu dreptul de a emite acte 

administrative în procesul exercitării atribuțiilor de serviciu, doar că aceste acte au caracter 

individual și stau la baza realizării concrete a sarcinilor administrației publice. Particularitățile 
actelor administrative cu caracter individual este faptul că acestea se emit cu scop bine determinat 
și sunt în același timp fapte juridice ce generează apariția, modificarea sau stingerea raporturilor 

administrative concrete [4, p.158]. Termenul de aplicare a actelor emise de autoritățile tutelare 
locale este unul determinat, adică după atingerea scopului, aceste acte pierd din importanța 

juridică și rămân acte juridice ca element de probă. 
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Autoritățile publice colegiale adoptă hotărâri și decizii ce se aprobă după deliberare, iar 
cele individuale – ordine, instrucțiuni și dispoziții se emit de conducătorul autorității tutelare. 

Potrivit analizei cadrului normativ în vigoare, ce reglementează competențele autorităților 

tutelare, putem menționa că autoritățile tutelare în vederea protecție a copilului emit dispoziții ca 
acte administrative. În vederea reprezentării și protecției copilului în raport cu alte instituții și 

autorități ale statului, autoritatea tutelară înaintează demersuri. 

Doctorul în drept Ș. Belecciu, în studiul realizat privind deosebirile dintre actul 
administrativ și alte categorii de acte juridice, propune următoarele definiții ale faptelor și 

operațiunilor administrative. 

Faptele administrative sunt acțiuni și inacțiuni licite ori ilicite, săvârșite sau nesăvârșite 
de autoritățile administrației publice și de funcționarii acestora, precum și de persoane fizice sau 

juridice, în scopul de a produce efecte juridice, a naște, modifica sau stinge drepturi și obligații 
[15, p. 269]. 

Operațiunile administrative sunt acțiuni realizate de autoritățile administrației publice și 
de funcționarii acestora prin care se ajunge la adoptarea (emiterea) sau la aplicarea actelor 
administrative.  

Operațiunile administrative pot interveni în diferite faze ale procesului de elaborare și de 
executare a actelor administrative: a pregătirii, a emiterii, a executării actului administrative și în 
cea a controlului executării [3, p. 96].  

Operațiunile tehnico-materiale anterioare adoptării sau emiterii actelor administrativ pot 
consta în: întocmirea proiectelor de acte juridice; avizarea proiectului înainte de adoptarea 

acestuia; îndeplinirea operațiilor cu ocazia votării actului, printre care convocarea organului 
colegial; transmiterea spre studiere a proiectului funcționarilor publici sau persoanelor care 
compun organul colegial; stabilirea ordinii de zi; întocmirea procesului-verbal al ședinței ș.a.; 

îndeplinirea diferitor operațiuni necesare formei actului, printre care ștampilarea, datarea, 
înregistrarea, traducerea într-o altă limbă (la anumite categorii de acte) etc. [2, p.7]. 

Astfel, în afară de acte administrative și cele de sesizare, autoritățile tutelare sunt investite 

cu atribuții de avizare a unor acte administrative, potrivit competenței personale de exercitare a 
atribuțiilor. Potrivit actelor legislative, autoritățile tutelare locale, ca autorități implicate direct în 
soluționarea problemelor și în a căror sarcină obligatorie este pusă procedura de avizare, 

întreprind acțiuni premergătoare unei decizii finale ale autorității tutelare teritoriale cu privire la 
aplicarea formei de protecție corespunzătoare circumstanțelor în care se află copilul. Aici, 

autoritatea tutelară locală eliberează și transmite autorității tutelare teritoriale avizul privind 
plasamentul planificat al copilului (art.6 alin.1 lit. J, art.12 alin 1 legea 140) [12].  

În opinia prof. A. Iorgovan avizele se clasifică în trei categorii [9, p.55]: facultative – 

organul care emite acte poate să ceară un aviz, iar dacă l-a cerut, este liber să se conformeze sau 
nu acestuia; consultative – organul emitent este obligat să ceară avizul, dar nu este obligat să se și 
conformeze acestuia; conforme – ele trebuie cerute de la organul care emite acte, iar opiniile pe 

care le conțin sunt obligatorii. 
Conform acestei clasificări, avizul autorității tutelare locale este unul consultativ dar și 

conform, datorită obligativității emiterii și a raporturilor de colaborare și subordonare a 
autorităților administrației publice, spre exemplu: Avizul primarului cu privire la plasamentul 
planificat al copilului (art.12 Legea 140). 

Conform art. 63 alin 3 al Codului familiei al Republicii Moldova, „la determinarea 
domiciliului copilului minor, instanța judecătoreasă va cere și avizul autorității tutelare în a cărei 
rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinți” și art.73 alin 2 „Autoritatea tutelară 

este obligată să examineze condițiile de trai ale copilului și ale persoanei care pretinde la 
educația copilului și să prezinte instanței judecătorești avizul respectiv”, constatăm că autoritatea 



232 

 

tutelară urmează să perfecteze avizul cu privire la evaluarea condițiilor de trai, ca „act” de 
competență specială a autorităților date. 

 Considerăm că Avizul, în asemenea caz, reprezintă o operațiune administrativă, care 

precede emiterea deciziei instanței de judecată, la solicitarea căreia este perfectat. Potrivit 
clasificării propuse de A. Iorgovan și a practicii judiciare Avizul de evaluare a condițiilor de trai 

este un înscris cu caracter conform, datorită obligativității prezentării acestuia în cauzele de 
stabilire a domiciliului, deși nu are structură bine definită de legiuitor și nu are forță probantă 
dinainte prestabilită.  

Prof. V. I. Prisacaru menționează ca avizele sunt conforme deoarece sunt expres 
prevăzute de lege, iar lipsa lor atrage nulitatea actului administrativ de autoritate [18, p.491], sau 
în cazul nostru pentru hotărârea instanței de judecată. 

Legiuitorul Republicii Moldova și-a propus, prin investirea autoritățile tutelare cu 
atribuții de protecție a copilului în cazul stabilirii domiciliului copilului, doar cu obligația de 

evaluare și apreciere a condițiilor de trai ale părinților copilului a cărui domiciliu urmează a fi 
stabilit. La moment, autoritatea tutelară, pe seama căreia este pusă perfectarea avizului de 
evaluare a condițiilor de trai, nu dispune de tehnici administrative de colectare a informațiilor ce 

urmează a fi reflectate în aviz.  

Considerăm oportun ca situația familiilor cu copii în situații de risc sau cazurile copiilor 
în dificultate, să fie discutate în cadrul comisiilor pluridisciplinare, membrul al cărora este  și 

primarul, care în urma dezbaterilor, prin decizie colegială, vor perfecta instrumentul administrativ 
– raportul psihosocial și nu Aviz de evaluare a condițiilor de trai, ce ulterior va fi prezentat în 

instanță.  

Raportul psihosocial va fi caracterizat ca act administrativ, întocmit de către autoritatea 
tutelară, la solicitarea instanței de judecată sau alte instituții sau organizații ce contribuie la 

realizarea intereselor legitime ale copilului. Raportul dat, reprezintă un instrument consultativ și 
de orientare în luarea deciziilor în privința copilului. Acest instrument, pare a fi o metodă de 
evaluare centrată pe copil, familie și problemă, rezervată domeniului de asistență socială și 

autoritate tutelară. 

Autoritatea tutelară trebuie să fie investită prin lege organică cu atribuții în domeniul 
perfectării unui act administrativ - ca instrument juridico-administrativ căruia legiuitorul i-ar 

stabilit o structură interdisciplinară prin reflectarea în acesta a unor elemente ce țin de psihologie 
(relațiile psiho-afective, relațiile psiho-emoționale, impactul psihologic al separării etc.), care ar 

contribui la urmărirea respectării principiului interesului superior al copilului, principiu de care 
legea leagă orice decizie cu privire la copil.  

Reieșind din importanța cercetării implicării autorităților tutelare în procesul determinării 

domiciliului copilului, urmează să clarificăm particularitățile avizului autorității tutelare, în sensul 
legislației în vigoare, emis în astfel de cazuri [6, p.355]:  

 avizul referitor la condițiile de trai ale celor care pretind la determinarea domiciliului 

copilului cu sine nu poate fi emis decât de autoritățile tutelare. Astfel, nici un alt organ al 
administrației publice nu este în drept să emită aviz care să fie pus la baza hotărârii judecătorești 
privind determinarea domiciliului copilului, sau, în cazul în care un atare organ a emis avizul și 

acesta a fost pus la baza hotărârii judecătorești aceasta va fi pasibilă de casare. Această 
particularitate reiese din prevederile art. 63 Codul familiei.  

 avizul autorității tutelare trebuie să conțină date despre condițiile de trai ale ambilor 

părinți și nu doar a unuia din ei, întrucât instanța de judecată va trebui să aprecieze la care anume 
dintre părinți este mai rațional, reieșind din condițiile materiale ale părinților și alte criterii, să 
determine domiciliul copilului.; 

 dacă apare necesitatea ca autoritatea tutelară să se expună asupra condițiilor de trai 
atât a reclamantului, cât și a pârâtului, avizul urmează a fi întocmit de către aceeași autoritate 
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tutelară. Această particularitate sau, mai degrabă cerință față de întocmirea avizului autorității 
tutelare, reiese din faptul că autoritățile tutelare nu doar examinează condițiile de trai ale 
părinților, acestea și apreciază condițiile respective și atrag atenție instanței de judecată despre 

oportunitatea determinării domiciliului copilului cu un anumit părinte. O poziție puțin confuză 
conține legislația Republicii Moldova. Cel puțin din prevederile legii (art. 63 alin. (3) din Codul 

Familiei) reiese că în cazul în care părinții vor avea domicilii diferite în raza teritorială a diferitor 
autorități tutelare, fiecare dintre acestea vor trebui să se expună în aviz separat; 

 avizul autorității tutelare trebuie să fie semnat de către persoana sau persoanele care 
nemijlocit au examinat condițiile de trai ale părinților și în mod obligatoriu trebuie să fie prezentat 

în instanță aplicând ștampila autorității tutelare respective. Această condiție reiese din 
posibilitatea exprimării în aviz, de către specialist, a unei poziții subiective cu privire la condițiile 

de trai; 

 avizul autorității tutelare privind condițiile de trai ale părinților în procesul de 
examinare a cauzei privind determinarea domiciliului copilului este o probă, respectiv trebuie să 
respecte anumite exigențe și va fi apreciat reieșind din această calitate a sa. Astfel, avizul 

autorității tutelare reprezintă un înscris oficial, întrucât provine de la autorități publice, persoane 
cu funcție de răspundere și exprimă împuternicirile autorităților sau persoanelor care le-au emis în 

exercițiul funcției. Totodată, avizul autorității tutelare este un înscris cu titlu de informare, întrucât 
conținutul acestuia nu exprimă manifestări de voință, limitându-se la redarea unor informații 
descriptive, confirmative, referitoare la circumstanțele importante pentru soluționarea cauzei – 

condițiile de trai ale părinților. De asemenea vom menționa că deși avizul autorității tutelare 
reprezintă un înscris în procesul judiciar, acesta are un statut aparte, întrucât el reprezintă 
materializarea opiniei susținută în proces de către reprezentantul autorității tutelare; 

 În ceea ce ține de aprecierea avizului autorității tutelare, vom reitera că prezentarea lui 
în cadrul procesului este obligatorie. Cu toate acestea, acesta nu va avea prioritate în raport cu alte 
circumstanțe sau probe.  

Determinarea domiciliului copilului nu este atât o problemă care poate fi apreciată ca 
fiind o determinare a copilului în spațiu – unde anume sau la care anume din părinți înregistrăm 
domiciliul copilului, ci este mai degrabă o soluție dată problemei cu care dintre părinți copilul va 

conviețui, crește și educa în cele ce urmează. În același timp, determinarea domiciliului copilului 
cu unul dintre părinți nu duce la pierderea drepturilor și obligațiilor părintești a celuilalt părinte, 

cu care copilul nu va locui. Conform prevederilor art. 64 alin. (1) Codul familiei părintele care 
locuiește împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil și celălalt părinte 
care locuiește separat, cu excepția cazurilor când comportamentul acestuia din urmă este în 

detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică și psihică. Totodată, 
conform prevederilor art. 64 alin. (4) Codul familiei părinții care locuiesc separat de copil au 
dreptul de a primi informațiile ce se referă la copilul lor de la toate instituțiile educative, curative, 

de asistență socială etc. [5]. 

Din analiza naturii juridice a avizului autorității tutelare și a criteriilor de care este 
obligată instanța de judecată să țină cont la determinarea domiciliului copilului, putem deduce că 

legislația națională la acest capitol este una lacunară și nu sunt legiferate aspecte ce țin de 
conținutul actului emis de autorități tutelare, acesta având o reglementare sumară, ce investește 

autoritățile tutelare cu atribuții în acest sens. 
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VIOLENȚA LA NIVEL TRANSFRONTALIER 

CROSS-BORDER VIOLENCE  

Rezumat 

Mobilitatea şi flexibilitatea grupărilor infracţionale violente, transfrontaliere este direct 

proporţională cu cererea existentă pe piaţă și reflectă cu acurateţe abilitatea lor de a lucra în echipă 

și de a exploata lacunele şi diferenţele legislative existente între diferitele sisteme de drept cu care 

aceştia iau contact. Prin urmare, nu este dificil de concluzionat faptul că o abordare secvenţială a 

acestei plăgi nu are capacitatea de a genera efecte pe termen lung astfel încât un răspuns direct 

proporţional, la nivel internaţional, bazat pe colaborare și cooperare este imperios necesar. Pe lângă 

implicarea în cadrul proiectului a autorităţilor statului din cele trei ţări partenere și a mediului 

academic, al studenţilor, al liceenilor precum și al societăţii civile în ansamblul ei, reprezintă 

coeziunea la schimbarea mentalităţii în lupta împotriva traficului de fiinţe umane,care este de fapt tot 

o violență, dar şi o apropiere între parteneri, ţinând cont că în judeţul Suceava, minoritatea 

ucraineană este puternic reprezentată. 

Cuvinte-cheie: violență, transfrontalier, regiune. 

Abstract 

Mobility and flexibility of the violent criminal groups is directly proportional to the demand 

on the market and accurately reflect their ability to work in teams and to exploit gaps and legislative 

differences between different legal systems with which they have contact. Therefore, it is not difficult to 

conclude that a tiered approach to this scourge does not have the ability to generate long-term effects 

so that a response proportionate internationally, based on collaboration and cooperation is 

imperative. In addition to involvement in the project , the three partner countries and academia, 

students, the high school students and civil society as a whole, it is cohesion to change the mentality in 

http://arq.ro/?s=colaborare
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the fight against human trafficking, which is actually all violence, but also a connexion between 

partners, given that in Suceava County, the Ukrainian minority is strongly represented. 

Key-words: violence, cross border, region. 

Introducere. Dintre problemele care marchează dezbaterea politică în spaţiul european, 

cea a migraţiei ilegale și traficului de persoane domină cu autoritate. Mai mult chiar, datorită 
creşterii constante a fluxurilor migratorii către ţările cu o dezvoltare ascendentă din UE, precum și 
descoperirii din ce în ce a mai multe și mai complexe reţele de traficanţi de persoane cu conexiuni 

în lumea crimei organizate. Problematica respectivă trage un semnal de alarmă foarte serios 
pentru Statele Membre ale UE, dar și pentru ţările candidate.  

În acest context, sarcina asigurării, de către România, a unui control eficient la graniţa sa 

de Est, ca parte a graniţei cu UE, este într-adevăr o prioritate și o provocare, în același timp. 
Realizarea acestui obiectiv strategic implică dezvoltarea unor relaţii internaţionale de parteneriat, 

sub aspect economic şi social, dar și al cooperării poliţieneşti, pentru gestionarea în comun a 
fluxurilor migratorii.  Rapoartele prezentate de unii experţi străini cu ocazia întâlnirilor 
internaţionale ce au avut loc , cuprind aprecieri pozitive referitoare la eforturile și activitatea 

României desfăşurate în acest domeniu. 

Eforturile coerente şi consistente ale autorităţilor române în planul percepţiei 
fenomenului de trafic de persoane, modul de abordare, analizele strategice şi măsurile concrete 

luate în domeniu au determinat oficialităţile străine să afirme că aceste evoluţii româneşti pot 
servi drept exemplu de bună practică pentru celelalte state angrenate în combaterea traficului, 

oferindu-se și în viitor un sprijin susţinut în acest sens. Procesul de combatere a migraţiei ilegale 
și a traficului de persoane implică o abordare complexă şi integrată, orientată spre depistarea 
cauzelor fluxurilor migratorii, dar și folosirea tuturor instrumentelor disponibile pentru reducerea 

şi stoparea acestora.  

Ţara noastră s-a transformat într-un spaţiu de acumulare pentru migranţii porniţi către o 
ţară occidentală. Această nouă ipostază rezultă atât din forma directă a migraţiei ilegale (intrarea 

clandestină pe teritoriul României), cât și indirectă (cei intraţi legal în ţară şi a căror şedere a 
devenit ulterior ilegală). Deci, în ambele forme de migraţie ilegală (directă și indirectă), străinii 
respectivi stau ilegal în ţara noastră în vederea ajungerii într-o ţară dezvoltată din punct de vedere 

economic.  

Principalele tendinţe ale evoluţiei fenomenului migraţiei ilegale peste frontierele 

României sunt amplificarea şi diversificarea fenomenului infracţional, dobândirea unui caracter 
tot mai bine organizat, conspirat şi internaţionalizat, acţiunile fiind asigurate de organizaţii 
criminale specializate. 

Descriere generală. Dezvoltarea de parteneriate transfrontaliere pentru îmbunătăţirea 
situaţiei sociale și pentru creşterea siguranţei zonelor de graniţă ale României, Ucrainei şi 
Republicii Moldova, în contextul promovării prevenirii şi combaterii traficului de persoane 

a) Pentru pregătirea acţiunilor din cadrul proiectului se va urmări: 
 Identificarea nevoilor şi soluţiilor comune; 

 Abordarea comună a problemelor; 
 Generarea ideii de proiect; 
 Propunerea activităţilor transfrontaliere necesare a fi efectuate prin proiect; 

 Realizarea în comun a bugetului proiectului; 
 Propunerea personalului angajat pe proiect (evitarea suprapunerii funcţiilor având în 

vedere că există o singură echipă de management a proiectului);  

 Identificarea grupului ţintă în cadrul celor trei state partenere; 
 Pregătirea proiectului.  
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b) Obiectivul principal: Dezvoltarea de parteneriate transfrontaliere pentru 
îmbunătăţirea situaţiei sociale și pentru creşterea siguranţei zonelor de graniţă ale României, 
Ucrainei şi Republicii Moldova, în contextul promovării prevenirii şi combaterii traficului de 

persoane 

Obiectivul principal al proiectului se află în totală armonie cu scopul și obiectivele 

programului şi este realizabil prin următoarele două obiective specifice: 
Obiectivul Specific 1. Creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor cu privire la 

importanţa prevenirii şi combaterii traficului de persoane la graniţa de est a UE (România, 

Ucraina, Republica Moldova) 
Obiectivul Specific 2. Multiplicarea efectelor pozitive ale parteneriatului transfrontalier 

creat prin atragerea de noi parteneri preocupaţi de promovarea prevenirii şi combaterii traficului 

de persoane 

Prin schimburi de experienţă şi bune practici între autorităţile locale/regionale, sesiuni de 

discuţii, precum şi prin campanii de informare şi publicitate transfrontalieră în legătură cu 
prevenirea și combaterea traficului de persoane, proiectul va contribui implicit la creşterea 
siguranţei şi securizarea graniţelor. 

Analiza situaţiei actuale/ prezente/ reale. Realitatea socială generată de existenţa şi 
implicaţiile fenomenului traficului de persoane a condus la nevoia configurării şi dezvoltării unui 
sistem naţional centralizat de evidenţă a datelor privind acest fenomen (SIMEV). SIMEV 

stochează şi prelucrează datele obţinute prin implementarea Mecanismului naţional de identificare 
și referire a victimelor traficului de persoane, care a fost creat pentru a permite identificarea şi 

referirea spre asistenţă a victimelor şi a potenţialelor victime. Mecanismul naţional de identificare 
și referire a victimelor traficului de persoane este instrumentul oferit instituţiilor publice  și 
organizaţiilor neguvernamentale pentru referirea tuturor victimelor sau potenţialelor victime cu 

care acestea intră în contact. 

Caracterul uneori „public” al acestui tip de infracţionalitate determină o rată mai mare de 
identificare a victimelor decât în cazurile exploatate prin alte forme. Cu toate acestea, atunci când 

victimele sunt exploatate în spaţii private, identificarea acestora devine un proces laborios de 
investigaţii, urmăriri, filaj şi alte asemenea activităţi specifice de combatere. În cazul exploatării 
sexuale, vârsta victimelor este cu mult mai mică decât a victimelor exploatate pentru muncă, iar 

jumătate din victimele exploatate astfel în primul semestru al anului 2011 au fost minore.  

Din punct de vedere statistic nu poate fi făcută o corelaţie între mediul de provenienţă 

(rural sau urban) și alte variabile sociale, astfel că persoanele provenite din mediul urban sunt în 
aceeaşi măsură vulnerabile la trafic ca și cele provenite din mediul rural, chiar dacă provenienţa 
din rural a cunoscut o pondere uşor mai ridicată în această perioadă în rândul victimelor 

identificate. Explicaţii sociologice comune pot fi făcute doar ţinând cont de diferenţele care 
caracterizează aceste medii de provenienţă:  

Ca și cadru legislativ armonizat cu perspectivele europene şi internaţionale în domeniu, 

facem precizarea că la nivelul României, a fost elaborată și implementată Strategia naţională 
împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 și Planul naţional de acţiune 2012-

2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 
2012-2016. Prezenta strategie a fost elaborată la iniţiativa Agenţiei Naţionale împotriva Traficului 
de Persoane ca urmare a finalizării perioadei de implementare a Strategiei naţionale împotriva 

traficului de persoane. În realizarea Strategiei naţionale au fost implicate instituţii publice cu 
atribuţii în domeniul traficului de persoane şi organizaţii neguvernamentale ce desfăşoară 
activităţi de prevenire şi de asistenţă a victimelor acestui fenomen.  

Politicile publice de prevenire a traficului de persoane trebuie continuate, utilizându-se în 
implementarea acestora metode și mijloace de abordare noi, având ca puncte de plecare, pe de o 

parte, un demers de centralizare a eforturilor de prevenire făcute până în prezent atât de către 
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instituţiile publice, cât şi de către organizaţiile neguvernamentale, pentru a se evita suprapunerile 
și a creşte eficienţa demersului comun, iar, pe de altă parte, o fundamentare rezultată din 
cercetările în domeniu privind grupurile-ţintă și zonele de risc.  

Cooperare interinstituţională și internaţională. Un element indispensabil în cadrul unui 
răspuns coerent și concertat îl reprezintă un parteneriat puternic între instituţiile publice, sindicate, 

patronate și organizaţii neguvernamentale. Parteneriatele, pilonul de bază pentru desfăşurarea 
unitară, coordonarea şi evaluarea activităţilor de prevenire și combatere a fenomenului traficului 
de persoane, trebuie să reflecte conceptul de abordare holistică a fenomenului şi concentrarea 

eforturilor societăţii în lupta antitrafic. 

Caracterul transnaţional al fenomenului traficului de persoane presupune, în primul rând, 
o cooperare eficientă și continuă cu statele aflate pe rutele de origine-tranzit-destinaţie. 

Implicaţiile economice şi demografice mondiale impun extinderea dialogului în domeniul 
traficului de persoane şi la nivel global. 

Aşadar, prin iniţiativele comune ale partenerilor transfrontalieri se urmăreşte conturarea 
și aplicarea unui plan comun de acţiune privind promovarea prevenirii traficului de persoane, care 
va viza reducerea numărului de potenţiale victime în zona transfrontalieră, având în vedere că 

România/judeţul Suceava este zonă de tranzit pentru acest tip de activitate infracţională. În acest 
scop, partenerii din România, Ucraina și Republica Moldova vor desfăşura o activităţi comune, 
materializate prin mai multe întâlniri de lucru, pe parcursul implementării întregului proiect 

pentru atingerea obiectivelor programului şi implicit ale proiectului prin activităţile propuse. În 
scopul prevenirii fenomenului traficului de persoane vor fi realizate mai multe campanii de 

informare în fiecare ţară parteneră. În acelaşi sens, vor fi deschise puncte de informare în fiecare 
stat partener. În cadrul campaniilor va exista o componentă specială cu adresabilitate către tineri 
[de exemplu: studenţi români, moldoveni, ucraineni din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 

Suceava - partener al proiectului] care să fie informaţi în legătură cu potenţialele pericole, efecte 
de nedorit ale traficului de persoane şi care ar putea să disemineze informaţia după principiul 
“peer-to-peer”. 

Acest proiect implică baza comună de cooperare transfrontalieră, fiind elaborat, 
dezvoltat și implementat în colaborare cu partenerii noştri din Ucraina și Republica Moldova. În 
echipa de implementare a proiectului vor fi implicaţi membri din toate instituţii publice partenere 

fiind atins astfel criteriul de cooperare „personal comun” pentru proiect. Pentru o bună 
comunicare între parteneri se va crea o reţea de networking, funcţională pe toată perioada 

implementării proiectului. 

Implementarea acestui proiect va urmări obţinerea unor beneficii prevăzute la nivelul 
zonei transfrontaliere precum: creşterea interacţiunii între cetăţenii şi comunităţile din zonele de 

graniţă prin întărirea colaborării interinstituţionale transfrontaliere centrată pe problematica 
traficului de persoane; creşterea fluxului transfrontalier prin majorarea numărului de persoane şi 
bunuri care trec graniţa în mod legal; consolidarea relaţiilor prin împărtăşirea experienţelor și 

valorilor comune; încurajarea prevenirii şi combaterii traficului de persoane din zona graniţei de 
Est a Uniunii Europene; stimularea colaborărilor din zonele aflate în vecinătatea graniţei; 

maximizarea impactului contribuţiei UE în zona de graniţă România-Ucraina-Republica Moldova 
prin promovarea valorilor şi politicilor Uniunii Europene în ţările partenere. Intensificarea 
eforturilor în lupta comună cu migraţia ilegală și traficul de fiinţe umane prin schimbul de 

experienţă, intervenţii comune și schimb efectiv de bune practici este de o utilitate majora. Prin 
implementarea proiectului se urmăreşte, în principal, informarea și conştientizarea cetăţenilor 
(potenţiale victime) asupra riscurilor existente în cazul imigrărilor ilegale (cu posibilitatea de a 

cădea victimă a traficului de persoane), precum şi asupra pericolelor şi măsurilor de prevenire şi 
combatere a traficului de persoane (tineri, în special femei tinere, copii, etc.). 
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Informarea și conştientizarea cetăţenilor cu impact transfrontalier se va realiza prin mai 
multe modalităţi (aşa cum sunt acestea prezentate in descrierea activităţilor) care să asigure 
transmiterea și însuşirea mesajelor de către destinatari (persoanele vulnerabile din cele trei state 

partenere). Acţiunea se va derula în toate locaţiile celor trei state partenere Suceava (România), 
Cernăuţi (Ucraina) și Raionul Edineţ (Republica Moldova). Astfel, prin derularea activităţilor 

proiectului în context transfrontalier, se va putea înregistra: creşterea interacţiunii între cetăţenii şi 
comunităţile din zonele de graniţă; creşterea fluxului transfrontalier prin majorarea numărului de 
persoane şi bunuri care trec graniţa în mod legal; încurajarea prevenirii şi combaterii traficului de 

persoane din zona graniţei de Est a Uniunii Europene; stimularea colaborărilor din zonele aflate în 
vecinătatea graniţei; maximizarea impactului contribuţiei UE în zona de graniţă România – 
Ucraina – Republica Moldova. 

Rezultatele scontate ale proiectului. Necesitatea și constrângerile grupurilor ţintă și ale 
beneficiarilor finali ai proiectului se află în corelaţie cu grupul persoanelor vulnerabile format, in 

principal din: copii, mame singure, persoanele care trăiesc în sărăcie, familii dezorganizate şi cu 
un climat familial abuziv, nivelul scăzut de educaţie, lipsite de un traseu profesional stabilit, 
persoanele naive care cred cu uşurinţa în promisiuni, etc.  

Printre principalele criterii de selecţie ale diverselor categorii de grup ţintă prezentat mai 
sus se numără: preocupările de siguranţa umană cu impact transfrontalier, spiritul civic, spiritul de 
a desfăşura activităţi de voluntar, egalitatea de şanse, etc. 

Relevanţa propunerii pentru necesităţile și constrângerile grupului ţintă şi a 
beneficiarilor finali (din RO, MD, UA) constă în faptul că populaţia întregului mapamond şi prin 

intermediul proiectului populaţia din zona graniţei de Est a U.E. (Suceava, Cernăuţi, Edineţ) şi 
prin aplicarea principiului multiplicator din zonele adiacente, precum şi din zonele în care 
persoanele vulnerabile vor migra, îşi doreşte o viaţă mai sigură, armonioasă şi aflată în deplină 

securitate. Aceste deziderate pot fi atinse prin creşterea nivelului de informare, cunoaştere şi 
preocupare pentru sine și cei din jur, pentru graniţe mai sigure.  

Participarea grupurilor ţintă şi a beneficiarilor finali la acţiunile proiectului se va putea 

realiza în baza preocupărilor şi obiectivelor comune pe care le au organizaţiile celor trei state 
partenere atât în cadrul proiectului, cât şi în cadrul altor colaborări care fie s-au încheiat, fie se 
află încă în derulare. 

Prin derularea activităţilor proiectului în contextul parteneriatului transfrontalier, valoarea 
adăugată se identifică prin: creşterea interacţiunii între cetăţenii şi comunităţile din zonele de 

graniţă; creşterea fluxului transfrontalier prin majorarea numărului de persoane şi bunuri care trec 
graniţa în mod legal; promovarea prevenirii şi combaterii traficului de persoane din zona graniţei 
de Est a Uniunii Europene; creşterea colaborărilor din zonele aflate în vecinătatea graniţei; 

creşterea impactului contribuţiei UE în zona de graniţă România – Ucraina - Republica Moldova, 
cu respectarea principiilor egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile. 

Proiectul este în sine generator de beneficii sociale în sensul: dezvoltării nivelului de 

informare a populaţiei cu privire la prevenirea evitării pericolelor/efectelor sociale negative ale 
traficului de persoane; promovării atitudini participative, proactive și anticipative, prin schimbul 

de experienţă şi schimbul bunelor practici dintre parteneri, bărbaţi și femei; creşterea capacităţii 
de adaptare a instituţiilor publice la noile cerinţe ale mediului socioeconomic în context 
transfrontalier. 

Principiului Egalităţii de şanse i s-a a acordat o atenţie deosebită prin organizarea şi 
derularea unui seminar ce are drept ţintă promovarea nediscriminării cu impact transfrontalier. La 
acest seminar vor participa membrii echipei de proiect, membri ai grupului țintă precum și orice 

alte persoane interesate. 
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Concluzii. România ca Stat Membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, prin 
amplasarea geografică la graniţa acesteia are o misiune extrem de importantă de a proteja 
graniţele de Est, fiind o ţară ţintă, supusă unei presiuni mult mai sporite decât alte ţări partenere. 

Conştientă de rolul pe care-l are în această situaţie, contribuind la crearea şi consolidarea spaţiului 
european de libertate, securitate şi justiţie, România, ca ţară de frontieră a UE, trebuie să se axeze 

pe controlul fluxurilor migratoare spre celelalte state UE. Realizarea acestui obiectiv înseamnă 
deopotrivă, atât armonizarea legislaţiei interne în materie de azil şi migraţie cu normele UE, cât şi 
continuarea luptei sub aspectul combaterii fenomenului migraţiei ilegale și traficului de persoane.  

În urma luării măsurilor restrictive (ferme) de către ţările occidentale, în materie de 
imigrare, România a devenit mai mult decât o ţară de tranzit pentru migranţi. Fermitatea măsurilor 
antiimigraţioniste adoptate de statele comunitare cu tradiţie a imprimat noi conotaţii fenomenului 

migraţionist a căror percepere de către România a fost asimilată. 

Totodată, proiectul este un răspuns la apelul Uniunii Europene către comunitatea 

europeană, inclusiv către instituţiile regionale și naţionale, organizaţiile non-guvernamentale, 
precum şi către instituţiile și agenţiile Uniunii Europene, atât pentru a contracara provocările 
ridicate de infracţionalitatea transnaţională, cât și pentru a oferi o reacţie clară şi cuprinzătoare în 

direcţia unor politici multidisciplinare, coerente şi coordonate, cu implicarea tuturor actorilor 
vizaţi din ţările de origine, tranzit și destinaţie în vederea reducerii numărului de victime traficate. 
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DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE NOŢIUNILOR ”NORMALITATE”, 

”ANORMALITATE”, ”DEFICIENŢĂ”, ”NEVOI SPECIALE”, ”CERINŢE EDUCATIVE 

SPECIALE”  

CONCEPTUAL DELIMITATIONS OF THE NOTIONS ”NORMALITY”, 

”ABNORMALITY”, ”DEFICIENCY”, ”SPECIAL NEEDS”, ”SPECIAL EDUCATIONAL 

NEEDS” 

Rezumat 

În articol sunt analizați termenii de normalitate-devianţă, care stau la baza identificării 

persoanei cu CES. Conceptul de normalitate este strâns legat de valorile și normele unei culturi şi de 

ideile social-politice ale epocii istorice respective, având o semnificație specifică și relativă. 

Definindu-se comparativ cu starea de normalitate, care reprezintă echilibrul fiziologic, psihic şi 

social, anormalitatea este starea de dezechilibru pe mai multe planuri: psihofiziologic individual, 

dezacord în relaţiile interpersonale, nonconformism în raport cu sistemul de valori ale mediului socio-

cultural, confruntare cu normativitatea socială și juridică, ostilitate faţa de semeni, de grupul sau 

instituţiile sociale. Persoanele cu CES sunt oamenii cu deficienţe, în cele mai multe cazuri de ordin 

fizic, psiho-fiziologic, dar și psihosocial, care comportă dificultăţi în a reacţiona la solicitările 

mediului în conformitate cu modelul general acceptat şi validat socio-cultural. În general, se 

consideră că un copil sau adolescent are o deficienţă propriu-zisă atunci când este afectată sau 

pierdută o structură anatomică și este limitată funcţionarea sa fiziologică sau psihică. Deficienţa este 

considerată o stare biopsihică a persoanei, asociată cu anumite incapacităţi fizice, senzoriale, 

cognitive (mintale sau intelectuale), afective, de comportament. Când copilul cu anumite deficienţe, 
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incapacităţi, dizabilități devine şcolar, el este expus riscului inadaptării mai mult decât un copil 

obişnuit, mediu. Incapacităţile sau limitările, rezultate din deficienţe, se convertesc în dezavantaj, ele 

necesitând organizări instituţionale și educaţie specială, deseori şi protecţie socială. Dizabilitatea 

poate fi înlăturată sau diminuată prin intervenţii educaţionale, menite să compenseze lipsa sau 

insuficienţa şi să permită adaptarea la mediu; generic, acesta este răspunsul educaţional la nevoia 

specială. Acest răspuns este posibil numai dacă incapacitatea este evaluată corect și mediul 

înconjurător devine unul pedagogic adecvat. 

Cuvinte-cheie: normalitate, anormalitate, deficienţă, nevoi speciale, cerinţe educative 

speciale. 

Abstract 

The article analyzes the terms of normality-deviance, which are the basis for the identification 

of the person with CES. The concept of normality is closely related to the values and norms of a 

culture and to the social-political ideas of the respective historical epoch, having a specific and 

relative significance. Defining itself in comparison with the state of normality, which represents the 

physiological, psychological and social balance, the abnormality is the state of imbalance on several 

levels: individual psychophysiological, disagreement in interpersonal relations, non-conformity with 

the value system of the socio-cultural environment, confrontation with social and legal normativity, 

hostility towards peers, the group or social institutions. People with CES are people with deficiencies, 

in most cases of a physical, psycho-physiological, but also psychosocial nature, which have difficulties 

in responding to the demands of the environment in accordance with the generally accepted and 

validated socio-cultural model. In general, a child or adolescent is considered to have a specific 

deficiency when an anatomical structure is affected or lost and its physiological or psychological 

functioning is limited. Deficiency is considered a biopsy of the person, associated with certain 

physical, sensory, cognitive (mental or intellectual), affective, and behavioral disabilities. When the 

child with certain deficiencies, disabilities, disabilities becomes a schoolboy, he is exposed to the risk 

of maladaptation more than an average, average child. Disabilities or limitations, resulting from 

deficiencies, turn into disadvantages, requiring institutional organizations and special education, often 

social protection. Disability can be eliminated or diminished through educational interventions, meant 

to compensate for the lack or insufficiency and to allow adaptation to the environment; generically, 

this is the educational response to the special need. This answer is only possible if the disability is 

assessed correctly and the environment becomes an appropriate pedagogical one. 

Key-words: normality, abnormality, deficiency, special needs, special educational needs.  

În încercarea de a înţelege una din noţiunile centrale disputate la etapa actuală – ”cerinţe 
educative speciale” – am analizat termenii de normalitate-devianţă, care stau la baza identificării 
persoanei cu CES.  

Din cele mai vechi timpuri s-a disputat concepţia de personalitate, încercându-se diverse 
accepţiuni cu caracter generalizator, dar și cu tentă de a scoate în evidenţă deosebirile dintre 
oameni-indivizi aparte. Aşa, după opinia lui Gherguţ A. [15, p. 101], omul (personalitatea) este 

”fiinţa cugetătoare reflexivă”, Popovici D. V. [23] a menţionat calitatea de a fi ”măsura tuturor 
lucrurilor”, iar Păun E. [20, p. 17] – de a aspira ”către univers prin integrarea pancosmică”. C. 

Enăchescu [13] a atribuit persoanei următoarele caracteristici: se autoreflectă; se desprinde de 
lume printr-un proces de individualizare; are o identitate proprie, care-l diferențiază de ceilalţi; se 
proiectează în transcendentă, aspirând către un ideal; este fiinţa inteligentă care descoperă, 

cunoaşte și creează; are capacitatea de a realiza o relaţie de comuniune sufleteasca cu celelalte 
persoane. Toate aceste calităţi, după cum afirmă cercetătorii [6, 8, 9, 11, 14], se referă la persoana 
caracterizată de normalitate. Dar ce semnifică acest termen - normalitate?  

Conceptul de normalitate este strâns legat de valorile și normele unei culturi şi de ideile 
social-politice ale epocii istorice respective [12, p. 9]. Acestea, în cazul omului, pornesc de la 

aprecierile de ordin biologic, vizând starea de echilibru fiziologic al organismului, ca sistem vital, 
dar şi social – cu referinţă la conformitatea comportamentului în raport cu normele comunitare. În 
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conformitate cu regula general acceptată, normal este considerat comportamentul psiho-social al 
majorității populaţiei unei colectivități umane, conform parametrilor bio-psihici apreciaţi ca 
valabili pentru funcţionarea oportună a omului, în acord cu normativitate social-juridică şi valorile 

culturale. Tot ceea ce se situează în afara acestor limite-cadru prezintă forme neobişnuite de 
comportament.  

Reiese că noţiunea de normalitate are un caracter relativ, sau, după cum afirmă J. de 
Ajuriaguerra [3], ”normalitatea ca atare nu există, ea fiind o creaţie în cadrul posibilităților care ne 
sunt date şi a achiziţiilor pe care le-am dobândit”. Rezultă că normalitatea se defineşte și se 

apreciază în raport cu adaptarea la mediul natural și la solicitările ambianţei sociale, prezentând o 
stare de echilibru dintre stimulii veniţi din partea mediului şi răspunsurile persoanei. În ceea ce 
privește caracteristicile stării de echilibru (ale normalității), Cl. Herzlich [16] distinge următoarele 

părţi componente: starea de bine fizică şi psihică, echilibrul dispoziţiei emoţionale, eficienţa 
activității, relaţiile favorabile cu sine și cu ceilalţi, toate acestea constituind condiţia adaptării la 

realitatea și la situaţiile vieţii. În funcţie de existenţa acestora, individul adopta un comportament 
adecvat normal. 

Definindu-se comparativ cu starea de normalitate, care reprezintă echilibrul fiziologic, 

psihic şi social, anormalitatea este starea de dezechilibru pe mai multe planuri: psihofiziologic 
individual, dezacord în relaţiile interpersonale, nonconformism în raport cu sistemul de valori ale 
mediului socio-cultural, confruntare cu normativitatea socială și juridică, ostilitate faţa de semeni, 

de grupul sau instituţiile sociale. Davis T. [10] examinează anormalitatea prin prisma a ”4 D-uri”, 
care înglobă devianța, disfuncționalitatea, distresul și pericolul (danger). În acest context, 

anormalitatea și dezechilibrul sunt condiţii ale inadaptării atât la mediul natural, dar mai ales la 
cel social sau la situaţiile vieţii. 

O categorie specială de persoane caracterizate de dezechilibru o constituie persoanele cu 

CES. Sunt oamenii cu deficienţe, în cele mai multe cazuri de ordin fizic, psiho-fiziologic, dar și 
psihosocial, care comportă dificultăţi în a reacţiona la solicitările mediului în conformitate cu 
modelul general acceptat şi validat socio-cultural. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor, nefiind 

întotdeauna constantă, variază de la o societate la alta, înglobând semnificaţii diferite, în funcţie 
de cultură și de valorile promovate. Există mai multe perspective de abordare a deficienţelor, 
acestea constituind un obiect de examinare a diferitelor ştiinţe. În rezultatul unei analize le 

concretizăm într-un şir de definiţii sau modele (tab. 1).  

Tabelul 1. Definiţii/modele ale deficienţei 

Nr.crt. Modele Defineşte/Raportează/Considera 

1 Medical defineşte C.E.S.-ul ca o boala cronică; 

2 Economic consideră că persoanele cu C.E.S. sunt incapabile de a munci sau de a se 

deplasa, deci sunt neproductive sau mai puţin productive, C.E.S-ul fiind o 

”boală” economică; 

3 Limitării 

funcţionale 

defineşte C.E.S.-ul ca o deficienţa severă, cronică, proprie persoanei care 

îndeplineşte următoarele condiţii: comportă o deficienţă mentală sau fizică 

(sau o combinaţie de deficienţe mentale şi fizice), care se manifestă 

înaintea vârstei de 22 de ani și continuă fără a preciza o limită, reflectă 

nevoia persoanei de îngrijire, tratament sau alte forme de servicii pentru o 

perioadă îndelungată sau pentru toata viaţa, concepute și aplicate în mod 

individual. 

4 Psiho-social raportează C.E.S.-ul la societate, plasând problema deficienței la 

interacţiunea dintre persoane şi diferite segmente ale sistemului social, 

astfel că societatea este cea care trebuie să se adapteze la persoanele care o 

compun, nu numai persoana să se adapteze societăţii. 
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Istoria omenirii denotă dominanţa atitudinilor de reticenţă faţă de persoanele cu 
deficienţe. Chiar la etapa actuală, caracterizată de umanizare şi insistare în înlăturarea 
fenomenelor negative de felul marginalizării şi discriminării, mulţi oameni menţin asemenea 

atitudini. Însăşi persoanele cu deficiente, la rândul lor, au păreri diferite despre impedimentul lor: 
unele îl consideră un adevărat dezastru, iar altele un simplu inconvenient.  

Referindu-ne la obiectul de studiu al acestei lucrări – adolescenţii cu CES – vom examina 
noţiunile de deficienţă la copii şi adolescenţi.  

În general, se consideră că un copil sau adolescent are o deficienţă propriu-zisă atunci 

când este afectată sau pierdută o structură anatomică și este limitată funcţionarea sa fiziologică 
sau psihică. Deficienţa este considerată o stare biopsihică a persoanei, asociată cu anumite 
incapacităţi fizice, senzoriale, cognitive (mintale sau intelectuale), afective, de comportament. În 

termeni actuali este definită ca “pierdere, insuficienţă sau anomalie, tranzitorie sau definitivă, a 
structurilor de funcţionare fiziologică, psihologică a unei persoane” [19].  

De rând cu noţiunea ”deficienţă”, întâlnim şi termenul de ”incapacitate”. În Regulile 
Standard privind Egalizarea Şanselor pentru Persoanele cu Dizabilitate, termenul de 
“incapacitate“ este folosit pentru a desemna un număr mare de limitări funcţionale, permanente 

sau temporare, ce pot fi cauzate de disfuncţii intelectuale sau senzoriale, de condiţii de sănătate 
sau de boli mintale [25]. 

Complementar, termenul “dizabilitate“ semnifică pierderea sau limitarea şanselor de a lua 

parte la viaţa comunităţii, la un nivel echivalent cu al altor membri ai săi, el este un dezavantaj și 
descrie interacţiunea persoanei cu mediul de inserţie. Deci dizabilitatea este un dezavantaj, 

rezultat din relaţiile persoanei cu mediul înconjurător: fizic, familial, şcolar, profesional, social. 
Este “o posibilă, dar nu obligatorie consecinţă în planul adaptării personale” [24, p.65].  

Când copilul cu anumite deficienţe, incapacităţi, dizabilități devine şcolar, el este expus 

riscului inadaptării mai mult decât un copil obişnuit, mediu. În învăţământul obişnuit, care ţine 
prea puţin seama de variaţiile personale ale capacităţilor de răspuns, el funcţionează inadecvat în 
condiţiile standard, puse la dispoziţie de şcoală, proiectate să antreneze toţi elevii în procese de 

instruire, educaţie, învăţare şi dezvoltare. 

Dacă se consideră dublă intrarea surselor de generare a dizabilității (persoana şi mediul 
şcolar), atunci se recunoaşte necesitatea adaptării cerinţelor procesului de învăţământ la nevoile 

individuale, ceea ce presupune discriminarea pozitivă a copiilor cu incapacităţi. 

Când incapacităţile sau limitările, rezultate din deficienţe, se convertesc în dezavantaj, ele 

necesită organizări instituţionale și educaţie specială, deseori şi protecţie socială. Dizabilitatea 
poate fi înlăturată sau diminuată prin intervenţii educaţionale, menite să compenseze lipsa sau 
insuficienţa şi să permită adaptarea la mediu; generic, acesta este răspunsul educaţional la nevoia 

specială. Acest răspuns este posibil numai dacă incapacitatea este evaluată corect și mediul 
înconjurător devine unul pedagogic adecvat. 

Depistarea copiilor cu risc este o preocupare ce a străbătut, deja, mai multe etape de 

conceptualizare a dificultăţilor de învăţare și a dizabilității şcolare. 

Medical, conceptul de dizabilitate a fost aplicat stării unor persoane cu deficienţe, 

clasificat în categoriile: dizabilitate motorie, senzorială şi intelectuală. La aceste categorii, au fost 
adăugate polidizabilitățile și unele boli cronice. S-a considerat că unii elevi sunt dizabili din 
diverse condiții interne, astfel fiind prezente diferite tipuri de deficienţe (Tabelul 2) 

Tabelul 2. Tipurile de deficienţă 

Nr.crt. TIPURI DE DEFICIENTA 

1. deficienţă intelectuală 

2. deficienţă vizuală 
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3. deficienţă auditivă 

4. deficienţă fizică; deficienţă organică, cu tulburări permanente 

5. tulburări severe de dezvoltare (audiomutitate, autism, alte tulburări psihice majore) 

6. deficienţe multiple (asociate) 

7. tulburări majore de comportament, asociate unei deficienţe psihosociale (delincvenţă). 

8. deficienţele de limbaj 

Psihopedagogic, s-a definit dizabilitate socioculturală, care lărgeşte sfera noţiunii de 

dizabilitate și generează necesitatea operării unei deosebiri între dizabilitatea cu originea în stări 
patologice (obiective, observabile, măsurabile) şi dizabilitatea rezultată din organizările sociale. 

Dizabilitatea socioculturală a fost des invocată pentru a explica eşecul şcolar al elevilor 

proveniţi din medii dezavantajate economic și cultural.  

Unele lucrări de sociologie a educaţiei explică aceste lipsuri sau insuficienţe ca decalaje 
între cultura pe care şcoala o promovează și capitalul cultural, în special cel lingvistic, cu care 

vine copilul din familia de origine. 

Importanţa categoriilor tinde spre diminuare, în favoarea evidenţierii nevoilor de educaţie 

specială ale copiilor şi adolescenţilor cu deficienţe, formulate prin cerinţe de intervenţie specială 
sau specifică. 

Din categoria largă a elevilor cu C.E.S. fac parte atât copii şi adolescenţi cu deficienţe 

propriu-zise, cât și elevi cu tulburări sau dificultăţi de învăţare. 

Atunci când un copil are probleme importante de învăţare sau de funcţionare în mediul 
şcolar, el acumulează întârzieri semnificative la nivelul achiziţiilor sau are alte manifestări de 

inadaptare, chiar în absenţa unor deficienţe. În acest caz el este numit “elev în dificultate”. 
Noţiunea “elev în dificultate” are o sferă mai largă decât termenul “copil în dificultate”, utilizat în 

România cu scopul asigurării protecţiei sociale pentru unii copii [17]. 

Sunt consideraţi copii în dificultate și protejaţi social, conform legislaţiei româneşti 
actuale, următoarele categorii de copii [27, p.49]: 

 copiii ai căror părinţi sunt decedaţi, dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti; 

 copiii ce au fost declaraţi abandonaţi sau copiii ce au săvârşit fapte penale, dar nu 
răspund penal; 

 copiii care, din cauza deficienţelor, au nevoie de îngrijire şi educaţie specială, pe care 
familia proprie nu le poate asigura; 

 copiii ce au abandonat şcoala și familia şi îşi petrec viaţa în stradă. 

Copiii şi adolescenţii în dificultate sunt în prezent daţi în îngrijirea şi răspunderea unor 
instituţii speciale de educaţie sau în organizaţii nonguvernamentale.  

Criteriul educaţional a subsumat în ultimele decenii celelalte criterii (medical, psihologic, 
pedagogic, defectologic) și a condus la apariţia sintagmei "copil cu cerinţe speciale de educaţie".  

Copilul cu C.E.S. are locaţie pe o scală continuă, în funcţie de cantitatea și calitatea 

asistenţei educative suplimentare de care are nevoie. Concepţia enunţată are consecinţe multiple, 
dintre care:  

 ideea 1 - limitările în capacităţile de adaptare apar în contextul furnizat de mediul 

standard, în care evoluează copiii din aceeaşi generaţie și atunci este necesar sprijin educativ 
suplimentar pentru cei cu nevoi speciale; 

 ideea 2 - limitările specifice coexistă cu capacităţi adaptative generale sau personale, 
care sunt utilizabile pentru ameliorarea vieţii copilului sau adolescentului, printr-o perioadă de 

sprijin și intervenţie educativă, instructivă și de profesionalizare; 
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 ideea 3 - intervenţia și sprijinul se furnizează adecvat, atunci când evaluarea persoanei 
cu cerințe educative speciale (copil, adolescent, tânăr) este complexă și validă; de exemplu, alături 
de celelalte evaluări (medicală, socială), evaluarea psihologică există și ţine seama de diversitatea 

culturală şi lingvistică, deficitele de comunicare şi factorii comportamentali, iar evaluarea 
pedagogică ţine seama de limitele impuse de deficienţă, corelate cu curriculum-ul şcolar și 
programele de pregătire profesională; 

 ideea 4 - în sens larg, elev cu cerinţe educative speciale devine și copilul sau 
adolescentul cu tulburări sau dificultăţi de învăţare. extensia operată de această idee trimite la 
viziunea umanistă despre nevoile comune ale oamenilor şi la drepturile universale de satisfacere a 

lor, indiferent de intervalul valorizării sociale în care cineva se plasează, după orice criteriu, la 
orice vârstă, în orice moment al existenţei. drepturile omului se susţin mai pregnant atunci când în 
cauză este copilul. 

Elevi cu dificultăţi de învăţare, indiferent de sursa acestor dificultăţi, sunt cei care riscă să 
nu se înscrie pe direcţia finalităţilor educaţionale cu vocaţie universală [19, p.612]. Astfel, 
educaţia elevilor cu CES solicită o tratare deosebită, orientare spre finalităţi umaniste.  

În plan personal, finalităţile educaţiei de orientare umanistă tind spre formarea plenară a 
fiinţei umane prin: 

 dezvoltare integrală a tuturor dimensiunilor individului; 
 autonomie; 
 adaptare la mediu; 

 capacitate de comunicare. 

În plan transcendent, finalităţile educaţiei umaniste orientează spre: 
 căutare constantă a realizării unui ideal de Sine; 

 căutare a binelui; 
 recunoaştere a valorilor proprii; 

 conştiinţă lucidă a realităţii; 
 angajare activă în dezvoltarea specifică modelului cultural din care face parte; 
 capacitate de asimilare a elementelor umaniste din alte culturi. 

Înscrisă în această concepţie, piramida lui Maslow descrie ierarhizat nevoile fiinţei 
umane. Satisfacerea acestor nevoi este condiţionată social şi personal. Condiţiile de satisfacere a 
nevoilor speciale sunt deseori obstrucţionate, în societatea reală, de o lipsă, insuficienţă sau 

incapacitate a persoanei, solicitând o formă specială a educaţiei în care se ţine cont de capacităţile 
persoanei. 

O echipă de cercetători din Rusia [2, p. 1045-1046], menționând importanța educației 

inclusive prin implicarea deschiderii și accesibilității, atât pentru copii și adolescenți, cât și pentru 
adulți, menționează oportunitatea acesteia pentru elevii cu dizabilități ca prezentând una dintre 

condițiile principale și indispensabile pentru socializarea lor de succes care asigură adaptarea 
social și participarea deplină în societate, autorealizarea eficientă în diferite tipuri de activități 
profesionale și sociale. Avantajele incluziunii pentru elevii cu dizabilități, menționate de autori, 

prezintă importanță în depășirea limitelor funcționale, deoarece [2, p. 1045-1046]: 

- elevii cu dizabilități beneficiază de posibilități mai vaste de interacțiune socială cu 
semenii lor în mediul incluziv, în comparație cu cei din școlile special; 

- ei își îmbunătățesc mai eficient competențele sociale și abilitățile de comunicare, 
deoarece interacționează cu modele prezentate de semenii fără dizabilități; 

- învață după un curriculum mai complex, în rezultat cultivându-și abilități mai înalte de 
realizare academică; 
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- comunicând cu semenii, contribuie la promovarea și dezvoltarea relațiilor de acceptare a 
diversității, inițial în mediul colegilor, ulterior – în contextual social mai vast. 

Însă, după cum menționează cercetătorii [1], în adolescență problemele de adaptare 

socială să intensifică, uneori chiar căpătând un caracter de involuție, sub influența modificărilor 
biologice, cognitive și sociale caracteristice vârstei. Studiile arătă că elevii cu dizabilități prezintă 

tipare diferite de funcționare psihosocială deficitară. Au fost identificate mai multe asemenea 
tipare, printre care se numără: dificultăți de adaptare la ambianța socială, manifestate în 
funcționarea defectuoasă în diverse situații sociale, soldată cu sentimente de eșec și insatisfacție 

[1, p. 141]; stimă de sine scăzută, sentimente de izolare și tendință spre schimbări de dispoziție [1, 
p. 141]; devalorizarea imaginii de sine, care favorizează manifestarea sentimentelor de 
singurătate, depresie, victimizare și rușine [22]; stimă de sine scăzută și susceptibilitate la a 

conferi controlul eșecului sau succesului personal unor terți, autoapreciere mai joasă decât în 
cazul altor adolescenți, prin care se evaluează ca incapabili de a satisface așteptările celorlalți și 

îndeplini obiectivele [1, p. 142]. Imaginea de sine poate fi afectată chiar și de comportamentul 
indulgent, de suport din partea cadrelor didactice, pe care adolescenții îl percep inadecvat, și care 
le diminuează stima de sine și motivația de a învăța [7].  

În cadrul mai multor studii au fost prezentate dificultățile pe care le au elevii cu 
dizabilități în dezvoltarea abilităților sociale. S-a constatat că până la 75% dintre adolescenții cu 
CES prezintă abilități sociale mai puțin dezvoltate decât în cazul semenilor lor [18], în consecință 

tinzând să evite interacțiunile sociale, utilizând mai puține oportunități de contact social. 
Cercetătorii au evidențiat trei categorii de dificultăți, pe care le comport adolescenții cu 

dizabilități în dezvoltarea abilităților sociale [21]. 

1. Comunicare interpersonală insuficientă și probleme de comportament. Comunicarea 
interpersonală este o componentă de bază, vitală în dezvoltarea cognitivă și prietenie. Spre 

deosebire de alți elevi, adolescenții cu dizabilități denotă o calitate mai joasă a interacțiunii, 
prezintă mai frecvent modalități de comunicare pasivă, inițiativă scăzută în interacțiune și 
cooperare cu semenii și tendință de a evita relațiile sociale din frica de eșec [4]. 

2. Cogniție socială ineficientă. Cogniția socială se referă la cunoștințele și procesele 
cognitive pe care un individ le folosește pentru a interacționa și a relaționa cu ceilalți. 
Adolescenții cu dizabilități nu procesează și nu interpretează corect informațiile: semnalele 

sociale, cum ar fi tonul vocii, expresia facială și limbajul corporal; nu înțeleg pe deplin locul 
personal în raport cu ceilalți; nu dețin strategii suficiente de planificare și realizare a comunicării; 

prin urmare, formarea și menținerea relațiilor interpersonale devine problematică [26]. 
3. Probleme emoționale și motivaționale. Adolescenții cu dizabilități au tendința de a 

manifesta stări emoționale nefavorabile, cum ar fi schimbările extreme de dispoziție, dificultățile 

de exprimare a sentimentelor, anxietatea și furia. De asemenea, deținând capacități joase de a 
empatiza pe ceilalți, adesea judecă greșit despre starea de spirit și emoțiile lor [1, p. 142-143]. 

Bruck M. [5] a descris dificultățile emoționale și motivaționale ale adolescentului cu 

dizabilități din două perspective:  

1) care apar ca urmare a eșecului academic;  

2) care rezultă din cauze secundare eșecului academic și social, manifestându-se în mai 
multe forme: frustrare, lipsa de încredere în sine, agresivitate și depresie.  

Teama de eșec generează sentimente de neputință apărute din incapacitatea (sau lipsa de 

încredere) de a influența condițiile sociale și duce la evitarea comunicării. Distresul emoțional 
afectează dezvoltarea abilităților sociale, ceea ce duce în continuare la retragere socială și 
motivație redusă de a comunica, precum și la întărirea unui model de coping pasiv cu trăirea 

sentimentelor exacerbate de singurătate și depresie [4].  
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Adolescenții cu dizabilități de învățare aud adesea la adresa lor cuvinte și expresii, 
precum ”leneș”, ”răsfățat”, ”încăpățânat”, ”distras”, ”dependent”, ”iresponsabil”, ”neinteresat” și 
altele. Uneori cei din ambianța lor îi pedepsesc și se supără, ceea ce amplifică ciclul frustrării, 

furiei și neputinței [1, p. 143]. În consecință, adolescentul caută modele utile pentru rezolvarea 
problemelor sau re-direcționarea sentimentelor sale negative, iar frustrarea lui poate fi exprimată 

în evitarea sau rezistența la interacțiuni, comportamente defensive sau ofensive - agresive.  

În concluzie, lipsa sau dezvoltarea insuficientă a abilităților sociale are o influență nefastă 
asupra funcționării sociale a adolescenților cu dizabilități, lipsindu-le deprinderile necesare pentru 

un comportament adaptativ și o interacțiune socială adecvată. Dificultățile care afectează aceste 
abilități din oricare dintre cele trei categorii – comunicare interpersonală, cogniție socială și 
probleme emoțional-motivaționale – influențează în egală măsură comportamentul adolescentului, 

capacitățile și resursele disponibile pentru a face față revendicărilor contextului social. Conflictul 
cognitive dintre credințele polarizate despre sine și lumea înconjurătoare afectează ansamblul de 

comportamente adecvate pentru înțelegerea situației sociale format în perioadele precedente. 
Orice eșec în oricare dintre situațiile de comunicare cu mediul afectează adaptarea, în special în 
perioada adolescenței, atunci când dezvoltarea relațiilor sociale este crucială și semnificativă. 
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PLASAMЕNTUL FAMILIAL – FОRMĂ DЕ PRОTЕCȚIЕ A CОPILULUI ÎN 

DIFICULTATЕ  

FAMILY PLACEMENT - FORM OF PROTECTION OF THE CHILD'S IN DIFFICULTY 

Rezumat 

Cоpiii rămași fără prоtеcțiе părintеască sunt supuși unоr riscuri iminеntе față de о multitudinе 

dе fеnоmеnе și prоblеmе sоcialе. Stratеgiilе dе stat susțin că mеdiul familial еstе cеl mai indicat mеdiu 

dе dеzvоltarе și еducarе a cоpiilоr, prin urmarе sеrviciilе sоcialе dе plasamеnt familial al cоpilului 

aflat în dificultatе sunt cеlе mai bunе sоluții pеntru prоtеcția și siguranța acеstuia. Articolul prezintă 

analiza plasamеntului familial ca partе a sеrviciilоr altеrnativе dе îngrijirе a cоpiilоr sеparați dе părinți 

în vеdеrеa rеducеrii situațiеi dе risc a cоpilului. 

Cuvinte-cheie: copil, copil în dificultate, plasament familial, sеrviciii altеrnativе dе îngrijirе a 

cоpiilоr sеparați dе părinți. 

Abstract 

Children left without parental protection are subject to imminent risks to the multitude of 

social problems and events. The state strategies claim that the family environment is the most suitable 

means of developing and educating children, through the follow-up of social services and the family 

placement of the child in difficulty, and that they are the best for the child. The article presents the 

analysis of the family placement as part of the alternative care services of the children separated from 

parents in order to reduce the risk of the child. 

Key-words: child, child in difficulty, family placement, alternative care services for children 

separated from parents.  

Protecţia copiilor aflaţi în dificultate constituie o preocupare atât la nivel internaţional, cât 

și la nivel naţional, menită să adapteze și să alinieze reglementările legale iniţiale și ulterioare 
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standardelor internaţionale. Aceasta a cunoscut una dintre cele mai spectaculoase evoluţii în ceea 
ce priveşte trecerea de la un sistem instituționalizat, închis către un altul descentralizat, deschis şi 
menit să suplinească într-o manieră adecvată mediul familial. Asigurarea și respectarea drepturilor 

copiilor şi plasarea acestora într-o zonă de interes special constituie o prioritate naţională pentru 
România. 

Actualitatea temei constă în faptul că problema ce ţine de copiii aflaţi în dificultate, care 
este o categorie socială dezavantajată faţă de alte persoane, a devenit una majoră și poate fi 
soluţionată numai prin efortul comun al întregii societăți. De aceea populaţia trebuie informată şi 

sensibilizată despre problemele acestor copii şi motivată să contribuie la integrarea socială a 
acestora, manifestând interes, grijă, afecţiune, înţelegere și toleranţă faţă de ei. 

Problema investigației: Copii rămași fără protecție părintească sunt supuși unor riscuri 

iminente față de o multitudine de fenomene și probleme sociale. Strategiile de stat susțin că 
mediul familial este cel mai indicat mediu de dezvoltare și educare a copiilor, prin urmare 

serviciile sociale de plasament familial a copilului aflat în dificultate sunt cele mai bune soluție 
pentru protecția și siguranța acestuia. 

Scopul cercetării: analiza plasamentului familial ca parte a serviciilor alternative de 

îngrijire a copiilor separați de părinți în vederea reducerii situației de risc a copilului. 

Studierea teoretică privind fenomenul copilului aflat în dificultate a fost efectuată în baza 
cercetărilor efectuate de mai mulţi specialiști în domeniu autori, care au abordat problematica 

protecției copilului și a drepturilor sale, demonstrând efectele negative ale neglijării copilului şi 
ale lipsei de ocrotire părintească, evidenţiind importanţa copilului de a creşte în mediu familial. 

Printre aceștia putem menționa: Cojocaru D. „Copilăria și construcţia parentalităţii. Asistenţa 
maternală în România”, Drăghici A. „Protecția juridică a drepturilor copilului”, Magheru 
M.(coord.) „Descentralizarea sistemului de protecţie socială din România – analiză cu privire la 

principalele probleme din domeniul asistenţei sociale”, Pescaru M. „Asistența și protecția socială 
a familiei și copilului”, Talpaş P.M. Politici sociale privind protecția familiei și a copilului, etc. 
Totodată, au fost analizate actele normative în vigoare ce vizează domeniul cercetat, dar și 

opiniile practicienilor. 

Astăzi mass-media, cercetările și statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă a 
copiilor aflaţi în dificultate, datorită condițiilor social-economice și sărăciei din țară, factorii 

principali care lipsesc copiii de dragostea și atenţia părintească. Principalele motive pentru care 
copii ajung în dificultate sunt: în 85 la sută dintre cazuri, familiile nu au din ce să întreţină copilul 

sau trăiesc în condiţii deplorabile. Printre celelalte cauze se numără starea de sănătate a părinţilor, 
divorţul sau existenţa unui singur părinte, decesul unuia sau ambilor părinţi, precum şi decăderea 
din drepturile părinteşti, din cauza alcoolismului, abuzurilor, neglijării, abandonului sau 

consumului de droguri [8]. 

La momentul actual, în actele normative și în literatura de specialitate, pentru a desemna 
situaţia de dificultate a unei persoane, sunt utilizaţi diferiţi termeni: persoană socialmente 

vulnerabilă, persoană defavorizată, persoană aflată în risc social, în situaţie de nevoie, etc. 

Noţiunea de “copil aflat în dificultate” s-a dovedit a fi o noţiune destul de vastă, ce 

vizează mai multe aspecte dificile. Copilul aflat în dificultate este copilul care nu a împlinit vârsta 
de 18 ani şi care se află, temporar sau definitiv, într-o situaţie dificilă: întâmpină dificultăţi de 
relaţionare cu comunitatea, copilul căruia îi este afectată starea de sănătate fizică și psihică, 

securitatea, educaţia şi integrarea socială [6]. 

Convenţia ONU privind drepturile copilului defineşte categoria copiilor care necesită o 
protecţie deosebită prin „copil care trăieşte în situaţii deosebit de dificile.”Aceste abordări se 

referă la limitarea sau inexistenţa resurselor sau condiţiilor ca un copil să se dezvolte din punct de 
vedere fizic, intelectual, spiritual sau moral, corespunzător vârstei care o are. Constrângerile pot fi 
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de natură individuală, familială şi socială. Indiferent de natura constrângerii, copilul în dificultate 
trebuie să se bucure de protecţie şi ajutor special din partea familiei, colectivităţii din care face 
parte sau a statului [6]. 

Copilul aflat în dificultate este considerat copilul ale cărui necesităţi de ordin material, 
psihologic, social, etc. nu sunt realizate pe deplin. Dintre cele mai frecvente riscuri sociale care 

pot afecta copilul la moment sunt: sărăcia, decesul unuia dintre părinţi, utilizarea de către părinţi a 
băuturilor alcoolice, dizabilitatea unuia sau ambilor părinţi, etc. [9]. 

Daghici A. (2013) susține că prin „copil aflat în dificultate” se înţelege, acel copil ale 

cărui dezvoltare, securitate sau integritate fizică ori morală sunt periclitate. Situaţiile care 
determină ca un copil să fie considerat în dificultate sunt: părinţii fireşti ai copilului sunt decedaţi, 
declaraţi morţi sau dispăruţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie judecătorească, decăzuţi din 

drepturile părinteşti sau li s-a retras exerciţiul drepturilor părinteşti prin hotărârea judecătorească 
de declarare a abandonului. Fie copilul aflat într-una din aceste situaţii este lipsit de ocrotire 

părintească, fie părinţii nu îşi îndeplinesc corespunzător drepturile și îndatoririle referitoare la 
persoana copilului [2]. 

Petrescu M. (2014) prezintă familia drept cadrul natural în care se formează 

personalitatea copiilor, dar şi un factor de perfecţionare a personalităţii părinţilor, chiar dacă 
funcţia esenţială este asigurarea securităţii membrilor săi şi educarea copiilor, în acest cadru 
aceştia dobândesc limbajul, obiceiurile şi tradiţiile grupului. Ei îşi formează personalitatea, 

caracterul și trec de la egoism la altruism, prin jocul imitării şi identificării cu părinţii. Calitatea 
dezvoltării copilului depinde de valorile cultivate în familie, iar coeziunea sa este un factor 

important în evoluţia ulterioară a membrilor săi [7]. 

Familia constituie factorul principal al formǎrii şi socializǎrii copilului; este primul și cel 
mai important intermediar în relaţiile copilului cu societatea. Familia exercitǎ cea mai persistentǎ 

influenţa în viaţa copilului, oferindu-i acestuia protecţie, afecţiune şi modele de integrare socialǎ. 
Rolul pǎrinţilor este hotǎrâtor, deoarece fiecare copil poate fi educat numai într-un mediu definit 
prin afectivitate și dragoste; copiii lipsiţi de dragostea pǎrinţilor devin mai fragili și mai 

vulnerabili decât cei cǎrora pǎrinţii le asigură un suport afectiv deplin. Caracterul afectiv al 
mediului familial trebuie completat cu cel protectiv, ce asigurǎ securitatea copilului în faţa 
pericolelor lumii exterioare, pregǎtindu-l pentru viaţa în colectivitate. Pe de alta parte, dependenţa 

afectivǎ exageratǎ poate impiedica procesul maturizării şi al conturǎrii autonomiei și 
independenţei. Larga majoritate a copiilor abandonaţi provin din familii dezorganizate sau aparent 

organizate, comportamentul deviant fiind adesea un mod de manifestare ce mascheazǎ existenţa 
unor serioase carenţe educative [apud 9]. 

Întreaga istorie a dezvoltării umane demonstrează cu tărie nevoia fundamentală a omului 

de apartenenţă la o familie și importanţa procesului educativ pentru existenţa de zi cu zi a 
fiecăruia dintre noi și a societăţii în ansamblu. Pentru o dezvoltare armonioasă a personalităţii 
sale, orice copil trebuie să crească într-un mediu familial, într-un climat securizat, de iubire și 

înţelegere şi să se formeze într-un sistem coerent de învăţământ. 

Protecţia socială a copiilor este o condiţie obligatorie a economiei sociale. În situaţia 

României, subiectul este încă actual și acut, tarele trecutului (relativ recent) şi dificultăţile 
prezentului fiind inepuizabile subiecte de analiză, atât pentru teoreticieni, cât şi pentru practicieni. 
Modernizarea și reducerea capacității centrelor de plasament, crearea centrelor de tip familial și 

mai ales acordarea priorității menținerii copilului în mediu familial prin plasamentul familial la 
membrii familiei extinse, la alte persoane sau la asistentul maternal, constituie realizarea majoră a 
reformei sociale din România [8]. 

Copiii au nevoie de foarte multă protecţie. Se spune că modul în care te porţi cu copiii 
arată adevărata faţă a omului. Acest lucru este valabil atât pentru persoanele adulte, cât şi pentru 
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diferitele societăţi şi state. Rolul primordial pe care îl are familia și comunitatea în dezvoltarea 
unei personalități armonioase și al unei integrări reale în societate a copilului este incontestabil. 

Intervenţia statului este complementară; statul asigură protecţia copilului şi garantează 

respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului şi de 
autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu. Drepturile prevăzute de lege sunt garantate 

tuturor copiilor fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie 
politică sau alta opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia 
materială, de gradul și tipul unei deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul dobândit, de 

dificultăţile de formare și dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor ori ale altor 
reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie [9]. 

Una dintre cele mai bune soluţii pentru copiii care sunt separaţi de familia lor naturală 

este - plasamentul familial. Conform practicii internaționale, plasamentul familial constă în 
încredințarea unui copil, unei persoane sau familii, alta decât părinții biologici, cu sau fără 

consimțământul acestora. Familia de primire poate fi din rândul familiei lărgite sau din 
comunitatea din care face parte copilul. Familia primitoare își asumă responsabilitățile pentru 
creșterea și educarea copilului [24]. Copilul primit în plasament nu devine din punct de vedere 

juridic membru al familiei de primire, ci continuă să aparțină familiei de origine. 

Deși practica internațională actuală este eterogenă, se pot face câteva aprecieri globale 
privind avantajele și dificultățile plasamentului familial. Avantajul esențial al plasamentului 

constă în posibilitatea de a oferi copilului mediu familial provizoriu, când acesta nu poate trăi în 
familia naturală și nici nu poate beneficia de o familie adoptivă. Problema esențială a 

plasamentului constă în coexistența a două familii responsabile de soarta aceluiași copil. Această 
situație trebuie să fie pe deplin acceptată de familia care primește copilul și să facă obiectul unei 
urmăriri permanente de către personalul specializat [8]. 

În România, potrivit Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
plasamentul copilului se defineşte ca „o măsură de protecție specială, având caracter temporar, 
care poate fi dispusă, în condițiile legii, după caz, la: 

a) o persoană sau familie; 

b) un asistent maternal; 

c) un serviciu de tip rezidenţial (care asigură găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de 

ore şi este licenţiat în condiţiile legii) [4]. 

Plasamentul este o încercare de a crea un mediu mai pozitiv atât pentru copil, cât și 

pentru reabilitarea familiei. Dintre categoriile de copiii care pot fi daţi în plasament fac parte: 

a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, 

declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela; 

b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor 
din motive neimputabile acestora; 

c) copilul abuzat sau neglijat; 

d) copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare; 

e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală și care nu răspunde penal. 

Persoana sau familia care primeşte un copil în plasament trebuie să aibă domiciliul în 
România și să fie evaluată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 

cu privire la garanţiile morale și condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a 
primi un copil în plasament [1]. 
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Pe toată durata plasamentului, domiciliul copilului se află, după caz, la persoana, familia, 
care îl are în îngrijire. Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 2 ani poate fi dispus 
numai la familia extinsă sau substitutivă, plasamentul acestuia într-un serviciu de tip rezidenţial 

fiind interzis. Prin familie extinsă, legiuitorul înţelege copilul, părinţii şi rudele acestuia până la 
gradul IV inclusiv, iar prin familie substitutivă, alte persoane decât cele care aparţin familiei 

extinse care, în condiţiile legii, asigură creşterea și îngrijirea copilului; 

Principiile de bază de care se va ține cont la stabilirea măsurii de plasament sunt: 

a) plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă; 

b) menţinerea fraţilor împreună; 

c) facilitarea exercitării de către părinţi a dreptului de a vizita copilul și de a menţine 
legătura cu acesta. 

Potrivit reglementărilor naționale, plasamentul familial se referă la plasamentul copilului 
la o persoană/familie sau asistent maternal [3]. 

Familia de plasament primește în casa sa un copil sau mai mulți, cărora să le ofere 
protecția și grija de care au nevoie pentru reabilitarea și recuperarea lor din traumele trăite 
anterior. Este ca o familie adoptivă, dar nu se știe pe ce perioadă îl va îngriji. Din punct de vedere 

financiar, părintele din familia de plasament are posibilitatea să-și păstreze locul de muncă, iar din 
partea statului, acesta va primi alocația de plasament și alocația de stat per copil. În această 
situație părintele nu este angajat ca să îngrijească copilul, deci nu primește salariu pentru îngrijirea 

copilului. 

Pentru a putea primi copii în plasament, persoana trebuie să corespundă unor cerințe: 

 să fie sănătos psihic și mintal; 

 să nu aibă copii în sistemul de protecție sau să fie decăzut din drepturi părintești; 

 să nu fie condamnat penal; 

 să dețină condiții adecvate de locuit; 

 să prezinte garanții morale; 

 să facă parte din familia extinsă a copilului sau din rețeaua socială a copilului; 

 să fie disponibil de a intra în contact cu familia biologică a copilului. 

Pentru a deveni familie de plasament nu trebuie de urmat niciun curs de pregătire sau de 

formare profesională, în schimb, specialiștii recomandă să se stabilească o relație de atașament cu 
copilul pe care urmează să fie luat în îngrijire. 

În ceea ce privește asistentul maternal, acesta este angajat la propriul domiciliu, cu 
contract de muncă pentru normă întreagă de către stat, pentru îngrijirea copilului plasat. În această 
situație, asistentul maternal beneficiază de un salariu, plus alocația de plasament per copil, plus 

alte beneficii în bani sau materiale pentru îngrijirea copilului [1]. Asistentul maternal trebuie să 
corespundă acelorași cerințe ca și persoana din familia de plasament, plus să parcurgă niște 
cursuri de formare profesională. Din punct de vedere juridic, asistentul maternal profesionist este 

persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la 
domiciliul său creşterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care 

îi primeşte în plasament. Cu alte cuvinte, angajarea cu contract de muncă la creșterea unui 
copil/copii la domiciliul propriu. 

Astfel, asistența maternală aduce un plus sistemului de protecție a copilului, spre 

deosebire de centrele rezidențiale, oferind copilului o îngrijire particularizată și într-un mediu 
familial [5]. Drepturile și obligaţiile părinteşti faţă de copil se menţin pe toată durata măsurii 
plasamentului. 

Comisia pentru Protecţia Copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul 
copilului, va stabili, dacă este cazul, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea 



252 

 

acestuia, în condiţiile stabilite de Codul Civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul 
judeţului/sectorului mun. Bucureşti, de unde provine copilul. Dacă plata contribuţiei la 
întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 

40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii 
de protecţie specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa. Copilul 

beneficiază de protecţia specială prevăzută mai sus până la dobândirea capacităţii depline de 
exerciţiu [4]. 

În concluzie, plasamentul familial este o formă de îngrijire temporară pentru un copil 

care, la un moment dat, din anumite motive, nu poate fi crescut în propria familie. Asistenții 
asigură îngrijire și creștere complete, ajută copilul să facă față pierderii. Ei satisfac necesitățile 
traiului, ca și nevoile de dezvoltare, emoționale, de sănătate, sociale și educaționale ale unui copil. 

Scopul acestui tip de plasament nu este doar de a oferi îngrijirea completă, ci și de a coopera cu 
experții și părinții unui copil pentru revenirea copilului la familia sa și, dacă acest lucru este 

imposibil, de a adapta sau a pregăti copilul pentru o viață independentă. 

Acceptarea unui copil/copii laolaltă cu experiențele sale, emoțiile, dificultățile și, 
metaforic, întreaga sa familie, nu este un lucru ușor. Totuși, eficacitatea depinde de natura și de 

implicarea asistenților, ca și de ajutorul exterior în sarcinile îndeplinite. 
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Abstract 

This article aims at examining the desirability of using one of the two language teaching 

approaches: the monolingual approach, which calls for the elimination of translation, or the bilingual 

approach, which emphasizes the introduction of translation when teaching a foreign language. It also 

discusses the advantages and disadvantages of using translation in the EFL classroom. It is suggested 

to engage the Mother tongue and translation in the lesson in certain situations as it can diminish the 

strain of both learners and professors, it can also facilitate learners to comprehend the language 

matter better and it helps to maintain the dynamics of the class; the excessive application of the mother 

tongue is not advisable. 

Key-words: translation, types of translation, the bilingual approach, the monolingual 

approach, mother tongue, teaching English as a Foreign Language. 

Rezumat  

Articolul are drept scop studierea posibilității utilizării unei dintre cele două abordări de 

studiere a limbii: abordare monolinguală care presupune eliminarea traducerii și abordarea 

bilinguală care susține introducerea traducerii în procesul de studiere a unei limbi străine. De 

asemenea, se discută avantajele și dezavantajele utilizării traducerii în cadrul orelor de studiere a 

unei limbi străine. Se propune de a utiliza limba maternă și traducerea în timpul orelor în anumite 

situații pentru a diminua starea de anxietate atât la studenți, cât și la profesori și a menține dinamica 

desfășurării unei ore; utilizarea excesivă a limbii materne nu este recomandată.  

Cuvinte-cheie: traducere, tipuri de traducere, abordare bilinguală, abordare monolinguală, 

limba maternă, predarea limbii engleze ca limbă străină. 

Translation has always been the core of the controversies on whether it should be used in 
an EFL classroom and whether it can be a valid and effective tool in Foreign Language Teaching 

(FLT). As it is known, the history of language teaching has witnessed various approaches and 
language teaching methods which have regarded the use of translation in the EFL classroom both 
in favor and against it. While the proponents of the English-only policy use an approach 

collectively known as the Monolingual, those advocating the use of translation in the classroom 
are known to stand for the Bilingual Approach. Each of them involves some teaching methods 

having their supporters and their arguments.  

In modern science of methodology it has been stated that teachers have to realize that 
translation can be viewed in two different meanings. It can be either a kind of communication 

activity used in the every-day life (interpretation, translation of literary works etc) or it can be 
considered as a teaching method in educational institutions [25, p. 217]. Jiří Veselý distinguishes 
several types of translation which are possible to be uses at the lesson as follows:  

 Translation from the foreign language into the Mother tongue or the translation from the 
mother tongue into the foreign language. The scientist emphasizes the importance of the second 
one opting for its frequent use as it requires the active knowledge of the foreign language and it 

prepares learners for the expressing their own ideas in the foreign language. His ideas are 
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supported by Paul Kaye stating that “modern translation activities usually move from L1 to L2 
(although the opposite direction can also be seen in lessons with more specific aims)” [13]. 

 Oral or written translation. Oral translation is considered to be more difficult than the 

written one because a substantial degree of linguistic readiness as well as lack of time for 
preparation is necessary in this case. In written translation learners have got more time to think, 
during the oral translation they must act immediately [ 25, p. 217]. 

 The free translation or the exact translation. If the contents of the text is more difficult 
and contains a larger amount of the unknown lexical language items, free translation is 
recommended. When the second type is applied learners should be able to translate it involving 

the knowledge of grammar and vocabulary they have learnt so far. David Atkinson considers the 
summarized translation as a very useful one arguing that this kind of translation is used more 
often in the real-life situations than the exact translation in which the text is translated “word- for- 

word” and the translated text has to correspond to the original as much as possible [ 2, p. 64].  

Apart from that typology Veselý describes the most important functions the translation 
process has in the foreign language classroom as [ 25, p. 222-224]:  

 Translation can make it easier for teachers to explain the new grammatical and lexical 
items. During the presentation the use of translation is often the most economical way and in case 
of the difficult grammar topics or lexical items the L1 equivalent is mostly the only way which 

helps learners understand. The methodologists recommends using an exact translation here. 

 Having presented new language items, it is necessary to practice them. In some cases 
translation can be an appropriate method for practicing. But it must never be the dominating or 

even the only method. It should be accompanied by other types of activities excluding the 
translation. 

 Translation is also suitable for checking learners` knowledge. Teachers can either 
choose a text which comprises the taught items or they can elaborate such an exercise on their 

own. Here translation works as a feedback for both teachers and learners. It is obvious that the 
positive influence of translation in the language classroom is significant. On the other hand, as 

any other issue, the critics can argue with some strong arguments which should not be omitted.  

Further some contra-translation arguments suggested by some scholars and theorists who 
called for the exclusion of translation from the FL teaching will be discussed. First, Krashen 

(1985) asserts that using translation in the EFL classroom prevents the students from acquiring the 
valuable input in the L2 [15, p. 96]. Moreover, Carreres (quoted by Mogahed M. Mogahed) puts 
forward some arguments against using translation teaching tool [ 17]: 

 Translation is an artificial exercise that has no place in a communicative methodology. 
Also, it is restrictive as it confines language practice to two skills only: reading and writing. 

 Translation into L2 is counterproductive as it forces learners always to view the foreign 
language through their Mothertongue; this causes interferences and a dependence on L1 that 

inhibits free expression in L2. 

 Translation into L2 is a purposeless exercise that has no application in the real world, 
since translators normally operate into and not out of their Mother tongue ( it is much 

discussable). 

 Translation, particularly into L2, is a frustrating and de-motivating exercise in that the 
student can never attain the level of accuracy or stylistics of the version presented to them by their 

teacher. It seems to be an exercise designed to elicit mistakes, rather than an accurate use of the 
language. 

 Translation is a method that may well work with literary-oriented learners who enjoy 
probing the intricacies of grammar and lexis, but it is unsuited to the average learner [cit: 17]. 
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Dennis Newson also interprets some of the widespread disadvantages as: translation 
deprives from learning within only one language; it gives false credence of word-to-word 
equivalence; it does not allow achievement of generally accepted teaching aims; it makes 

emphasis on spoken fluency; it encourages thinking in one language and transference into another 
with interference [ibidem]. 

Last but not least, Malmkjaer lists a number of further general objections to translation, 
which are the following: translation is independent of the four skills which define language 
competence: reading, writing, speaking and listening; it is radically different from the four skills; 

it takes up valuable time which could be used to teach these four skills; it is unnatural; it misleads 
students into thinking that expressions in two languages correspond one-to-one; it produces 
interference; it prevents students from thinking in the foreign language; it is a bad test for 

language skills [ibidem]. 

The objections of using translation in FLT can be divided in two groups: disadvantages 

for learners and disadvantages for teachers. The disadvantages for learners include: children are 
supposed to use their mother tongue during the translation activities (that is criticized by many 
teachers who belong to those who consider the use of L1 in the foreign language teaching as a 

disruptive and ineffective method) [13]. It is not suitable for all learners because it depends on 
individual skills or on the level and age of learners. Learners can see the translation as a difficult 
and boring activity. Translation can be really difficult, as it requires paying attention not only to 

translation itself, but also to the style, register, idioms, etc. 

As far for the teachers Paul Kaye lists such types of disadvantages as: it is demanding and 

time-consuming to prepare translation activities; in order to be effective the class has to be 
sufficiently motivated. The use of L1 during the translation activity can disrupt the English 
environment in the classroom. It is based on the text so that it can practice only two skills, writing 

and reading. It is time-consuming and it requires highly professional translation skills of the 
teachers [13]. 

Other authors present similar kinds of objections and some of them try to disprove these 

statements. For example, David Owen confirms that the absence of the two other skills makes the 
translation activities uncommunicative and non-interactive. However, he explains that translation 
activity can be based on interpretation which covers both listening and speaking skill [20]. David 

Atkinson agrees with this opinion because, as he says, some translations “can be done almost 
completely as oral activity” [2, p. 54]. 

David Atkinson also refuses the fact that the translation always has to be dull and boring. 
He argues that every kind of activity can be boring because it depends on how it is prepared 
namely if teachers are creative they can invent an activity which can bring a lot of adventure and 

excitement [idem]. On the other hand it is not easy to work creatively with translation texts and 
not many teachers have this kind of ability [22, p. 92]. 

Some authors present several more objections which have not been mentioned yet. Here 

is the brief overview of them: texts used in translation activities often contain vocabulary which is 
too difficult for the learners. Pupils are not accustomed to use dictionaries, while school books 

offer only a little amount of the texts convenient for the translation [ibidem]. Although both 
opinion groups come with valid arguments it seems that translation has recently been achieving 
stronger position in the classroom methodology. 

 At the beginning of the 2000s little attention was paid to translation because teachers 
regarded it as an old-fashioned method associated mainly with the Grammar-Translation Method. 
“What should have been a vital challenging discipline”, Duff writes, “had degenerated in most 

schools into a pointless routine exercise, a chore, and a punishment” [7, p. 5]. The translation 
activities were really viewed as something boring and useless and were involved in the lessons 
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sporadically or too extensively. Only in the recent years the opinions have been changing 
gradually and translation has been recovering its place in the ELT but it is still refused by many 
teachers or it is used only for testing. 

Authors and scholars who are in favor of using translation in teaching are now easily 
found. They all advocate the use of translation claiming that those who exclude translation in an 

EFL classroom have not provided clear reasons and adequate evidence for their views. Therefore, 
we now propose to engage in a brief historical overview synthesizing the ideas of some 
researchers on the advantages of translation in ELT. 

The first voice to cry out against the use of translation in foreign teaching came from the 
Reform Movement of the late 19th it has been argued as previously mentioned that translation 
neglects oral language by focusing on the written counterpart. This contra-translation argument 

only stands if we think of translation as an exclusively written form of activity. Translation, 
however, can also be performed orally, and can thus, in principle, be used to develop spoken 

language fluency [23, p. 87].  

David Atkinson, also, calls for its provision for three reasons. Firstly, translation is the 
preferred strategy for the majority of learners. Secondly, it is a personal technique since it helps 

learners to reveal their feelings and ideas. Finally, it is a valuable technique for exploiting class 
time [3]. 

Translation can also be used positively in a number of accessions such as explaining 

language structures, giving feedback, and maintaining classroom discipline. Additionally, Rossen 
Stoitchkov mentions other advantages as: 

 it helps learners understand the influence of L1 on L2 and correct errors of misuse of 
particular words or structures, allowing them to think comparatively; 

 because translation involves contrast, it enables us to explore the potential of both 
languages – their strengths and weaknesses; 

 it forces learners to think carefully about meaning of the utterance, not just to 
mechanically manipulate forms;  

 it encourages students to take risks rather than avoid them [ 21]. 

Outside the classroom translation is going on permanently. Why not inside the 

classroom? Translation is known to develop three qualities, which are essential to language 
learning: accuracy, clarity and flexibility, training the learner to search for the most appropriate 
words to convey what is meant. It invites speculation and discussion. According to Alan Duff, 

translation develops three qualities essential to all language learning: accuracy, clarity and 
flexibility. [7, p. 35] .  

Furthermore, John Harbord emphasizes that “many ELT teachers have tried to create 

English-only classrooms, but have found they have failed to get the meaning across, leading to 
students’ incomprehension and resentment”. He concludes, therefore, that "translation/transfer is a 

natural phenomenon and an inevitable part of second language acquisition regardless of whether 
or not the teacher offers permits of translation [ cit:15]. 

In the same line, focus has been shifting towards the inclusion of translation in the 

classroom claiming that the exclusion of translation especially with monolingual students at lower 
English proficiency levels seems to be impossible. 

In the book under the title “Translation in Second Language Learning and Teaching” 

edited by Arnd Witte, Theo Harden, and Alessandra Ramos de Oliveira, they give some positive 
advantages against other contra-translation arguments that we have already mentioned as the 
contra-argument, which claim that translation provokes interference mistakes due to negative 

transfer from the mother tongue, it is countered by those who believe that when used as a 
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cognitive tool, translation could potentially counteract learner's tendencies to transfer structures 
from their mother tongue and thus prevent such mistakes [ 12, p. 75].  

Another contra-translation argument is that translation is independent of the four skills 

which define language competence: reading, writing, speaking and listening. This argument is 
based on the traditional assumption that competence in a language is exclusively a matter of the 

four skills, and has nothing to do with skill in translation [12, p.78]. But as modern cognitive 
theories describe the processes of speaking, listening, reading and writing as all relying on a form 
of mental translation, the idea that translation as a skill should be regarded as separate from, or 

subsequent to, the other four skills, does not seem well founded. 

Maria Gonzalez and Maria Luz Celaya in their book “Teachers in a New Education 
System” go even further into this point, when stating that translation can be very useful as a class 

activity “if taken as a tool among others to help in the learning and not as the only possible 
approach.” They continue giving reasons to support translation validity: students become aware of 

both L1 and L2 patterns and the correspondence between them; structures are placed within the 
cognitive frame of L2. So L1 as well as FL structures are studied; problems of transfer may be 
diminished; mental agility, flexibility and memorization are favored; translation forms a natural 

part of the learning process and is something that students probably do often outside the 
classroom [8, p. 29]. 

These ideas are confirmed by many other teachers and linguists. In the following few 

paragraphs the main opinions about the advantages of the translation activities are presented and 
compared.  

It has been much discussed that translation can help learners see the differences between 
the mother tongue and the target language. Many mistakes in learners` English have their roots in 
the L1, implying the so-called “language interference”. As an example one can compare the 

difference between the Russian word ‘много’, which is used with both countable and uncountable 
nouns and its English equivalents ‘many’ and ‘much’; or the different use of the phrase “I am 
going” (I am going home – Я собираюсь (идти) домой./I am going to write a letter.- Я 

собираюсь написать письмо). Some of these errors cannot be explained properly without the 
use of translation. David Atkinson recommends using the texts containing this kind of difficulties 
for the translation activities because it will train students to think comparatively [3, p. 44-45]. 

Through the translation activities students learn what is possible to express in both 
languages and what their restrictions are. Comparative thinking has also its important role in this 

point. Not always we can find an exact equivalent for some words or phrases whether it is the 
translation from or into the target language. Translation texts comprising such words or phrases 
may incite learners to be creative, try to find unusual solutions of the problem, to try to express 

the idea in their own words. It also helps learners appreciate the strengths and weaknesses of the 
L1 and L2, for example in the comparison of idiomatic language such as metaphor. [13].  

It saves time. The use of the L1 equivalent is probably the most economical way because 

it can save a lot of time. But this will be true only if we translate several model/pattern sentences 
in presenting new language items, for instance. But conversely, the use of activities which require 

translation of whole texts may be really time-consuming. This fact is one of the strongest 
arguments used by the critics of this method. In order to prevent such a loss of time, Alan Duff 
offers several useful strategies: make learners work on the tasks equally and ban any kind of 

truancy; use mainly the oral translation as the written translation is time-consuming; use short and 
varied texts; set time limits [7, p. 9]. 

Translation helps to enrich the learners` vocabulary. Performing the translation of the 

texts enables learners to widen their knowledge of vocabulary which is often restricted by the 
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vocabulary offered in their school books. It is a good idea to use texts with the words and phrases 
typical for the everyday use so that it will have a practical purpose [ ibidem]. 

Translation may appear as a source of creativity, adventure and excitement. The 

translation creativity is given by the fact that „it is not only the translation of words from one 
language to another but the translation of ideas, concepts and images“. As far as the element of 

the adventure is concern it can be explained through Atkinson`s words who believes that the 
translation enables learners to take risks in the lesson since they are supposed to express even the 
ideas whose meanings are not so clear for them. In such case learners cannot do anything else 

than just take a risk and try [2, p. 53].  

Translation makes learners to work with dictionaries. Learning a foreign language is 
naturally connected with the use of dictionaries. However, nowadays the children seem to have 

problems with looking up in the dictionaries, the fact mentioned above. Alena Štulajterová is 
convinced that the use of translation activities, during which the dictionaries are an inevitable 

necessity, can teach the children to use them systematically [22, p. 92]. 

Translation is a suitable opportunity for the pair, group or even team work. Owen (2003, 
pp.1-5) writes that many opponents of the translation state that it is exclusively an individual 

activity [20, p. 2].The scientist argues that no methodological theories dictate to make learners 
work alone and silently. It means that any creative teachers can prepare various kinds of 
translation activity, pair work as well as group work. Alan Duff also supports the pair and group 

translation. He claims that translation can often result in the classroom discussion because there is 
never just one possible answer [7, p. 7]. 

Translation activities can deal with interesting and amusing topics. There is no need to 
use boring text which would not motivate learners at all. Duff recommends making up the 
translation activities which are as close to the real life as possible. For that reason any authentic 

texts like messages, e-mails, road signs, songs, graffiti, etc. can be involved [7, p. 6]. 

Learners are trained to communicate from and into the target language. Translation could 
be done in both ways, so the language classroom offers an ideal opportunity to practice both 

competences. 

Being a translator is really an important profession. Alan Duff believes that translators 
are really significant because “without them there would be no summit talks, no glasnost or 

perestroika, no Cannes Film Festivals, no Nobel Prizes ...” and in this statement he expresses 
almost everything what is needed to be said [7, p. 6].  

However, Atkinson explains that the aim of using the translation in the classroom is not 
to prepare learners for the future carrier as professional translators but to give them chance to 
compare differences between the two languages. Even if learners do not plan to become 

professional translators, in many other jobs the use of translation is necessary at least sometimes. 
Using the translation activities in language classrooms can be the best preparation for such jobs. 
[1, p.55]. 

One benefit which should be definitely mentioned is that carefully prepared translation 
activities can practice all four skills and in this way it can become highly communicative method 

[13].  

Jeremy Harmer indicates several reasons for the learner`s tendency to use L1 during the 
English lesson. Sometimes teachers ask children to do something (e.g. to talk about a difficult 

topic) which they are not able to manage with their poor knowledge of the target language. In 
such a case the use of the mother tongue is common. Teachers should think carefully about the 
activities they choose in order to select tasks corresponding with the learners` linguistic ability. 

Otherwise the recurrent usage of the complicated activities which learners cannot complete even 
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with the great effort can bring about anxiety which can successively cause an dislike to the subject 
[9, p. 130]. 

The mother tongue is the most natural way of expressing themselves for all the people. It 

is used in each school subject and, in English lessons, children use it automatically and without 
thinking. “This is because”, Harmer explains, “we try to make sense of a new linguistic (and 

conceptual) world through the linguistic world we are already familiar with” [ ibidem].  

One of the similar ideas says that “the mother tongue is the master key to foreign 
languages, the tool which gives us the fastest, surest, most precise, and most complete means of 

accessing a foreign language” [ 4, p. 31]. 

Most learners usually use their mother tongue for explaining tasks to another student. The 
pupils` use of the native language can be often influenced by the teacher. If teachers use the L1 

themselves it is probable that learners will do it as well. The last reason which Harmer presents 
emphasizes the role of the individual learning styles and abilities because some pupils are able to 

learn a foreign language without the use of their mother tongue but for the others the L1 is a 
necessity as some learners need the security of the mother tongue. 

Paul Nation (2003) claims that learners often avoid using the target language because 

they do not want to feel embarrassed about the mistakes they make. It can be useful to assure the 
students that mistakes are an essential part of learning and that there is no need to feel 
embarrassed [19]. 

Jeremy Harmer explains several interesting reasons but there is at least one more which 
he does not mention. Many learners switch to L1 just because they are lazy. It is much easier for 

them to express something in L1 and if there is not any punishment from the teacher they will not 
see any reason why to torment themselves by finding appropriate English equivalents and will 
continue in using the mother tongue whenever they get a chance [9, p. 46]. Once teachers let their 

students do what they want they will have a big problem with removing their vices. Consequently 
each teacher should set a list of the rules at the beginning and insist consistently on its adherence 
during the whole course, for pupils who are not highly motivated, it may involve too much effort 

to try to understand [18, p. 63].  

It is quite understandable if learners lean to the mother tongue instead of speaking 
English. The bigger problem appears when the teacher is the one who uses the mother tongue 

more than it is necessary. But even teachers have got some serious reasons why they avoid the 
target language. The first place belongs probably to those teachers who claim that they recur to L1 

in the classroom communication because pupils do not understand them. This is true because 
learners really do not understand immediately. But each teacher should realize that this is not the 
matter of a moment but it is a long-lasting process which has to be gradually developed. David 

Atkinson admits that in this case translation could be the useful tool but it should be used only 
when it is really necessary. Teachers cannot give up after a few unsuccessful lessons even if 
learners look completely confused. It is better to try some other methods at first, like L2 

definitions or demonstrations, and only when nothing of that works the teacher should use 
translation [2, p. 16-17]. 

Another common reason refers to the fact that teachers are not sure about their linguistic 
abilities. They will use L1 rather than getting themselves into the embarrassing situation by 
making errors when talking in the target language. Such a situation when teachers do not master 

the language which they have to teach can be very unpleasant as conviction about the weak L2 
communicative abilities can result in the feelings of inferiority [11].  

But learners` knowledge of the target language is much worse, especially at the 

elementary school, so they are not able to notice most of the mistakes. It is more useful for 
learners to hear imperfect English rather than no English. The good strategy could be to make a 



260 

 

list of most frequent sentences, phrases and commands because “in this way the role of the L1 in 
classroom management can be minimized and the role of the L2 increased” [19].  

Some teachers reject the L2 because it is very time-consuming to explain everything in 

the target language (especially when the learners` level of L1 is low) and the lack of time in the 
lesson on one hand and quantity of curriculum they are supposed to teach on the other hand do not 

allow them such a waste of time. Jayne Moon agrees that long explanations in the target language 
could take too much time and finally children could lose interest and concentration [8, p. 63]. 

To sum up it is important to say that there are some acceptable reasons for using the 

mother tongue in the English language teaching but some of them might look like excuses. 
Teachers should carefully think over when the use of L1 is legitimate and when it is not.  

Translation is undoubtedly an important and effective pedagogical tool in the EFL 

classroom. Although it has been heavily criticized and banned from the FL classes in the past, 
translation has always been used in educational contexts all over the world. Due to both the rise 

and establishment of Translation Studies as an academic discipline and the emergence of the 
Direct Method, the use of translation in the FL classes was pushed into the background, although 
it has never banned completely. The reluctance of using translation in the FL classes was mainly 

due to two reasons. First, its association with the old-fashioned Grammar Translation Method 
which was mainly criticized due to its failure in the oral proficiency. The use of pedagogical 
translation, however, presupposes the use of both oral and written, and it is viewed as a valid and 

valuable pedagogical tool in FL teaching at enhancing learner’s communicative competence and 
further strengthening writing, reading, speaking, and listening skills. Second, most of the 

monolingual approach opponents argue that language learning by adults is similar to language 
acquisition by children so no need for translation and their reason is that both L1 children and L2 
learners do not have any previous knowledge about the new language. However, one limitation 

with this argument is that it takes no account of the distinctions which have been identified 
between learning L1 and L2 [ 11].  

Bley-Vroman (1990) presents a thorough explanation of five basic differences between 

L1 acquisition by children and L2 learning by adults. Firstly, children's innate ability to acquire 
their L1 disappears in adults. Secondly, adults rely on their L1 when learning L2, unlike children 
who do not have previous knowledge of their mother language. Thirdly, in contrast to children, 

adults' exposure to L2 is not sufficient since language input is confined to being in a learning 
environment such as schools. Moreover, children are helped by social factors as motivation and 

personal situations that adults lack. Finally, notwithstanding adults' difficulties when learning, 
they do, of course, have more mature cognitive abilities. Therefore, the reasons and the arguments 
for discouraging using translation in the EFL classrooms, mentioned above, have not provided 

strong evidence for avoiding translation, nor have clear reasons for banning it [ cit: 1, P. 67] .  

Once the mother tongue has completed its role in the lesson it has to stay in the backward 
and the focus must be moved on to the target language [24, p. 330].This statement should warn 

the teachers that the mother tongue must not be the prevailing one at the English lesson. On the 
other hand using only the English might not be the best way as well.  

Davies and Pearse (2000, p. 6) confirm this thought when they say “If you simply speak 
English all the time you will quickly drive beginners, and even more advanced learners, to 
despair” [6, p. 6]. It is clear that using a limited amount of the mother tongue in the lesson can be 

beneficial and but English must necessarily be the dominating teaching language. But the question 
is how big should that dominance be and what the right proportion between L1 and L2 is. 

Nobody is able to give the correct answer because it does not exist, at least not yet. For 

instance, Atkinson recommends an optimal ratio of 5 per cent to L1 and 95 per cent to L2 [ 3, 
p.89]. But this is highly individual and anybody else can disagree with him. Some opinions say 
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that we are not able to give an exact proportion because it depends on many factors which can 
change at the different stages of the foreign language teaching. Many teachers sometimes have to 
solve this situation. They get a new class at the beginning of the school year, which was taught by 

another teacher in the previous years. The methods and techniques of the foregoing mentor were 
different and the mother tongue was used a lot, maybe too much (which is not unusual thing 

nowadays). The new teacher wants to use L2 as much as possible but here comes the problem 
because children are accustomed to use mainly L1 and also hear it from their teacher in the 
classroom communication. It is not a good idea to change the methods completely in one moment. 

Learners should get a chance for acclimatization. Atkinson suggests increasing an amount of 
English gradually. It takes children some time to accept a new teacher and adapt themselves to the 
new methods and teaching style. Only when they manage this it will be much easier for the 

teacher to use mainly English in the most of the activities [2, p. 14]. 

With total beginners it is impossible to use L2 for most of the time because of their little 

knowledge of vocabulary. Teachers can use a demonstration or they can mime sometimes but this 
does not work every time so the use of L1 in a greater amount is inevitable. After reaching higher 
levels the teacher can use more and more English in the lesson. Atkinson recommends reducing 

the mother tongue and using it mainly for class management in higher levels. Cole also believes 
that the mother tongue can prevent many difficulties during the work with beginners stating that 
„if students have little or no knowledge of the target language, L1 can be used to introduce the 

major differences between L1 and L2, and the main grammatical characteristics of L2 that they 
should be aware of. This gives them a head start and saves a lot of guessing“ [ 5]. 

The use of the mother tongue during the lesson depends also on its stages. In some 
activities it can be useful or even necessary to use the Mothertongue but during the others it could 
be counter-productive and sometimes it should not be used at all. Sometimes it is recommended 

L1 for giving instructions or correcting mistakes, for doing communicative exercises or games but 
when doing listening activities or pronunciation drills the L1 should be avoided [11]. All teachers 
should think about these several points before they go to teach the new class. Even if it does not 

help them to find the right proportion between the L1 and L2 at least they will be able to decide 
whether the use of the mother tongue in the English lesson is acceptable. 

Therefore, translation as a method of language teaching is still subject under research and 

continues to be one of the most frequently discussed topics among linguists and teachers. 
Students, on one hand, need translation to facilitate their comprehension process and to reduce 

insecurity that arises from limited language proficiency. On the other hand, teachers use 
translation to consolidate what students have learned about the English language, such as 
vocabulary, grammar, and cultural aspects. Moreover, the findings show that students have a 

natural tendency to use translation, so rather than simply attempting to band them from using this 
latent language processing, EFL teachers should help their students to take advantage of their 
already existing L1 to facilitate the learning of L2.This can be achieved via integrating translation 

into task-based activities as shown in the experimental design. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL CENTRAT PE STUDENT (ÎCS)  

STUDENT CENTERED EDUCATION (SCE) 

Rezumat 

Articolul prezintă modelul învățământului centrat pe student, urmărind consecutive descrierea 

fundamentelor  istorico-conceptuale, a bezelor, principiilor, beneficiilor acestei forme noi solicitate de 

contemporaneitate. Autorul prezintă rolul instituției, cadrelor didactice și al studentului în 

învățământul centrat pe student, expune opinii privind mijloacele care asigură eficiența acestui model. 

Optând pentru o învățare colaborativă, autorul definește învățământul centrat pe student în cheia celei 

mai eficiente metode de utilizare și sporire a resurselor inteligente în procesul de formare a 

competențelor scontate de programele universitare. 

Cuvintele-cheie: învățământ centrat pe student, colaborare, autonomie, competențe, tehnologii 

informaționale. 

Abstract 

The article presents the model of student-centered education, pursuing consecutively the 

description of the historical-conceptual foundations, of the basics, of the principles, of the benefits of 

this new form demanded by contemporaneity. The author presents the role of the institution, the 

teachers and the student in the student-centered education, presents opinions on the means that ensure 

the efficiency of this model. Opting for collaborative learning, the author defines student-centered 

education as the key to the most efficient method of using and enhancing intelligent resources in the 

process of training the competences expected by the university programs. 

Key-words: student-centered education, collaboration, autonomy, skills, information 

technologies. 

Dimensiunile bio-psiho-sociale ale vieții umane sunt parte a bazelor conceptuale și 

științifico-practice al cercetărilor din diferite domenii pentru determinarea diferitor modele și 
abordări în legătura cu trăirile și organizarea sociala. În diferite contexte și etape ale dezvoltării 
umane, una dintre cele trei dimensiuni bio-psiho-sociale a influențat modul de organizare a vieții. 

Diferite aspecte și modele ale vieții umane în continuu au fost nevoite sa se supună diferitor 
modificări pentru păstrarea echilibrului și armoniei bio-psiho-sociale. Caci scopul final al tuturor 
programelor, culturilor, educațiilor etc. este menținerea stabilității în triunghiul bio-psiho-social. 

Învățământul și programele de studii sunt parte a conceptului bio-psiho-social, iar orice schimbare 
în cele trei componente influențează direct asupra modului de organizare și a programului de 
studii. Programele complexe și eficiente de învățământ corespund caracteristicilor bio-psiho-

sociale ale participanților la studii.  

Perioada premergătoare sistemului de învățământ în contextul conceptelor socio-politice și 

economico-culturale și-au creat un model specific corespunzător caracteristicilor pe atunci 
existente. În modelul respectiv profesorul, elevul, instituția de învățământ, familia, societatea 
dețineau un rol definit caracteristic sistemului respectiv. Cu prăbușirea sistemului sovietic, ultimul 

bastion al conceptului “educației comportamentale”, a început o noua era a învățământului. 
Dezvoltarea tehnologica și revoluția tehnologiei informaționale a modificat diferite caracteristici 
ale vieții socio-umane. Impactul asupra diferitor laturi bio-psiho-sociale era inevitabil. 

Învățământul este definitorul formării omului ca om, și prezintă cea mai importanta latură în 
transformarea omului în om.  

In prezentul articol/ghid încercăm sa contribuim la dezvoltarea cunoștințelor noastre într-un 
domeniu de interes global, în noul sau mod de abordare prin metoda Învățământului centrat pe 
student (ÎCS). 
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Bazele istorico-conceptuale ale ICS 

Primele lucrări unde se face referire la conceptul ÎCS aparțin lui F. H. Hayward, datează încă 
din anul 1905, iar John Dewey în anul 1949 a dezvoltat acest concept. În 1980 Carl Rogers s-a 

asociat la extinderea conceptului în teoria educației.  

Piaget și Malcom Knowles au contribuit la dezvoltarea conceptului prin teoriile de învățare 

dezvoltațională și a celei auto-dirijate.  

Realitatea secolului 21 în sine aduce o noua realizare a studențimii și obligă schimbarea 
conceptului de învățare. Scopul final al învățării actuale nu este altceva decât formarea 

capacitaților pentru viitoarea carieră. Este necesar ca procesul de învățământ sa aibă în vedere 
implicațiile directe ale studenților, ținând cont de diversitatea experienței, nivelul de inteligentă, 
calitățile psihoemoționale, dezvoltarea locomotorie și alte abilități. De asemenea, este un sistem în 

care studentul își dorește un feedback rapid bazat pe colaborare între profesori și cadre tutoriale. 
Dovada principală a necesității de trecere la noul sistem este cererea în creștere a studenților și 

alegerea opțiunii sistemului centrat pe student. 

Conceptul ÎCS are baza în constructivism, ca şi teorie a învăţării, fiind format pe ideea că 
studentul trebuie sa construiască și reconstruiască cunoștințele pentru o însușire mai bună. 

De asemenea, este considerat faptul că învăţământul e mai eficient atunci, când este parte a 
unei activităţi, cel care învaţă experimentând şi construind concepte și obiecte. ÎCS dezvoltă și 
contribuie la dezvoltarea abilităților critice, fiind apropiat învățământului transformativ. Acest 

mod de învățământ contribuie la schimbări calitative în interiorul celui care învață precum un 
proces continuu al transformării, care se concentrează pe întărirea şi creşterea puterii de învăţare a 

studentului. 

Bazele ÎCS 

1. Respect reciproc între student-profesor.  

2. Model de învățare activa și nu pasiva. 
3. Formarea gândirii și învățarea profundă. 
4. Implicarea și responsabilizarea profesională și personală a studentului. 

5. Simțul de independență și autonomie a studentului în procesul de învățare. 
6. Relație de colaborare între student și profesor. 
7. Reflexibilitatea relațiilor între profesor și student. 

Principiile ÎCS 

1. ÎCS se construiește pe baza reflexiei. 

2. ÎCS nu propune o soluție potrivită tuturor. 
3. ÎCS acceptă diferite stiluri ale diferitor studenți. 
4. ÎCS consideră că studenții au nevoi și interese diferite. 

5. ÎCS crede că alegerea joacă un rol important în învățare eficientă. 
6. ÎCS ține cont de experiențele și cunoștințele diferite ale studenților. 
7. ÎCS dă importanță și control studentului asupra procesului de învățare. 

8. ÎCS pune accent pe colaborare între student și personal. 
9. Vocația și identitatea vocațională au un rol important în ÎCS. 

Beneficiile ÎCS 

In contextul actual, unde baza gândirii și filosofiei comportamentului social al indivizilor 
merge spre o individualizare atât a sarcinilor cât și a responsabilității lor, gândirea și rațiunea 

indivizilor este prioritară în orice tip de sistem educațional. ÎCS este unicul mod care poate oferi 
gândire, rațiune și responsabilitate studenților în mod eficient.  

Profesorii care activează într-un sistem de învățământ centrat pe student au mai mare 

posibilitate de dezvoltare și grad de înțelegere reciprocă mai bun, și se vor simți mai apropiați de 
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studenți și mediul înconjurător. Ei vor avea posibilitatea de a-și completa cunoștințele într-o 
relație de reciprocitate și o comunicare asertivă cu studenții. 

Instituțiile de învățământ care implementează ÎCS dau dovadă de nivelul de dezvoltare și 

sunt în pas cu dezvoltarea tehnologiei și societatea la nivel global. Instituțiile se vor axa pe 
pregătirea specialiștilor după cerințele și regulile pieții de muncă și se vor manifesta ca o verigă 

importantă și un compartiment indispensabil în procesele sociale.  

La moment nici o putere politică, economică, militară, spirituală nu-și poate lua 
responsabilitatea în crearea unei stări de armonie și stabilitate la nivel global. Gândirea și rațiunea 

individuală este unica cale de a apropia societatea umana de o stabilitate și armonie în relații inter-
umane. Actualmente ÎCS este unica formă a învățământului care ne poate oferi gândire și rațiune 
individualizată.  

Conceptul European și ÎCS 

Procesul de învățământ ca și celelalte concepte europene are o abordare proprie și specifică. 

El este recunoscut sub forma Procesului de la Bologna în învățământul european, unde 
actualmente mai multe țări, membre ai uniunii și din afara ei, au aderat la sistemul de Învățământ 
European. Republica Moldova din 2005 a aderat la acest proces. Chiar dacă în mod direct 

Procesul de la Bologna nu face referire la ÎCS, în 2009 prin Comunicatul de la Conferința 
ministerială de la Leuven/Louvain-la-Neuve a fost menționat direct conceptul ÎCS.  

Procesul de la Bologna a inclus principalele elemente care stau la baza ÎCS, instrumentele 

care oferă studenților o flexibilitate crescuta și o vizibilitate a calificărilor obținute și creșterea 
capacităților de compatibilitate.  

Procesul de la Bologna prin înlocuirea elementelor rigide tradiționale dă posibilitatea de 
reformare a sistemului și conferirea unui loc important în Învățământul Centrat pe Student. 

Cum înțelegem noul concept ÎCS 

Anumite concepte ale celor implicați în sistemul actual al învățământului superior din 
Republica Moldova fac parte a unui concept depășit care a fost plănuit într-un alt context 
economic, politic, social. Regulile politico-socio-economice s-au schimbat fundamental. Căci 

sistemul de învățământ trebuie să corespundă noilor caracteristici politico-socio-economice. 
Sistemul monolitic de învățământ a fost construit pentru alte nevoi. Actualmente nu mai 
corespunde nevoilor societății noastre. Diferite modele creează limite copiilor noștri într-un 

context de mediu schimbător și prosper. Numai ÎCS poate avea o abordare mai apropiată de 
situația actuală. Acest sistem ține cont de experiența, aptitudinile și cunoștințele de bază diferite 

de la un student la altul.  

Sistemul este bazat pe personalizarea învățării prin abordarea competenței și sprijinirea prin 
medii de învățare online și opțiuni din diferite resurse extinse. Studentul este stăpânul învățării.  

Studenții împart responsabilitatea proprie cu a celor implicați în procesul de învățământ - 
predare. Rolul profesorului este manifestat în folosirea tehnologiei și datelor în timp rezonabil 
pentru personalizarea și învățarea mai profundă. Iar studenții vor folosi tehnologia pentru 

conștientizarea reală a progresului lor, de asemenea accesează materialul și colaborarea cu ceilalți. 
Diferite cercetări demonstrează că este posibilitate de creștere a rezultatelor studentului, dacă 

studentul va avea posibilitatea de a învăța în propriul ritm și stiluri variabile de predare. 
Personalizarea oferă studentului accesul unic al învățării în dependență de necesitățile individuale. 
Nevoia studentului este prioritatea principală a sistemului de învățare. Cu siguranță, într-un sistem 

integrat pentru optimizarea învățării sistemul ÎCS poate face partea cerințelor obligatorii și 
contribuie la atingerea scopurilor propuse. Rezultatele cercetării recente ale ÎCS sunt promițătoare 
datorită faptelor: 
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1) scăderea ratei abandonului și creșterea procentajului de obținere a notelor și promovare a 
studenților;  

2) creșterea nivelului de calitate după indicatorii oficiali existenți;  

3) rata creșterii angajărilor studenților-absolvenți;  
4) creșterea organizațiilor și asociațiilor studențești.  

Rolul studentului în ÎCS 

Atunci când se invită studentul să se implice în organizarea procesului didactic, 
comportamentul lui devine unul activ. Pentru ca studenții să se implice direct în planificarea 

strategiilor de predare și evaluare ce vor fi abordate pe parcursul întregului curs universitar și, la 
fel, ca studentul să poată singur descoperi anumite cunoștințe. Opiniile fiecărui student se discută 
la individual, iar pașii parcurși sunt reflectați în procesul de învățare. Avantajul studentului prin 

acest sistem de învățare este că își are propriile obiective, care prezintă conținuturile curriculare 
obligatorii. Temele pot fi propuse chiar de studenți în interesul lor, fiind numai coordonați în ce 

mod este mai ușor să însușească acel material.  

Studentul folosește sistemul mixt de ghidare și studiere, urmând planul de învățare 
personalizat, cel de față-în-față sau online. Ei au acces 24 din 24 ore și 7 din 7 zile la o largă 

varietate de opțiuni de învățare aliniate la standardele de interese. Studenții își pot lega timpul 
petrecut de o sarcină/temă despre care pot discuta, și reflectă asupra muncii lor. Se pot împărți cu 
experiența acumulată, asupra muncii lor, cu mentorii și experții.  

Studenților acest sistem le ajută ca să studieze și sa contribuie la abilitățile lor în afara orelor 
sau pereților școlii. Studenții sunt capabili sa demonstreze cunoștințele obținute după standardele 

sau competențele de învățare.  

Studenții sunt capabili să prezinte demonstrații asupra cunoștințelor și abilităților obținute 
dincolo de ziua și anii școlari tradiționali și să contribuie la progresul de competență. Studentul și 

cei care susțin învățarea lui pot alinia demonstrațiile cu obiectivele, standardele sau competențele 
de învățare. Studenții pot selecta din scări și rubrici de competență proiectate de profesori care pot 
fi folosite pentru a evalua demonstrațiile studenților. Aceștia pot copia și edita rubricile existente 

sau își pot crea proprii care sunt aprobate de cadre didactice. Studenții își pot depune o lucrare la 
care sa primească feedback de la profesor cu indicații online. Evaluările activităților online în 
timpul învățării și primirea de feedback-uri de asemenea contribuie la învățare. Studenții participă 

la învățarea formală și informală pentru a colecta date despre performanță (de exemplu: 
ziare/bloguri, portofolii). Studenții au un portal unic de conectare unde au un tablou de bord în 

care sunt sarcinile cu reușitele etc. Studenții au acces la dispozitive mobile (laptop, smartphone, 
tabletă) și sunt accesate principiile ULIM.  

Cele 4 principii care stau la baza ÎCS 

1. Personalizarea învățării. 
2. Competența este baza învățării. 
3. Oricând și oriunde se poate învăța. 

4. Studenții sunt stăpânii învățării lor. 
1. Personalizarea învățării este bazata pe faptul ca studenții sunt angajați în moduri și locuri 

diferite. Studenților li se va acorda sarcini și învățare specifica într-un ritm și orientare în care sunt 
evaluate în formarea competențelor și necesităților studentului. Pornind de la poziția inițială a 
fiecărui student după o evaluare a abilităților lui, se formează sarcinile individuale de învățare. 

Sarcinile și unitățile de învățare ar putea fi individuale sau colective. Implicarea în diferite 
proiecte complexe, munca în grup și relațiile de învățare extraclasa (de ex. grupuri consultative, 
stagii etc.) ajută la o studiere mai profundă.  

Învățarea personalizată arată proprietatea studentului de capturare a informației și a 
limbajului. Iar prezentarea rezultatelor spre exemplu se poate sub forma unei cârti electronice. 
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Colectarea de informații, imaginii și formarea planului implică studentul în diferite ramuri și 
studierea noilor informații. Toate acestea fiind postate, iar profesorul urmărind mersul lucrării cu 
punctele forte, nevoile și interesele ce urmează sa le aplice. La fel în cadrul susținerii studenților 

de către profesori se ajuta online la găsirea resurselor corespunzătoare vârstei și intereselor. Astfel 
se poate de creat o pagina digitala în clasă cu mediu de învățare online, cu legături adecvate și 

cuvinte-cheie. Pe tot parcursul proiectului sunt susținuți prin monitorizare și întâlniri după 
necesitate. Rezultatul obținut la fel se poate de postat online pe pagina clasei pentru ceilalți 
studenți.  

2. Competențele sunt baza învățării. Atunci când studenții dețin conținutul învățării, încep 
sa avanseze, nu având numai numărul de ore în cadrul clasei sau anii petrecuți în instituție. 
Competențele sunt definite prin obiective explicite de învățare care împuternicesc studenții. 

Studenții primesc sprijin în timp restrâns pentru a putea avansa și a demonstra performanțele 
acumulate, iar progresul rezultând cu un loc de munca corespunzător.  

Competența fiecărui student include obiective de învățare explicite, măsurabile, transferabile 
care împuternicesc studenții. Un accent important în rezultatul învățării studentului, sunt 
competentele care includ aplicarea și crearea de cunoștințe împreuna cu dezvoltarea și dispozițiile 

necesare.  

Se întâmpla când un student are competențe sau succes mai mult la unele materii, însa la 
altele învață cu dificultate. În asemenea situații după analiza profilurilor și colaborând cu 

profesorii și personalul de asistență, pot planifica instruirea studentului sa pășească peste aceste 
dificultăți. Se vor observa dacă mai sunt astfel de studenți. Se vor urmări profilurile modulului în 

care fiecare student face individual și în grupuri de clasa pentru fiecare competenta. Urmărirea 
performantelor și progresul pe baza datelor de evaluare formale, se observă similitudini între 
punctele slabe și forțele existente în rândul studenților. Se ține la vedere progresul fiecărui student 

în atingerea competențelor (standardelor) pe parcursul a mai mulți ani.  

3. Învățarea nu este legată numai de spațiul universitar, ci studentul poate învăța oriunde și 
oricând prin diferite mijloace. Acest principiu permite ca studentul sa își aleagă locul cât și ora 

unde va studia. Aceste doua fiind flexibile și pot extinde aria și posibilitățile studentului de a 
învăța. Iar cu ajutorul tehnologiilor digitale de care pot profita studenții pentru a-și îmbogăți 
cunoștințele în afara perimetrului școlar, pot primi și credite pentru învățare fiind evaluați pe baza 

demonstrației abilităților și cunoștințelor. 
A studia în afara orarului universitar și în orice loc este un mare avantaj celor ce nu reușesc 

din diferite motive (personale, sănătate, familiare) a se prezenta în clasa. La fel se poate de aplicat 
când s-a pierdut timp din cadrul unui an școlar. Se revizuie tabloul studentului ce a trecut și 
competențele cu obiectivele ce dorește sa le obțină, plus interesele sale. În urma analizării 

materialului acumulat cu numărul de credite, se stabilesc obiectivele și planul de studiere pe 
viitor. Folosind toate informațiile cu ajutorul studentului, se formează planul învățării personalizat 
(ÎCS). Ca urmare, se fac cursuri online și tet-a-tet, având supravegherea profesorului. Resursele 

educaționale deschise sunt, de asemenea, utilizate pentru a aborda abilități și competențe 
specifice. Aceste resurse includ învățarea bazata pe jocuri, simulări și evaluări, folosind sistemul 

de îndrumare online. Consultând profilul cu mapa studentului online se poate vedea progresele 
zilnice, unde poate face comentarii asupra planului cu feedback. Studentul poate face schimbări în 
planul ÎCS pentru a reflecta noile interese și obiective. La fel, în urma studierii profilurilor fiecare 

profesor își poate exprima părerea și direcționarea sau redirecționarea mai eficace a capacitaților 
fiecărui student. Luând o alta forma profesia și obiectivele pe viitor la alegerea unui loc de munca. 
Pentru ca profilul cursantului poate participa sub forma unui CV. Cu cât se învață mai mult, se 

actualizează profilul studentului. Iar datele sunt completate și actualizate (de către tinerii consilieri 
de dezvoltare) în timpul reuniunilor săptămânale de revizuire în baza rapoartelor din partea 

profesorilor și platforma de curs online.  
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4. A fi sapan pe ceea ce înveți. Învățarea centrată pe student încadrează studentul în propriul 
succes și implică propriile interese și talente în procesul de învățare. Studenții primesc o viziune 
clară la ceea ce ei cunosc și stabilesc obiectivele celor ce trebuie sa cunoască și sa stăpâneasca pe 

o durată mai lungă de timp, să determine ce au de învățat în termen scurt să obțină rezultatul 
obiectivelor pe termen lung și primind feedback la progresul lor. Astfel studenții fiind ghidați și 

conduși în învățarea lor. Direcțiile fiind multiple pentru a-și îmbunătăți ritmul de învățare, făcând 
evaluări formale și rapoarte de date pentru a-și înțelege punctele forte și obiectivele pe viitor. 
Studenții, dirijând propria învățare, decid asupra ritmului, folosind strategii de autoreglementare. 

Ei pot reflecta singuri asupra evoluției lor și a succesului. 
Deci studenții rămân centrul de învățare, susținuți de o echipa de învățare din profesori, 

cadre tutoriale și alții în educația și bunăstarea studentului. Învățarea este planificata de student și 

profesori sau alții ce se pot implica. Cei implicați în procesul de planificare utilizează date 
inclusive din profilul de învățare a studentului, pentru a vedea ce cunoaște și ce urmează să 

cunoască precum și ce ar mai dori sa cunoască în afara rezultatelor necesare. Echipa discută 
obiectivele personalizate rezultate, competențele și obiectivele de învățare. Controlul studierii se 
îndreaptă spre ceea ca studentul își asumă responsabilitatea pentru învățarea proprie. Din procesul 

de planificare se poate de dezvoltat un plan personalizat de învățare (ÎCS). Sistemul de învățare 
include feedback continuu bazat pe multiple masuri progresive ale studenților spre atingerea 
scopurilor și competențelor de învățare clar definite. Învățarea este continuă, însă dacă un student 

nu demonstrează măiestria, cadrele tutoriale analizează datele (planul) și modifică selecția și 
utilizarea abordărilor instructive cu măsurile și strategiile de evaluare. Iar dacă studentul 

demonstrează capacitate, profesorul și studentul decid ca studentul să treacă mai departe sau să 
exploreze mai profund conceptele legate de competență.  

Nu există o singură strategie și dimensiune care să se potrivească tuturor în implementarea 

ÎCS, iar viziunea și abordarea lor variază de la o instituție la alta. Progresul și succesul studentului 
este în sprijinul reciproc și bazat pe abilitățile și interesele lor incorporate în procesul de învățare. 
Sistemul bazat pe aceste principii facilitează obținerea rezultatelor mai profunde în vederea unei 

reușite mai mari în viață și carieră.  

Rolul profesorului în ÎCS 

Rolul profesorului în învățarea centrata pe student este evident atât în cadrul universității cât 

și online. Ei pot gestiona planurile de învățare personalizate ale studenților atât cele individuale 
cat și atunci când sunt utilizate în grupuri. Sistemul permite profesorilor să grupeze studenții cu 

forțe de studiere diferite și interese specifice. La fel ei pot aduce modificări sau completări ori de 
cate ori este necesar pentru o studiere individuală cât și a celor din grup. Modificările sau 
feedbackul se poate face și online. El poate sa fie sub forma de comentarii scrise, procente, rubrici 

gradate sau în funcție de proiectarea programului. Profesorii au grija ca informațiile oferite spre 
studiere să ajute studenții să progreseze. Ei sunt cei ce au acces la rapoartele individuale ale 
studenților. Rapoartele ajuta ca profesorii să vadă greșelile înregistrate, dacă studenții continuă în 

același ritm sau au schimbări și la ce anume. Profesorii au acces la același sistem da căutare ca și 
studenții la care pot adăuga comentarii pentru suplimentare, pot adăuga sau ascunde și organiza 

elementele din cadrul acestui sistem. Atunci când apar articole noi sau colecții individuale, 
profesorii le pot atribui grupurilor individuale de studenți.  

Profesorii au instrumentele necesare pentru a vizualiza prezentările, feedback-ul și sa facă 

evaluarea (nota). La fel studenții pot participa la ciclul de Auto-revizuire, Evaluarea colegială și 
Evaluarea profesorilor pot utiliza rubricile online. Studenții pot folosi și completa online rubricile 
cu privire la munca lor și pot folosi rubricile pentru a oferi feedback despre munca colegilor. 

Profesorii pot vizualiza toate feed-back-urile studenților făcute de ei înșiși. Profesorii au rapoarte 
privind evaluările individuale ale studenților pe rubrici, plus evaluările de grup și de clasă de-a 

lungul timpului. Sistemul integrat de învățare centrat pe student pentru un profesor este un tablou 
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de bord ce include accesul la profilurile studenților, planuri de învățare personalizate și 
competențele realizate de studenții săi. Cu ajutorul tabloului de bord profesorul poate analiza 
masteralele însușite și să aloce alte sarcini și evaluări. Poate sa monitorizeze performanța zilnică 

și progresele înregistrate la aceste sarcini, pe lângă obiectivele/competențele asociate. Sistemul 
centrat pe student ar sprijini utilizarea alertelor personalizate pentru profesori, studenți și părinți.  

Profesorii conlucrează la rândul lor și cu consultanți, mentori, experții studenților lor față în 
față sau online. Ei pot comunica separat unul cu altul sau cu mai mulți. Profesorii, mentorii/tutori 
sau consultanții pot fixa timpul petrecut cu studentul pe o sarcină sau temă. Profesorii au acces la 

toate rapoartele și orele petrecute de student cu mentorul/tutorul său, reflectă asupra muncii 
petrecute, revizuiesc și comentează reflecțiile studenților. Ei pot genera rapoarte privind numărul 
de contacte dintre student și mentori/tutori. Profesorii pot examina, adăuga sau edita punctele de 

învățare. Profesorii pot împărți rubricile de competență ce se folosesc la evaluarea demonstrațiilor 
studentului. Demonstrațiile studentului se fac după scale și rubrice existente, la fel profesorul 

poate edita scalele și rubricile de competență. Profesorului se permite să adauge sugestii și 
răspunsuri la întrebări. La fel pot vedea daca studentul citește sugestiile și feedback-ul. Rapoartele 
făcute pe performanța studentului duc la planificarea studierii mai departe.  

Rolul instituției de învățământ în ÎCS 

Instituțiile de învățământ care implementează ÎCS dau dovadă a nivelul de dezvoltare, sunt în 
pas cu evoluția tehnologiei și societatea la nivel global. Instituțiile se vor axa pe pregătirea 

specialiștilor după cerințele și regulile pieții de muncă și se vor manifesta ca o verigă importantă 
și un compartiment indispensabil în procesele sociale. 

Funcționarea sistemului de Învățământ centrat pe student depinde foarte mult de baza de date 
și ofertele ce le deține instituția.  

Pentru un profesor, un sistem integrat de învățare centrat pe student cu toate datele complete 

ale unui tablou de bord pentru fiecare student este o necesitate. Acest tablou include accesul la 
profilurile cursanților, planuri de învățare personalizate și competențe și alte date relevante 
privind performanța studenților săi.  

Sistemele moștenite de instituții pentru o abordare a învățării centrate pe student sunt 
nepotrivite și nu corespund caracteristicilor și necesitaților noului sistem (ÎCS). Sistemele de 
management al învățării concepute pentru a sprijini cursurile conduse de instructor nu se dau cu 

ușurință în progresul pe bază de competențe. Sistemele informatice pentru studenți concepute să 
susțină un mediu unic de învățare sunt prost echipate pentru a gestiona experiențele de învățare 

într-o varietate de setări academice și netradiționale. Aceste sisteme tradiționale sunt de fapt "date 
sărace" și medii limitate din punct de vedere funcțional în formarea practicilor instructive și 
organizaționale. 

Instituțiile până la ziua la de zi au avut un sistem tradițional de învățare, ceea ce a demonstrat 
ca studenții la absolvire ajungeau toți cu aceleași informații în domeniu. Momentan înțelegem ca 
cu cât învățăm mai mult despre învățare, cu atât înțelegem mai mult ca învățarea este 

multidimensională. Studenții pot varia în modul în care progresează la diferite discipline 
academice. Ritmul lor poate încetini în timp ce studiază mai profund la un subiect sau trebuie să-

și petreacă mai mult timp pentru a înțelege.  

Pentru a sprijini implementarea învățării centrate pe student, un sistem informațional susținut 
de instituție ar include procese și sisteme care să ajute aceste capacități funcționale. Principalele 

ce pot sprijin aceste concepții sunt:  

- managementul materialelor de învățare, 

- managementul învățării, 

- managementul evaluărilor, 

- managementul resurselor de învățare, 
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- învățarea și colaborarea socială, 

- profilul studenților, 

- dovada învățării, 

- intervenție și sprijin, 

- managementul performantei, 

- mediul de învățare online, 

- raportarea și analiza,  

- managementul curriculumului. 

Profilul studentului. Este o rubrica obligatorie înregistrată în cadrul bazei de date. În ea se 
află toate datele despre student, portretul lui. Rubrica sa include datele despre realizări, punctele 
forte, nevoile, interesele, modurile în care acesta învață cel mai bine și preferințele, acest profil 

fiind accesibil utilizatorilor. Aceste informații acoperă date cum ar fi: 

- informații demografice; 

- date de testare de stat; 

- participare; 

- suport suplimentar pentru studenți; 

- date privind performanța, privind progresul competenței; 

- interese și motivații; 

- credite și completări ale cursurilor; 

- evaluarea dovezilor de învățare legate de portofolii și învățarea bazata pe performanță / 

constatări greșite specific; 

- greșeli obișnuite sau practici și exemple care se aplică în cazul obiectivelor de învățare; 

- cum ar fi abilitățile de auto-agenție și profesorul; 

- părintele, observațiile consultative și rapoartele autonome ale elevilor. 

Procesul de învățământ este repetabil: experiență-feedback-experiență-feedback. Pentru a 

sprijini tipul corect de feedback, sistemul integrat de învățare centrat pe student trebuie să 
urmărească, să stocheze și să raporteze informații despre locul studentului cu obiectivele de 
învățare, actualizând în timp real modelul studentului. Aceste informații pun baza funcțiilor de 

observare, măsurare și tablourile de bord cu rapoarte din conținutul integrat, activitățile și funcțiile 
de feedback. Feedback-ul este furnizat pe mai multe nivele: activitate, lecție, progres.  

Sistemul de colaborare și urmărirea rezultatelor formale poate fi detaliat în continuare în 

componente pentru autorizarea articolelor și a probelor, livrarea articolelor și probelor, 
înregistrarea, notarea, analiza și rezultatele. Sistemul sprijină învățarea bazata pe competențe, 
fiecare element și sarcină de evaluare ar trebui sa fie legate de unul sau mai multe parți din cadrul 

de referință. ÎCS sprijină elementele de evaluare și transmiterea printr-un sistem de evaluare 
online, o evaluare incorporată într-un sistem de învățare bazat pe proiecte care este livrat prin 

mediul online de învățare.  

Grilele. Unele sarcini de evaluare necesita rubrici pentru notare. Utilizarea rubricilor este o 
componentă importantă a studierii bazate pe proiecte și portofolii, ambele fiind aspecte ale 

funcției de învățare.  

Toate evaluările studenților se raportează online în tablourile de bord. Studierea online oferă 
conținutul și evaluările care îi permit studentului să progreseze.  

Mediul de învățare online ajuta integrarea și accesul utilizatorilor (studenți, profesori, 
administratori) la vizualizarea și gestionarea profilurilor studențești, la planul de învățare 

personalizat, la date, la planurile de lecții, la realizări etc. Toate mesajele, recomandările, 
orientările online au ca scop individualizarea planului de studii al studentului.  

Consilierul este persoana care are colaborare cu studentul online, pentru a stabili obiectivele 

aliniate cu competențe, sarcinile, etapele și dovezile indicatorilor de progres. Poate la fel să 
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contribuie la profilul și planurile de învățare, poate vizualiza munca studentului și să ofere 
feedback despre lucrare. Poate accesa resursele furnizare studentului de către universitate, poate 
sprijini și susține studentul pentru avansare. Poate utiliza instrumente de comunicare raționale 

pentru a colabora cu consilierii și profesorii, părinții, personalul universitar și alții implicați.  

Mentorul (tutorul) 

Mentorul poate colabora online cu studentul pentru a stabili obiective, sarcini, etape și 
dovezi indicatorilor de progres.  

- Poate dezvolta, administra și evalua munca depusă de către profesori, personalul 

instituției cu studentul. 

- Poate primi feedback de la student și profesori. 

- Au acces direct la datele sumare privind progresele studentului în ceea ce privește 

activitatea legată direct de domeniul lor de responsabilitate și pot analiza rapoartele de progres în 
funcție de standard și sarcini. 

- Poate accesa resursele online, aliniate, verificate și furnizate de instituție pentru a sprijini 

studentul sa avanseze. 

- Poate folosi instrumente de comunicare ale universității pentru a colabora cu profesorii și 

consilierii.  

- Poate vizualiza date cumulate și individuale privind creșterea studenților la date 
demografice și alte date cu capacitatea de a identifica tendințele și lacunele. 

- Pot utiliza rapoarte personalizate și rapoarte ad-hoc. 

- Poate vizualiza tabloul de bord care include progrese în ceea ce privește competențele, 
obiectivele de învățare și sarcinile de evaluare ale fiecărui student individual sau în grup, profesor 

sau instituție la zi sau istoricul.  

- Poate să se folosească de capacitățile de analiză predictivă (atunci când un student 
continuă în același ritm sau schimbă ritmul). 

Proiectarea sistemului informatic la învățarea centrată pe student  

Pentru o bună și eficientă funcționare a sistemului de învățare centrat pe student în cadrul 

universității se lucrează pentru implementarea sistemului informatic. Iar pentru a fi aplicate toate 
principiile este necesar de transformat întreg sistemul informatic într-un mod corespunzător.  

Pentru ca obiectivul principal al sistemului integrat de studiere centrat pe student este de a 

optimiza procesul de învățare, iar o funcție importantă este furnizarea de experiențe de studiere 
personalizată cu feedback orientat, personalizat, unde multe vor fi prin intermediul studentului 
direct sau fiind folosit principiul combinat al experiențelor online și offline. Dacă experiența are 

loc online sau offline, sistemul trebuie sa faciliteze feedback-ul informativ sumativ pentru student 
și profesor din mai multe surse. Învățarea progresează când un feedback este primit în timp util, 
semnificativ și real. Un feedback trebuie sa ajute studentul la corectarea neînțelegerilor, întărește 

sau prelungește procesul de învățare și indică ce trebuie să facă studentul mai departe. Răspunsul 
la feedback-uri poate veni de la profesori, colegi, consilieri, tutori sau software. Toate feedback-

urile formează un lanț, iar când unul este neînțeles aici tehnologia ne ajuta să îl corectăm automat 
sau să mergem pe o abordare personală. Universitatea prin folosirea tehnologiei ajută studentul la 
sporirea studierii în urma primirii feedback-urilor. Ceea ce în învățământul tradițional prin săli de 

clasa este greu de obținut.  

Feedback-ul conține trei parți componente.  

1. Activitatea – feedback formativ în timpul unei experiențe de învățare. 

2. Lecția – feedback după învățare care verifică gradul de înțelegere. 
3. Progres – feedback-ul asupra modului în care un student este în legătură cu obiectivele de 

învățare, competentele, evaluările sumative ale universității și alte măsuri de progres.  

Sistemul de învățare centrat pe student trebuie sa susțină următoarele. 
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1. Un cadru de referință în fixarea experiențelor de învățare, a resurselor, evaluarea și 
raportarea la competente. 

2. Fiecare student să dețină un profil personal care să conțină date din sistemele de sursă și 

contribuția studenților, părinților și a altor persoane implicate în educația și bunăstarea 
studentului. 

3. Personalizarea planurilor de învățare care susține studentul în dependență de starea și 
progresul lui. 

4. Experiențe noi de învățare. 

5. Accesul la conținut, resurse digitale, resurse umane și instrumente printr-o interfață 
orientată spre utilizator. 

6. În timpul de învățare primirea de feedback în timp util și semnificativ. 

7. Multiple moduri de demonstrare și evaluare a însușirii materialului față de competență. 

8. Relații, colaborare și comunicare. 

9. Tablourile de bord care arată în timp problemele cu care se confruntă studentul și nivelul 
progresului obținut. 

10. Instrumente analitice pentru a sprijini practicile informative (învățare, predare, 

administrare). 

Prin urmare, designul tehnic al sistemului integrat de învățare centrat pe student este modular 
și se bazează pe integrarea mai multor tehnologii.  

Mediul de învățare din noua generație. Funcția de învățare sociala și colaborare ajută la o 
comunicare sincronă și asincronă, inclusiv instrumente cum ar fi forumuri de discuții, chat-uri, 

webinarii, texte, e-mail, Twitter și altele celor ca Facebook ce permit studenților să interacționeze 
între ei, profesori și alte persoane implicate în educarea studentului. La fel poate include 
instrumente de învățare pe proiecte, care permit studenților să colaboreze cu cei bazați pe 

proiecte. Toate colaborările între studenți și profesori în mediu online ajută la înlăturarea 
neînțelegerilor. Aceasta comunicare poate fi utilizată cu activități de învățare online sau offline.  

Alerte. Alertele sunt utilizate pentru trimiterea de e-mailuri și mesaje text către utilizatori cu 

privire la performanță, restante sau informații noi.  

Motive de feedback. Spațiul de lucru al studentului este unde el lucrează și primește 
răspunsuri la lucrul făcut. Răspunsul sau feedback-ul poate fi sub forma de insigne și fraze 

motivaționale. Motivația studenților este mai complexă decât oferirea premiilor. Iar motivația 
studenților trebuie sa fie personalizată.  

Creație. Creația este un element important în ÎCS. Acest sistem va funcționa mai bine 
combinat fiind cu elemente de creație.  

Sistemul ÎCS, cerințe, prioritate și evaluare. Un sistem informatic integrat și 

multidimensional poate uni reformele actuale ale educației cu utilizări eficiente și creative ale 
tehnologiei în moduri care nu sunt posibile folosind sisteme dispersate.  

Universitatea își implementează ÎCS prin aplicarea învățării on-line și a învățării combinate. 

Toate informațiile și experiențele sunt deținute de universitate în sistemul central de informații. 
Iar evaluările sunt dezvoltate atât local cat și central și conțin sarcini de performanta care sunt 

marcate prin rubrici. Evaluarea sau probele de evaluare este un proces complicat, fiind rezultatul 
străduințelor. În cadrul sistemului ÎCS evaluarea este proces gestionat de profesor împreună cu 
studenții. Un subiect se consideră înțeles de student când el în cadrul discuției poate pune singur 

întrebări asupra temei date. Aceasta fiind metoda GM.  

Universitatea urmărește realizările în funcție de însușirea țintelor de învățare și valorificarea 
lor în competente.  
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Studenții au planuri de învățare personalizate și lista de redare digitala care se bazează pe 
ceea ce studenții trebuie sa învețe în cadrul benzilor de conținut. Învățarea sociala colaborativă se 
face în primul rând în setările tet-a-tet. Ei nu utilizează portofolii sau învățarea bazata pe proiecte 

ca inițiative la nivel de sistem. Universitatea dorește sa includă în viitor funcții de învățare sociale 
și de colaborare pentru studenți, dar pentru moment vrea sa includă aceste funcții doar pentru 

personal.  

Componentele esențiale pe care universitatea ar trebuie sa le ia în considerare includ: 

- cadrul de referință,  

- activitățile de învățare aliniate la cadrul de referința, 

- sistemul de evaluare, 

- modelul studentului, 

- urmărirea realizărilor,  

- descoperirea resurselor de învățare,  

- harțile de învățare, 

- tablourile de bord, 

- învățarea sociala și colaborativa. 

Arhitectura conceptuala  

Diferite produse cuprind aceste funcții în moduri diferite. Majoritatea includ: modul în care 
aceste sunt integrate, utilizarea consistenta a standardelor de date, ce date sunt colectate, cum și 

unde aceste date revin în sistemul integrat. În dependenta de modelul de ÎCS sau sistemul școlar 
câteva funcții sunt esențiale pentru susținerea învățării personalizate bazate pe competente. Cum 
ar fi: 

- domeniu de informație personalizată studentului; 

- domeniu de informație adaptat activităților și resurselor de învățare digitală; 

- domeniu de informație adaptat evaluărilor și rubricilor; 

- urmărirea adaptării studenților la domeniului de informație și la planul individual; 

- descoperirea resurselor de învățare adaptate la domeniu informare; 

- studierea harților adaptate la domeniu de informare; 

- tablouri de bord și rapoarte adaptate la domeniu de informație personalizat studentului; 

- liste de activități adaptate la domeniul de referință și modelul specific studentului; 

- sisteme de analiza. 

Cea mai mare parte a sistemului de ÎCS este bazata pe proiecte. Componenta de portofoliu, 
fiind o funcție la recomandare, nu este obligatorie. Sprijinirea procesului de învățare pe proiecte 
este făcută de către funcțiile portofoliului și atribuirea cu urmărirea sarcinilor. Funcțiile de 

recomandare sau analiză a mișcării și funcțiile de feedback motivațional utilizează tehnologii de 
ajutor. Iar universitatea dorind sa exploateze sau sa folosească pe scara larga aceste funcții care 

mai întâi sunt procesate, aduse la realitate și după implementate.  

Universitatea își poate implementa învățarea bazata pe master, folosind învățarea bazata pe 
proiecte, susținută de utilizarea conținutului digital dezvoltat local, a resurselor digitale, aplicații 

online de biblioteca. Ei folosesc evaluări intermediare bazate pe progresul studenților. Studenții 
folosesc portofolii și învățarea bazata pe proiecte, ca parte a unei inițiative la nivel de sistem.  

Planurile personalizate de învățare sunt folosite la inițierea dezvoltării proiectelor împreună 

cu profesorii, colegii sau mentorii. Iar componentele esențiale pe care universitatea ar trebui sa le 
ia în considerare includ ansamblul de idei, activități de învățare îndreptate la ansamblul de idei, 

sistem de evaluare, modelul studentului, urmărirea realizărilor, descoperirea resurselor de 
învățare, harți de învățare, portofolii, tablouri de bord, rapoarte colaborative cu accent pe 
instrumentele de management bazate pe proiecte. 
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Învățare online și mixtă  

Universitatea organizează procesul de învățare pentru studenții mai în vârstă, netestați, care 
utilizează învățarea online și mixta, plus parteneriate externe pentru antrenament tehnic. 

Conținutul digital pentru aceste categorii implică resurse de timp și aplicații de cursuri pentru 
formarea abilităților tehnice. Se urmărește realizările și țintele de învățare de a transforma în 

competențe cadrul cursurilor. Învățarea sociala și colaborativa se face față-în-față. Aici nu se 
folosesc portofolii sau învățare bazate pe proiecte ca inițiativă la nivelul întregului sistem, dar 
acreditări externe ca parte a concentrării actuale. Universitatea dorește sa includă funcțiile de 

învățare socială și de colaborare pentru studenți în viitor și, deocamdată, dorește sa includă aceste 
funcții pentru personal și partenerii externi de sprijin. Sistemul de evaluare, modelul cursantului, 
urmărirea realizărilor, descoperirea resurselor de învățare, hărțile de învățare, tablourile de 

bord/rapoarte, listele de activitate/învățare colaborativă pentru personal și parteneri cu acreditari 
digitale portabile și clădite.  

Modelu și necesitățile lui 

Toate aceste opțiuni sunt prezente ca funcții de bază: mediul de învățare online, cadrul de 
referință și modelul specific studentului, activitățile de învățare aliniate la cadrul de referință, 

sistemele de învățare, rapoarte și liste de atribuție/activități. Luarea în considerare a modului în 
care aceste funcții de baza se referă la tehnologiile generice ar fi următorul pas în asamblarea unui 
sistem integrat.  

Implementam ÎCS 

Efectuarea alegerii potrivite a meseriei pentru fiecare student este destul de importantă. Însă 

când acest lucru se întâmplă pe etape se recurge la sistemele de studii on-line și mixte. Care sunt 
foarte necesare și utile. Numai atunci când se dorește pentru o avansare profesionala este necesar 
să se recurgă la studii personalizate. 

Pentru îmbunătățirea rezultatelor performanței care sunt în mod inerent legate de gestionarea 
studierii de o calitate superioară caracterizată platformelor integrate de studiere a funcționalității 
de integrare coerentă și extensibilitate e necesară încadrarea în acest sistem, ÎCS. Acomodarea și 

analiza la acest sistem asigură un mediu de învățare mai dinamic în care conținutul și pedagogia 
se schimbă în funcție de circumstanțele specifice ale studentului.  

Implementarea procesului de învățare centrată pe student este un proces complex de 

transformare ce necesită o planificare extensivă și un angajament, o dezvoltare profesională și 
susținere pentru toți cei implicați. Folosirea sistemului de învățare centrată pe student poate fi mai 

ușor și eficient de gestionat când scopurile instructive ale sistemului sunt interese clare, iar 
instruirea și sprijinul sunt oferite folosind o mentalitate de creștere și un proces de îmbunătățire 
continuă.  

Standarde și cooperare eficienta 

Învățarea centrată pe student necesită integrarea diferitor aplicații de predare, învățare și 
abilități practice. Utilizarea standardelor de date coerente și stabilirea cooperării eficiente între 

aceste aplicații va permite ca datele să circule mai ușor.  

Standardele sunt esențiale, în special la punctele în care trebuie integrat un sistem separat, iar 

datele din acest sistem trebuie să funcționeze în mod cooperant. Toata aceasta integrare necesită 
ca o organizație să aibă un plan de cartografiere a cerințelor de confidențialitate și securitate, a 
protocoalelor de conectare, a numelor de câmpuri partajate și a accesului la conținut în cadrul mai 

multor sisteme. Sistemele informatice bazate pe standarde și cooperare între ele sunt mai rapide în 
implementare.  
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Metoda GM în evaluarea ÎCS 

Rezultatele finale ale predării unui curs pot fi evaluate într-o ședința comună cu toți 
participanții la obiectul respectiv. Participanții în dependență de numărul de ore al cursului sunt 

rugați sa alcătuiască întrebări din materiile studiate la obiectul respectiv. De asemenea sunt rugați 
sa răspundă la câteva dintre cele mai importante întrebări alcătuite, la alegere. În etapa următoare 

fiecare student își prezintă întrebările și răspunsurile în fața celorlalți colegi sub formă orală. 
Ceilalți studenți prezenți au lista participanților în față și vor acorda o nota colegului care prezintă. 
Însuși fiecare student își evaluează și propria prezentare. Evaluarea dată ne redă rezultatele de 

verificare orală, verificarea scrisa, practică a materiei care au însușit-o. Evaluarea are un caracter 
sistematic, fiind structurată pe ansamblu de acțiuni metodice numite probe. Aceste probe sunt 
rezultatul cunoștințelor obținute în urma învățării.  

Concluzie 

Pentru a începe discutarea Învățării centrate pe student, trebuie sa enumeram că se bazează 

pe experiența asupra modului de învățare a studenților, cu direcții de cercetare și dezvoltarea 
creierului, creativitate, motivare, persistență, autoreglementare, aplicarea cunoștințelor în 
probleme reale sau alte subiecte. Este o studiere personalizată, în care educația este bazată pe 

competențe, practica fiind prioritatea studentului și poate avea loc oricând și oriunde. Organizarea 
studierii centrate pe student diferă foarte mult de la o universitate la alta, diferă în funcție de 
politica ce o susțin și de nevoile studenților. Iar tehnologia, având un rol important în 

implementarea învățării centrate pe student, dacă este folosită pentru a împuternici studenții și 
grupele de învățare. Fiindca tehnologiile tradiționale implementate în învățământ nu vor crea 

inovația așteptată. Tehnologiile care sunt pentru a susține învățarea de către profesor, care indică 
locul și ora, vor împiedica inovația, deoarece utilizatorii urmează să învețe și să se instruiască 
indiferent de locație și timp.  

Acomodarea lentă a transformării învățământului de la unul la altul ne deschide accesul la 
date și resurse inteligente, ușor de utilizat, care susțin învățarea socială și colaborativă, să 
monitorizeze progresul studenților în stăpânirea competențelor. Fără sisteme integrate de 

informare concepute pentru a sprijini învățarea centrata pe student, adoptarea acestei abordări 
educaționale va fi mai lentă în stabilirea noilor modele și îmbunătățirea rezultatelor. Noțiunile 
acestei lucrări pot varia de asemenea la extreme pentru a se aplica altor studii în care tehnologia 

este utilizată în sprijinul educației. Sistemul integrat de învățare centrat pe student are potențial de 
a avansa predarea și studierea în cazul în care sistemul este utilizat pentru a susține implementarea 

învățării centrate pe student, fiind direcționat în ansamblu spre educație. 
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Cîrlan Florentina, Calancea Angela  

FORME DE ORGANIZARE ȘI DESFAȘURARE A EDUCĂRII LIMBAJULUI ÎN 

GRADINIȚELE DE COPII DIN ROMÂNIA 

FORMS OF ORGANIZING AND CARRYING OUT THE LANGUAGE EDUCATION IN 

THE ROMANIAN KINDERGARTENS 

Rezumat 

În contextul dezvoltării comunicării, formarea unor deprinderi corecte de comunicare prin 

limbaj este o acțiune continuă și permanentă în grădiniță. Aici există activități în care însușirea 

limbajului este obiectivul principal. Între acestea se disting activitățile pe domenii experiențiale de 

limbă și comunicare, precum: povestirea, convorbirea, lectura după imagini, memorizarea, jocul 

didactic, dar și activități care nu se desfășoară frontal, care pot fi organizate pe grupuri mici și 

individual. 

Cuvinte-cheie: dezvoltarea comunicării, comunicare, domeniul limbă și comunicare, 

educarea limbajului, grădiniță, copiii.  

Abstract 

In the context of development, the communication of correct language skills is a continuous 

and permanent action in kindergarten. Here, there are activities where learning the language is the 

main objective. Among these, there are activities in experiential areas of language and communication 

such as: storytelling, discussion, reading by pictures, memorizing, didactic games, and non-frontal 

activities that can be individual or organized in small groups. 

Key-words: communication development, communication, language and communication 

domain, language education, kindergarten, children. 

,,Limba unui popor se formează și dezvoltă prin viața sufletească comună fiecare cuvânt 
din limba națională chinuit, e trăit de neamul întreg, în viața lui sufletească comună de veacuri și 
milenii” 

Liviu Rebreanu 
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Cele două tipuri de activități se deosebesc prin modul de organizare și desfășurare, 
precum și prin obiectivele urmărite. Prima categorie asigură conținutul cognitive și lingvistic 
pentru cea de-a doua, care oferă posibilitatea să folosească achizițiile limbii, să le asimileze în 

propria comunicare verbală. 

Activitățile pe domenii experiențiale de limbă și comunicare se pot desfășura, fie sub 

formă d activități integrate, interdisciplinare sau de sine stătătoare. 

Planul de învățământ la nivelul preprimar prevede ca număr de activități DLC-Domeniul 
limbă și comunicare - pe săptămână în funcție de regimul grădiniței: la nivelul I -3-5 ani/ o 

activitate, iar la nivelul II -5-7 ani/ două activități. 

În desfășurarea acestor activități folosim metode ca : explicația, conversația, povestirea, 
jocul, exercițiul, jocul cu rol, observația, problematizarea, brainstorming-ul, 4 colțuri, 

dramatizarea, conversația euristică, diamantul, etc.  

În teoria literaturii există, drept mijloace de expresie artistică, trei genuri literare 

fundamentale: genul liric, epic, dramatic, fiecare din aceste trei grupe incluzând mai multe specii 
literare. În genul epic se plasează specii de versuri ca: balada,fabula și specii în proză: schițele , 
basmele, nuvelele, povestirile, romanele.  

Dintre toate aceste specii literare specific genului epic, atenția ni se îndreaptă asupra 
povestirii.  

În grădinița de copii povestirea ocupă un loc deosebit de important și este una dintre 

activitățile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor, întrucât le satisface nevoia de 
cunoaștere și de afectivitate, le stimulează imaginația și constituie cadrul optim de exersare a 

capacității de comunicare.  

Prin povești în limbajul copiilor pătrund forme de exprimare atât ale limbii populare,cât 
și ale celei literare, ei însușindu-și expresii precise uneori poetice, formule stereotipe specific, 

grupări sintactice care dezvoltă vorbirea corectă a copilului. Prin conținutul lor plin de 
învățăminte, povestirile contribuie la formarea unor trăsături pozitive de voință și caracter, la 
dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor. 

Povestirea, cu statut de activitate obligatorie, frontală sau pe grupuri, comună sau în 
cadrul activităților și jocurilor alese, ocupă un rol important pentru că este un mijloc de 
transmitere orală a unor texte cu conținut practic, științific-realist ori fantastic, de comunicare și 

expresie cu scopul de a realiza obiectivele educaționale. 

Dată fiind importanța instructiv-educativă și formativă a activităților de povestire, sub 

cele două forme (povestirea educatoarei și povestirile copiilor) se vor avea în vedere câteva din 
criteriile ce trebuie respectate în proiectarea lor: 

* alegerea unui conținut accesibil și bine structurat metodic; 

* existența unui raport permanent între obiectivele propuse și modalității propuse și 
modalitățile de realizare a acestora; 

* accesibilizarea cuvintelor și expresiilor noi, prin folosirea sinonimiei sau a materialului 

intuitiv explicativ; 
* asigurarea unei atmosfere propice receptării poveștii (fond muzical, suport electronic, 

imagini); 
* optarea pentru un final optimist, constructiv;  
* gradarea accesibilității textelor de la o grupă la alta, de la o activitate la alta, pentru a 

asigura receptarea la nivelul dezvoltării particularităților de vârstă sau individuale ale copiilor.
 Deoarece are un accentuat rol educativ, în desfășurarea activităților educatoarea va mai 
urmări: 

* audierea atentă a textului; 
* reținerea momentelor principale; 
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* repovestirea, de către copii, a conținutului povestirii în ordinea cronologică a acțiunii;  
* alcătuirea unor enunțuri despre personaje;  
* răspunsuri corecte la întrebările privind subiectul poveștii sau caracterizarea 

personajelor; 
* înțelegerea și sesizarea mesajului moral; 

* crearea unor povești pe teme diverse, la alegerea copiilor sau la propunerea educatoarei; 
* stabilirea unor relații între diferite povești sau personaje.  

Actualul curriculum oferă educatoarelor libertate de selecție a textelor, ca urmare și o 

largă posibilitate de proiectare și determinare a obiectivelor, deci și a modalităților de concretizare 
a acestor obiective în diverse solicitări adecvate vârstei și necesităților copiilor. Activitatea de 
povestire nu ridică probleme organizatorice speciale. 

Etapele activității de povestire sunt următoarele. 

Organizarea activității, care cuprinde:  

- asigurarea cadrului adecvat desfășurării activității; 
- pregătirea și expunerea materialului didactic și a mijloacelor audio-video. 

Captarea atenției se poate face prin utilizarea unor prin utilizarea unor jucării , siluete 

de personaje, marionete de la teatru de păpuși, un cadru din o poveste, o ghicitoare etc... 

Anunțarea temei și a obiectivelor. În termeni accesibili copiilor se va anunța titlul 
povestirii și autorul, precum și obiectivele vizate. 

Reactualizarea cunoștințelor și deprinderilor învățate anterior. Achizițiile anterioare 
reprezintă baza pentru învățarea noilor cunoștințe. 

Prezentarea optimă a conținutului și dirijarea învățării. Expunerea povestirii de către 
educatoare, expunerea care trebuie să fie clară, accesibilă, expresivă, pentru a trezi emoții și 
pentru a asigura motivația învățării. 

Obținerea performanței. Este evenimentul care corespunde activității individuale a 
copiilor și când fiecare copil ajunge să realizeze obiectivele propuse. Ei vor fi solicitați să 
reproducă, să deseneze, să enumere, să povestească, să continue o povestire etc. 

Asigurarea conexiunii inverse. Sondajele pe care educatoarea le realizează pe parcursul 
activității didactice, îndeplinesc adevărate feedback. Aceste activități au rol in reglarea și 
autoreglarea comportamentului copiilor. Ei au, astfel, prilejul de a afla cum și-au îndeplinit 

sarcinile și de a compara rezultatele activității cu modelul de activitate prezentat de educatoare. 
Conexiunea inversă se produce sub diverse forme: verbală ( aprobare, dezaprobare), nonverbal ( 

gest,atitudine) sau prin raportarea conținuturilor copiilor la un model oferit de educatoare. 

Evaluarea performanței presupune măsurarea și aprecierea rezultatelor copiilor în 
învățare. Ea se face prin raportarea rezultatelor obținute la obiectivele operaționale stabilite în 

prealabil. 

Asigurarea retenției și a transferului ,,Cu toate că învățarea nu se confundă cu 
memorarea, trăinicia învățării previne uitarea,,. De modul în care se realizează exercițiile de 

fixare în memorie a schemelor de lucru depinde și de posibilitatea de a realiza transferuri, de a 
extinde cunoștințele la situații noi. O povestire atractivă este urmărită cu interes de copiii, le 

sensibilizează sentimentele, incită la analiză și comparații. Copilul te lasă să pătrunzi în lumea lui 
numai dacă știi să alegi ceea ce lui poate să-i placă. El se implică în așa măsură în desfășurarea 
acțiunii încât reușește o dedublare a trăirilor sale: el este, în același timp, cel ce ascultă povestea, 

dar și cel care luptă cu zmeul, alături de Făt-Frumos sau de alt personaj pozitiv. 
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Lifari Viorica 

 CONCEPTELE RUŞINE ȘI VINOVĂŢIE ÎN LIMBILE ROMÂNĂ ȘI ENGLEZĂ 

EXTERIORIZATE ÎN CITATE ŞI AFORISME 

THE CONCEPTS OF SHAME AND GUILT IN ROMANIAN AND ENGLISH 

EXPRESSED BY QUOTES AND APHORISMS 

Rezumat 

Cercetările inter-disciplinare în prezent se bucură de o popularitate mare deoarece acestea 

oferă studiului o calitate mai bună, o analiză mai profundă şi argumente mai pertinente. În cercetările 

antropologice recente există ipoteze că ruşinea e un concept caracteristic culturilor de tip colectivist, 

precum cea română sau rusă, ş.a. din Europa de Est și culturile asiatice, pe când vinovăţia e 

caracteristică culturilor de tip individualist precum cea americană sau culturile din Occident. În 

această lucrare ne propunem un studiu al emoţiilor sociale ruşine şi vinovăţie (shame and guilt) în 

baza citatelor și aforismelor din limbile engleză și română care redau aceste concepte ca parte a 

conştiinţei omeneşti şi în calitate de instrument de control social asupra comportamentului individului 

în două tipuri de culturi: colectivistă și individualistă. În cercetările psio-sociologice conceptele 

ruşine și vinovăţie (shame and guilt) au început să fie studiate odată cu interesul faţă de analiza 

comportamentului indivizilor în contextul social. Ruşinea și vinovăţia sunt emoţii definitorii pentru 

om: numai individul are conştiinţa de sine și numai acesta se autoevaluează, de aceea am propus 

clasificarea materialului empiric lingvistic conform criteriilor psiho-sociale. 

Cuvinte-cheie:: concept emotiv, concept social, cultură colectivistă, cultură individualistă, 

conştiinţă, instrument de control. 

Abstract 

Nowadays the interdisciplinary researches are very popular as these allow the researcher to 

produce a study of a better quality, to make a deeper analysis and to give more pertinent arguments 

about it. In the recent anthropologic researches we can find hypotheses that shame is a concept typical 

of the collectivistic cultures as the Romanian one or the Russian one and others from the Eastern 

Europe and the Asian cultures while guilt is typical of individualistic types of culture such as the 

American one or the cultures from the Western Europe. In this paper we conduct a study of the social 

emotions of shame and guilt based on quotations and aphorisms from the Romanian and the English 

languages which render these concepts as a part of the human’s conscience and as an tool of social 

control over the behavior of the human being in two types of culture: collectivistic and individualistic. 

In psycho-sociologic studies the concepts of shame and guilt began being studied since the appearance 

of the interest towards the human’s behavior in the social context. Shame and guilt are identifying 

emotions for the human being as only homo sapiens has the self-conscience and only the human being 

can conduct a self-evaluation of the self, that is why we have suggested the classification of the 

empirical linguistic material according to psycho-sociological criteria. 

Key words: emotive concept, social concept, collectivistic culture, individualistic culture, 

conscience, a tool for control. 

Ruşinea este considerată o emoţie care include sinele, mai precis, o evaluare negativă a 
sinelui de sine însăşi sau de alţii. În cazul evaluării negative a sinelui de către alţii nu ne simţim 
buni de nimic [1, p. 99 – 100]. Aristotel afirmă că simţim ruşine în faţa celor opinia cărora are 
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valoare pentru noi [7]. Asta înseamnă că ruşinea este o emoţie socială deoarece aceasta implică 
sinele social şi evaluarea de sine se face în context social. 

Vorbind despre conceptul ruşine în limba engleză facem referinţă la ideile savantei A. 

Wierzbicka care susţine că acest concept în engleză (shame) reprezintă un simţ dureros și o 
noţiune etică ce se referă la dizgrație. Shame, de asemenea, indică dorinţa de a nu fi văzut, de a se 

ascunde [4, p. 391]. 

Se consideră că vocabularul unei limbi e prea sărac ca să descrie toate sentimentele 
omeneşti, însă, în orice idiom, există expresii verbale pentru redarea conceptelor emotive, inclusiv 

și a ruşinii, bunăoară burning with shame, loosing face, wanting to disappear [1, p. 100] şi în 
română a muri de ruşine, a-i plesni cuiva obrazul de ruşine [5]. 

În lumea anglofonă conceptul ruşine (shame) este considerat negativ, acest fapt a fost 

confirmat de un studiu anterior în care am observat 40 de citate despre ruşine cu sens de concept 
destructiv din 193 de exemple de citate ce redau sensul conceptului ruşine, însă Leon Wurmser 

[Apud: 1, p. 100] identifică o formă pozitivă a ruşinii, ca o atitudine protectoare și un gardian ale 
valorilor şi idealurilor. 

Cuvintele emotive nu reprezintă categorii naturale, dar sunt relativ culturale şi specifice 

limbii la care aparţin [4, p. 119]. Variate limbi conceptualizează ruşinea în mod diferit, emotivele 
pot corela cu diferite stări emoţionale, în dependenţă de cultură. În unele limbi conceptul ruşine 
este perceput în opoziţia binară cu conotaţii pozitive şi negative, deşi opoziţia poate fi altfel decât 

cea din engleză pentru alte culturi, deoarece implică mai multe emoţii şi sentimente adiacente. 
Deseori cu referinţă la cultura americană sau engleză observăm discuţii în jurul conceptul 

embarrasment (jenă) și mai puţine polemici despre shame (ruşine) [3, p.2]. Conform definiţiei 
sale termenul embarrassment este doar un anumit tip de ruşine, pe când umilinţa e un alt tip de 
ruşine, de aceea vom defini ruşinea (shame) ca un nume pentru o familie de emoţii şi sentimente 

care apar atunci când evaluăm sinele în mod negativ. Acestea sunt: modestia, timiditatea, 
conştiinţa de sine, conştiinţa. 

O altă idee răspândită în literatura de specialitate este cea despre tipul de cultură la care 

aparţine conceptul ruşine. Este vorba despre cultura din Vest de tip individualist şi cea din Est și 
Asia Mijlocie de tip colectivist. Odată ce ruşinea nu e manifestată în comportamentul 
americanilor, dar e bine ascunsă şi deghizată în civilizaţia Vestică, e necesar a examina detalii 

contextuale verbale, gestuale de a descoperi acest fenomen [3, p. 4]. 

În unele culturi, precum cea Japoneză conceptul ruşine este văzut ca o emoţie centrală. 

De fapt simţul de ruşine apare în relaţii cu alţi oameni, ceea ce leagă acest concept cu cel de 
relaţie. Societatea din Vest se axează pe indivizi sau pe omul independent mai mult decât pe 
relaţii dintre acestea. Plasarea individului în afara relaţiei a stat la baza modernizării societăţii. 

Odată ce relaţiile și emoţiile cuiva nu se înscriu într-o scrisoare de recomandare, (iar acest 
document e important în societate) ele au fost neglijate până la punctul de dispariţie. Însă, ruşinea 
şi relaţiile nu dispar, ele capătă forme ascunse. 

Astfel individualismul este tema dominantă a tuturor relaţiilor în societatea vestică. 
Această focalizare ascunde reţeaua de relaţii personale și sociale pe care le întreţin toţi oamenii. 

Mitul de întreţinerea independentă a sinelui reflectă şi generează divizarea și controlul emoţiilor 
de ruşine și mândrie în această cultură [3, p. 4]. 

Astfel sociologul Th. Scheff deschide secretul ne exprimării verbale a conceptului ruşine 

în societatea vestică și explică natura socială și personală a conceptului dat în cultura americană. 
De fapt savantul consideră ruşinea (shame) o emoţie principală (master emotion, p. 4) deoarece 
aceasta are mai multe funcţii sociale și psihologice decât alte emoţii: ruşinea (scame) este o 

componentă cheie a conştiinţei, a simţului moral, care semnalează încălcare, abuz sau exces fără 
ca să fie exprimată în cuvinte. 
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Însă o funcţie centrală a emoţiei de ruşine constă în regularea exprimării individului şi în 
recunoaşterea tuturor altor stări emotive, precum supărare, frică, necaz şi dragoste. Din motive că 
e ruşine să exprimi aceste stări ele sunt controlate. În cultura vestică ruşinea este reprimată şi 

ascunsă, deoarece individul trebuie să simtă jena (embarrassment) că se află în stare de necaz, 
frică, supărare sau chiar jenă [3, p. 5]. 

Savanta poloneză K. Krawczak menţionează despre funcţia de monitoring a emoţiei de 
ruşine care operează într-o manieră duală. Pe de o parte sistemul de regulare funcţionează din 
partea individului care simte ruşine asupra sa, acesta simte că acţiunile sale îl caracterizează ca 

fiind inferior social și moral, iar pe de altă parte un astfel de control al sinelui poate fi iniţiat 
interactiv sau social în prezenţa martorilor. Acest fel de autocontrol se identifică în conceptul de 
vinovăţie [2, p. 2]. 

Am ales să cercetăm conceptul ruşine în societatea moldovenească, română, britanică şi 
americană redat în citate ale căror autori sunt scriitori moderni şi clasici. Au fost identificate mai 

multe categorii în care conceptul ruşine se înscrie în context cu alt concept. Pentru această lucrare 
am ales categoria 1) ruşinea ca parte componentă a conştiinţei omeneşti şi 2) ruşinea ca 
instrument de identificare a normei în societate. 

In rubrica ruşinea și conştiinţa sau sentiment de autocontrol se înscriu 27 exemple de 
citate în engleză și 24 exemple în română, iar în compartimentul ruşinea ca instrument de 
stabilire a normei în societate am selectat 45 exemple de citate în engleză și 37 exemple de citate 

în limba română. Exemplele din ambele limbi sunt selectate din baza de date pentru engleză [7], şi 
pentru română [6]. 

Începem acest studiu cu analiza enunţurilor din categoria ruşinea ca o parte a conştiinţei 
omeneşti. Această idee se reflectă în întregime în citatul scriitorului american Chris Galford în 
lucrarea “At Faith’s End”, bunăoară: 

(1a) Without shame, without conscience. 

Fapt care presupune că, americanii ca și alte etnii cunosc sentimentul de ruşine, însă, la 
nivel social acesta nu este promovat. De fapt, categoria ruşine şi conştiinţa presupune conceptul 

ruşine trăit la nivel personal. 

Ulterior am introdus noţiunea de concept destructiv, cu referinţă la ruşine, vorbind despre 
lumea anglofonă. Se are în vedere că purtătorii acestei culturi sunt educaţi să-şi controleze 

emoţiile negative pe care le trăiesc și să le ascundă, considerând-le emoţii destructive. Printre ele 
se numără și conceptul ruşine. În cadrul categoriei de ruşine ca parte a conştiinţei omeneşti 

citatele cumulează și semnul [+ emoţie negativă], bunăoară: 

(2a) Shame corrodes the very part of us that believes we are capable of change. 

Brene Brown, “Thought It Was Just Me: Women Reclaiming Power and Courage in a 

Culture of Shame” 

(3a) I was ashamed of myself for being ashamed of myself. I didn’t like feeling like that. – 
Benjamin Alire Sáenz . 

În idiomul român, totuşi, conceptul ruşine apare în funcţie de instrument de regulare a 
comportamentului uman în societate şi astfel distingem ideea superiorităţii sentimentului de 

ruşine faţă de duritatea legii, bunăoară: 

(1b) Ruşinea ne împiedică să facem ceea ce legea nu interzice. (Alexandru Gh. Radu) 

Contrar ideii despre atitudinea negativă a americanilor faţă de emoţia ruşine (ei o 

consideră emoţie și nu sentiment) românii şi moldovenii îi atribuie o valoare de autodisciplinare 
pentru indivizii care o simt, bunăoară: 
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(2b) Cea mai mare ruşine e cea pe care n-o vede nimeni: ruşinea ta de tine însuţi. 
(Nicolae Iorga) 

(3b) Vreme de trei luni n-am fumat nici o ţigară… Eram încredinţat că, de data asta, 

pasul este definitiv, că n-o să mai reiau niciodată obiceiul vechi şi nefast pentru mine, care mi-a 
distrus stomacul pentru tot restul vieții. Iată însă că astăzi am căzut în greşeală. Ruşine, ruşine, 

ruşine! (Emil Cioran) 

După câte ştim în lingvistica cognitivă există noţiunea de schemă imagistică sau scenariu 
cognitiv prototipic, iar elementele acestuia se compun din primitive semantice sau metalimbaj 

semantic natural (lexeme primitive care există în toate limbile și permit a exterioriza un concept 
cultural specific dintr-o limbă/ cultură în alta). O schemă imagistică comună care apare în mintea 
individului atât din cultura anglofonă, cât și din cea românofonă este dorinţa de a muri sau de a se 

ascunde atunci când acesta/ aceasta simte ruşine, bunăoară: 

(4a) I am dying from about ninety–nine kinds of shame. 

(5a) Mae’s first impulse was to die of shame, but she realized after a hot, stomach – 
clenching moment that this was probably impractical – Sarah Rees Brennan, “The Demon’s 
Corenant” 

(4b) A muri de ruşine (dex online 11.12.2018) 

Exemplul (5a), totuşi, redă pragmatismul american în care individul îşi suprimă 
sentimentul de ruşine și merge înainte. 

Conceptul ruşine se percepe ca fiind un asociat a bunului simţ, pe care îl posedă un 
individ. Acest sens se înscrie în exemple din ambele limbi de lucru, de exemplu: 

(6a) I am ashamed of anyone who has eyes and still can’t see. – Kathryn Lasky, ”The 
Jouney” 

(5b) Mă ruşinez în faţa celor care nu se ruşinează. Este o teribilă luptă cu mine, dar 

pierdută, din păcate, cu alţii. (Gheorghe Mihail) 

Un loc aparte în cultura anglofonă le revine conceptelor ruşine şi vinovăţie, din simplul 
motiv că vinovăţia presupune o încălcare și un caz concret, pe când ruşinea este un sentiment 

mult mai profund. Această idee se observă în mai multe citate din engleză, bunăoară: 

(7a) Guilt of course, is feeling bad about one’s actions, but shame is feeling bad about 
oneself. – Gregory Boyle, “Tattoos on the Heart: The Power of Boundless Compassion”. 

(8a) Guilty people apologise and also take steps to avoid repetition. Shame, in contrast, 
is a more global emotion, which can emerge in response to the same kind of wrong act and 

violation of standards. It may develop earlier in life than guilt – guilt requires more cognitive 
sorting capacity – but above all it emphasizes self – abasement. It is the self that is fault, not the 
commission of act. This creates greater pain and intensity than guilt. A shamed person feels very 

bad indeed – but also makes it more difficult to escapt – Petere N. Stearns, “Shame: A Brief 
History”. 

În limba română observăm conceptul ruşine ca parte a conştiinţei ce include și semul [+ 

vinovăţie], de exemplu: 

(6b) Când mă privesc în oglindă zâmbesc, nu am de ce să mă ruşinez, trecutul meu e 

curat. Şi totuşi mă învinovăţesc, puţin că am lăsat să între în viaţa mea oameni, care de câte ori 
deschideau gura vomitau şi credeau că eu eram obligată să-i curăţ. (A. Drăguţanu) 

Tot aici apare vinovăţia şi bunul simţ: 

(9a) I didn’t need his criticism. I carried enough guilt on my own. I had done everything 
wrong. I had the highest marks in school but couldn’t master common sense. 
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Ultima subcategorie din acest compartiment este conştientizarea unei acţiuni sau 
comportament indecent de un individ american, de exemplu: 

(10a) I stilled. I was sure I’d imagined that all too familiar voice, but there he was. His 

bright blue eyes saying far more than his words ever could. His irises held pain and anger and my 
shame increased tenfold. How foolosh I was to think what I’d done would matter to him, or how 

his reaction would mean so much to me. - Freedom Matthews, “Inherited” 

Poporul moldovenesc şi cel român printre virtuţile sale cumulează răbdarea, acest 
concept fiind asociat cu ruşinea, de exemplu: 

(7b) În urma urmei fiecare cer are propriul întuneric. Dar, cred că Dumnezeu răsărise 
cumva odată cu gândul primului fir de lumină blândă. și când nu mai puteam îndura greutatea 
ruşinii, ne spovedeam în sine cu smerenie și se trăgea cortina în tăcere, fără aplauze. ... (Andreea 

Palasescu). 

Printre alte exemple din idiomul român apar citate care presupun ideile de ruşinea de a 

avea succes la fete sau de a fi sărac intelectual, ş.a. 

În parcursul de mai departe a acestei lucrări ne propunem studiul conceptului ruşine ca 
instrument de regulare a comportamentului indivizilor într-o societate, în acest sens conceptul 

ruşine din sentiment personal se transferă în nişa sentimentului social, care presupune un scenariu 
cognitiv dintre un individ și societatea sau doi indivizi, trei indivizi etc. și presupun o acţiune din 
exterior spre interior. 

Având un număr de 45 de exemple în română am încercat să le grupăm după sens sau 
după scenariul prototipic cognitiv în subgrupe și ca rezultat am observat conceptul ruşine ca 

instrument social de regulare a comportamentului englezilor și cel al americanilor în 18 citate 
analizate, bunăoară: 

(11a) When you die, do you want to feel ashamed of what you’ve done with your life? 

Feel ashamed of what your life meant? Jim Butcher, “Turn Coat”. 

(12a) Women most often experience shame of a web of layered, conflicting, and 
competing social-community expectations. The expectations dictate who we should be, what we 

should be, how we should be. – Brene Brown 

Totodată am întâlnit exemple în care autorul e opus părerii de a utiliza conceptul de 
ruşine în scopuri de pedeapsă, de exemplu: 

(13a) “Come let’s go inside. I’m sure you and your men are hungry” 

“Yes”, Allan said, grinning. 

“Shameless,” I heard David grunt. 

“There is no glory in shame,” Allan said back. – A. C. Gaughen, “Lion Heart” 

Alături de ideile remarcate mai sus am observat ruşinea utilizat în calitate de instrument 

de călire a caracterului, ruşinea ca o pedeapsa psihologică, ruşinea ca o virtute a omului şi 
exerciţiu de sine umilinţă, de exemplu: 

(14a) He restrained himself from another wisecrack, infinitesimally but with great effort 

attempting to close down his nightclub approach to education; every positive change in his life, 
every minute increment in charcter, acquired more or less through shame. – Pichard Price, 

“Samaritan” 

(15a) ... With memory set smarting like a reopened wound, a man’s past is not simply a 
dead history, an outworn preparation of the present: it is a still quivering part of himself bringing 

shoudders and bitter flavors and the tinglings of a merited shame. – George Eliot, Middle March. 

(16a) With no blame there’s no shame. A human society can’t exist without shame. 
Shame is like handedness or walking upright. It’s a central human attribute. ... 
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Sebastian an Faulks. “Engleby” 

(17a) So I let my shame own me, kill me, wilt me away into a thousand flakes, knowing if 
I kept it all in she would never have to learn the dirtiness that was for ever inside me – the bad, 

the ugly, the twisted, ... – Jessica Sorensen “The Coincidence of Callie and Kayden” 

În limba română scenariile cognitive în care apare conceptul ruşine sunt diferite de cele 

din engleză. De cele mai dese ori e vorba de devalorizarea valorilor, ceea ce înseamnă că ruşinea, 
fiind anterior o virtute în această societate ea s-a transformat într-un viciu, de exemplu: 

(8b) Nu e nici o ruşine când fură un hoţ, ruşine e când fură un om cinstit. (Victor Martin) 

(9b) În tot compartimentul, doar eu aveam bilet de călătorie. Sub privirea tăioasă a 
conducătorului, m-am simţit ruşinat. (Dorel Schor) 

Un fenomen interesant observam atunci când omul lipsit de simţul ruşinii e luat în 

derâdere de animale, fiinţe inferioare: 
(10b) Ceartă-ntre vecini. De ruşine câinele ascunde osul. (Constantin Păun)  

(11b) Dacă ar vedea ce fac unii oameni, maimuţelor le-ar fi ruşine cu urmaşii lor. 
(George Budoi) 

Printre aceste citate observăm şi conceptul ruşine perceput de soţi: atât de bărbat, cât și 

de femeie: 

(12b) În general femeia nu trăieşte numai pentru sine. N-ar trebui să fie o ruşine pentru 
bărbat să fie „gospodina” soţiei sale. (Costel Avrămescu) 

(13b) Asta-nseamnă să fii nevastă cu adevărat: să nu-ţi fie ruşine de nici un mijloc pentru 
atingerea unui scop. Nu retractilă ca melcul. (Ileana Vulpescu) 

În cultura moldovenească și cea română observăm ruşinea copiilor faţă de părinţi, 
bunăoară: 

(14b)... Vorbiră, râseră, îşi povestiră fel de fel de lucruri, dară cam pe sub mână, fiindcă-

i era ruşine feciorului de împărat să râdă și să vorbească aşa înaintea tătâne-său. ... (Petre 
Ispirescu) 

Bineînţeles o categorie mare de exemple include ideea despre indivizii cu simţ și fără, 

ceea ce e sinonimic cu prezenţa sau lipsa de ruşine în conştiinţa omenească, evaluare făcută de 
societate şi nu de sine ca în exemplele din categoria întâi. De exemplu: 

(15b) Ruşinea te ajută să deosebeşti binele de rău. (Dorel Schor) 

(16b) Omului bun îi e ruşine când face o faptă rea; omului rău îi e ruşine când face o 
faptă bună. (George Budoi)  

Concluzii: Astfel, în urma studiului amănunţit despre conceptualizarea ruşinii şi a 
vinovăţiei în culturile moldovenească, română, engleză și americană observăm conceptul ruşine 
având o pondere mai mare în culturile română și moldovenească pentru categoria ruşinea ca un 

instrument de regulare a comportamentului uman în societate. Deşi numărul de citate este mai 
mare în limba engleză, acestea sunt numeric pe jumătate asemănătoare, pe când în română având 
doar 37 de citate despre ruşine la acest comportament categorisirea lor este mai variată şi 

scenariile cognitiv prototipice sunt mai variate: acestea includ devalorizarea valorilor, derâderea 
celor lipsiţi de simţul rușinii şi o rubrică mare se referă la relaţiile în familie: între soţi, între 

părinţi şi copii, fapt care demonstrează încă o dată că în societatea de tip colectivist în care 
relaţiile sunt pe primul loc, conceptul ruşine e considerat o valoare, iar în societatea individualistă 
acesta se ascunde la nivel personal. Ceea ce se întâmplă cu tineretul din Moldova este că acestea 

nu înţeleg în profunzime cum funcţionează ruşinea în sistemul societăţii individualiste și 
încercând să scape de emoţia ruşine se comportă obraznic, fapt care este reflectat în citatele ce 
redau ideea despre devalorizarea valorilor. 
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Rusu Alеxandra, Bolfosu Andrei 

ON TRANSLATABILITY AND UNTRANSLATABILITY: COMPLEX APPROACH  

PRIVIND TRANSLATABILITATEA ȘI UNTRANSLATABILITATEA: ABORDARE 

COMPLEXĂ 

Abstraсt 

This paper is devoted to a study concerning the problems of translation from English, as a 

source language, into different target languages amongst which, Romanian and Russian, as well as 

into English. The viewpoint of different linguists on the possibilities and impossibilities of translation 

will be exposed within this research. We shall try to submit under a complex analysis not only the 

theories pertaining to the translation as in the chapter above, but other fields of research in linguistics 

as semiotics, lexicology, lexicography and stylistics as well. This phenomenon is a property of texts 

that are considered lacking equivalents in the source language. Terms are, however, neither 

exclusively translatable nor exclusively untranslatable. The degree of difficulty of translation depends 

on their nature, as well as on the translator's knowledge of the languages in question. Quite often, a 

text or utterance that is considered to be "untranslatable" is actually a lacuna, or lexical gap, i.e. there 

is no one-to-one equivalence between the word, expression or turn of phrase in the source language 

and another word, expression or turn of phrase in the target language. A translator can, however, 

resort to a number of translation procedures to compensate for this. 

Key-words: translatability; untranslatability; translation studies; cultural phenomena; 

terms; translations techniques; global translation. 

Rezumat 

Această lucrare este dedicată unui studiu privind problemele traducerii din engleză, ca limbă 

sursă, în diferite limbi țintă dintre care, română și rusă, precum și în engleză. Punctul de vedere al 

diferiților lingviști asupra posibilităților și imposibilităților traducerii va fi expus în cadrul acestei 

cercetări. Vom încerca să supunem unei analize complexe nu numai teoriile referitoare la traducere, ci 

și alte domenii de cercetare în lingvistică precum semiotica, lexicologia, lexicografia și stilistica. Acest 

fenomen este o proprietate a textelor care sunt considerate lipsite de echivalente în limba sursă. Cu 

toate acestea, termenii nu sunt nici în mod exclusiv traductibili și nici exclusiv netranslabili. Gradul de 

dificultate al traducerii depinde de natura lor, precum și de cunoașterea de către traducător a limbilor 

în cauză. Destul de des, un text sau o declarație care este considerată a fi "netransmisibilă" este de 

fapt o lacună sau un gol lexical, adică nu există o echivalență unu-la-unu între cuvânt, expresie sau 

rândul său, în limba sursă și un alt cuvânt, expresia sau transformarea expresiei în limba țintă Un 

https://dexonline.ro/definitie/rusine%2003.12.18
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traducător poate, totuși, să recurgă la o serie de proceduri de traducere pentru a compensa acest 

lucru. 

Cuvinte-cheie: translatabilitate, intraductibilitate, studii de traducere, fenomene culturale, 

termeni, tehnici de traduceri, traducere globală 

 This phenomenon is a property of a text, or of any utterance, in one language, for which 
no equivalent text or utterance can be found in another language when translated. Terms are, 
however, neither exclusively translatable nor exclusively untranslatable; rather, the degree of 

difficulty of translation depends on their nature, as well as on the translator's knowledge of the 
languages in question. Quite often, a text or utterance that is considered to be "untranslatable" is 

actually a lacuna, or lexical gap. That is, there is no one-to-one equivalence between the word, 
expression or turn of phrase in the source language and another word, expression or turn of phrase 
in the target language. A translator can, however, resort to a number of translation procedures to 

compensate for this. 

 Techniques to deal with the untranslatability  

The translation procedures that are available in cases of lacunae, or lexical gaps, include 

the following: An adaptation, also known as a free translation, is a translation procedure whereby 
the translator replaces a social, or cultural, reality in the source text with a corresponding reality in 

the target text; this new reality would be more usual to the audience of the target text. 

For example, in Belgian comic book The Adventures of Tintin, Tintin's trusty canine 
sidekick Milou is translated as Snowy in English, Bobbie in Dutch, Kuttus in Bengali, and Struppi 

in detectives Dupont and Dupond become Thomson and Thompson in English, Jansen and 
Janssen inDutch, Jonson and Ronson in Bengali, Schultze and Schulze in German, Hernándezand 
Fernández in Spanish, (Dùběn and Dùpéng) in Chinese, and Fomichoff and Fomichoff in Russian. 

The French novel Francs was re-localized when translated. The English version took place in 
London, instead of Paris. Adaptation is often used when translating poetry, works of theatre, and 
advertising (Jacobson, 301). 

Borrowing 

Borrowing is a translation procedure whereby the translator uses a word or expression 

from the source text in the target text unmodified. In English text, borrowings not sufficiently 
anglicised are normally in italics (Chitra, 120).  

Calque 

Calque entails taking an expression, breaking it down to individual elements and 
translating each element into the target language word for word. For example, the German word 
"Alleinvertretungsanspruch" can be calqued to "single-representation-claim", but a proper 

translation would result in "Exclusive Mandate". Word-by-word translations usually have comic 
value, but can be a means to save as much of the original style as possible, especially when the 

source text is ambiguous or undecipherable to the translator (Cohen, 302). 

Compensation 

Compensation is a translation procedure whereby the translator solves the problem of 

aspects of the source text that cannot take the same form in the target language by replacing these 
aspects with other elements or forms in the source text. 

For example, many languages have two forms of the second person pronoun, namely an 

informal form and a formal form. This is known as T-V distinction, found in French (tu vs. vous), 
Spanish (tú / vos vs. usted), Russian (ты vs. вы), Dutch (jij vs. u), Bengali (aapni vs. tumi vs. tui) 

and German (du / Ihr vs. Sie), for example, but not contemporary English. Hence, to translate a 
text from one of these languages to English, the translator may have to compensate by using a 
first name or nickname, or by using syntactic phrasing that are viewed as informal in English (I'm, 
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you're, gonna, dontcha, etc.), or by using English words of the formal and informal registers, to 
preserve the level of formality (Humboldt, 19). 

Paraphrase 

Paraphrase, sometimes called periphrasis, is a translation procedure whereby the 
translator replaces a word in the source text by a group of words or an expression in the target 

text. For example, the Portuguese word saudade is often translated into English as "the feeling of 
missing a person who is gone". Yet another example, similar to the Portuguese "saudade", is "dor" 
in Romanian, translated into English as "missing someone or something that's gone and/or not 

available at the time"(Dean, 476). 

An example of untranslatability is seen in the Dutch language through the word 
gezelligheid, which does not have an English equivalent, though the German equivalent 

Gemütlichkeit is sometimes used. Literally, it means cozy, quaint, or nice atmosphere, but can 
also connote time spent with loved ones, the fact of seeing a friend after a long absence, or 

general togetherness. Such gaps often lead to word borrowing, and have done so historically 
(Grinbaum, 83). 

Translator's note 

A translator's note is a note (usually a footnote or an endnote) added by the translator to 
the target text to provide additional information pertaining to the limits of the translation, the 
cultural background, or any other explanations. Some translation exams allow or demand such 

notes. Some translators regard resorting to notes as a failure, although this view is not shared by 
most professionals (Lance, 408). 

Having the above in mind, we are going to provide some pieces of information related to 
the translation difficulties that may occur in the process of translation form different languages 
into English. The main difficulties refer to the grammatical and syntactical structures of the 

languages from or into which the translation has to be performed.  

Register 

Romanian language may avoid using personal pronouns as a subject of the sentence as it 

has endings for each personal pronoun, and it’s usage may become extinct. This may pose 
problems for translators who aren’t aware of this peculiarity of the Romanian. Also, in Romanian 
one may have the instable word-order which should never be translated into English as such. As 

in the example: O poveste o să-ți spună mama will be totally wrong to render into English as A 
fairytale mother is going to tell you. The best translation should always keep track of the register 

one renders the translation, thus, the above Romanian-language sentence should be translated as: 
I’m going to tell you a fairytale baby (Bantaș, 48).  

Grammar 

A construction referring to the possessive case occurs in Russian, where "I have" 
translates literally into at (or by) me there is. Russian does have a word that means "to have": 
иметь (imet') — but it is very rarely used by Russian speakers in the same way English speakers 

use the word have; in fact, in some cases, it may be misinterpreted as vulgar slang for the subject 
rudely using the object for sexual gratification, for example, in an inept translation of "do you 

have a wife?" (Clifford,118). 

Verb forms 

As in Latin, Italian has two distinct declined past tenses, where io fui (passato remoto) 

and io sono stato (passato prossimo) both mean I was, the former indicating a concluded action in 
the (remote) past, and the latter an action that holds some connection to the present. The "passato 
remoto" is often used for narrative history (for example, novels). The difference is nowadays also 

partly geographic. In the north of Italy (and standard Italian) the "passato remoto" is rarely used 
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in spoken language, whereas in the south it often takes the place of the "passato prossimo" 
(Baugh, 63). 

Most of the tenses in English are found in Romanian also, as they have a common Latin 

heritage, thus, the usage of the Present Simple Tense almost perfectly fits the use of Prezentul 
Indicativului in Romanian although their form is different, Past Perfect Tense is also present in 

Romanian as mai mult ca perfectul. It is worth noting that mai mult ca perfectul is the only tense 
that matches English system of perfective tenses. Another resemblance in form and partially in 
usage of the Present Perfect Tense and Perfectul Compus. This fact may cause some problems to 

the translator who is not enough proficient in the grammatical system of both languages. The 
continuous aspect is also lacking in Romanian.  

Vocabulary 

Another well known example comes from the Portuguese or Spanish verbs ser and estar, 
both translatable as to be. However, ser is used only with essence or nature, while estar is used 

with states or conditions. Sometimes this information is not very relevant for the meaning of the 
whole sentence and the translator will ignore it, whereas at other times it can be retrieved from the 
context (Goursky, 153). 

When none of these apply, the translator will usually use a paraphrase or simply add 
words that can convey that meaning. The following example comes from Portuguese: 

"Não estou bonito, eu sou bonito." 

Literal translation: "I am not (apparently) handsome; I am (essentially) handsome." 

Adding words: "I am not handsome today; I am always handsome." 

Paraphrase: "I don't just look handsome; I am handsome." 

Another instance is the Russian word пошлость /posh-lost'/. This noun roughly means a 
mixture of banality, commonality, and vulgarity. Vladimir Nabokov mentions it as one of the 

hardest Russian words to translate precisely into English (Ibidem). 

Family 

For various reasons, such as differences in linguistic features or culture, it is often 

difficult to translate terms for family members. 

How would you ask a boy who has several brothers "which" (or "which-th") son of his 
parents he is in English, such that his reply would be something like: "I am the third son"? 

("Which in order of number?") This is a straightforward construct in some other languages, which 
have an exact word for "which-th", such as Finnish monesko, Hungarian hányadik, Latin 

quotus,German wievielte,Dutchhoeveelste, Esperanto kioma, Korean 몇번째, Bengali {sejo} or 

Chinese 第几 (第幾) dìjǐ (Jaeger, 36). 

Grandparents: Swedish, Norwegian and Danish have the terms farmor and farfar for 

paternal grandparents, and mormor and morfar for maternal grandparents. The English terms 
great-grandfather and great-grandmother also have different terms in Swedish, depending on 
lineage. This distinction between paternal and maternal grandparents is also used in Bengali, 

Chinese, and Thai [Idem, 75]. 

In Russian, fifteen different words cover relations by marriage, enough to confuse many 
native speakers. There are for example, as in Yiddish, words like "сват" and "сватья" for "co-in-

laws". To further complicate the translator's job, Russian in-laws may choose to address each 
other familiarly by these titles (Lance, 73). 

Romanian presents no difficulty in translating the family-related words as they have their 

strict equivalent in both languages, thus: tată is father, unchi is uncle, mătuşă is aunt, socru is 
father-in-law, ginere is son-in law, cumnat - brother-in-law, etc. although some difficulties may 
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occur when translating the homographic term nepot, which means either nephew, or grandson, the 
context gives us the clue to the right translation.  

Foreign objects 

Objects unknown to a culture can actually be easy to translate. For example, in Japanese, 

wasabi わさび is a plant (Wasabia japonica) used as a spicy Japanese condiment. Traditionally, 

this plant only grows in Japan. It would be unlikely that someone from Angola (for example) 

would have a clear understanding of it. However, the easiest way to translate this word is to 
borrow it. Another method is using description instead of a single word. For example, languages 
like Russian and Ukrainian have borrowed words Kuraga and Uruk from Turkic languages. While 

both fruits are now known to the Western world, there are still no terms for them in English. 
English speakers have to use "dried apricot without core" and "dried apricot with core" instead 

(Cohen, 214).  

One particular type of foreign object that poses difficulties is the proper noun. As an 
illustration, consider another example from Douglas Hofstadter, which he published in one of his 

"Metamagical Themas" columns in Scientific American. He pondered the question, Who is the 
first lady of Britain? Well, first ladies reside at the White House, and at the time, the woman 
living at 10 Downing Street was Margaret Thatcher. But a different attribute that first ladies have 

is that they are married to heads of government, so perhaps a better answer was Denis Thatcher, 
but he probably would not have relished the title (Idem, 224). 

Poetry, puns and wordplay 

The two areas which most nearly approach total untranslatability are poetry and puns; 
poetry is difficult to translate because of its reliance on the sounds (for example, rhymes) and 

rhythms of the source language; puns, and other similar semantic wordplay, because of how 
tightly they are tied to the original language. The oldest - best-known - examples, are probably 
those appearing in Bible translations, e.g. the verse in Genesis (2, 7), which explains why God 

gave Adam this name: "God created Adam out of soil from the ground"; the original Hebrew text 
reveals the secret, since the word Adam connotes the word ground (being Adama in Hebrew), 
whereas translating the verse into other languages loses the original pun. 

Similarly, consider the Italian adage "traduttore, traditore": a literal translation is 
"translator, traitor". The pun is lost, though the meaning persists. (A similar solution can be given, 

however, in Hungarian, by saying a fordítás: ferdítés, which roughly translates as "translation is 
distortion".) (Jaeger, 34). 

That being said, many of the translation procedures discussed here can be used in these 

cases. For example, the translator can compensate for an "untranslatable" pun in one part of a text 
by adding a new pun in another part of the translated text (Ibidem). 

Oscar Wilde's play The Importance of Being Earnest incorporates in its title a pun 

(resonating in the last line of the play) that conflates the name Ernest with the adjective of quality 
earnest. The French title of the translated play is "L'importance d'être Constant", replicating and 

transposing the pun; however, the character Ernest had to be renamed, and the allusion to trickery 
was lost. (Other French translations include "De l'importance d'être Fidèle" (faithful) and "Il est 
important d'être Aimé" (loved), with the same idea of a pun on first name / quality adjective.) A 

recent Hungarian translation of the same play by Ádám Nádasdy applied a similar solution, giving 
the subtitle "Szilárdnak kell lenni" (lit. "One must be Szilárd") beside the traditional title 
"Bunbury", where "Szilárd" is a male name as well as an adjective meaning "solid, firm", or 

"steady", being itself a translation of the Greek name Constantine (Baugh, 90). 

The Asterix comic strip is renowned for its French puns; its translators have found many 
ingenious English substitutes (Ibidem). 



290 

 

Other forms of wordplay, such as spoonerisms and palindromes are equally difficult, and 
often force hard choices on the translator. For example, take the classic palindrome: "A man, a 
plan, a canal: Panama". A translator might choose to translate it literally into, say, French — "Un 

homme, un projet, un canal: Panama", if it were used as a caption for a photo of Theodore 
Roosevelt (the chief instigator of the Canal), and sacrifice the palindrome. But if the text is meant 

to give an example of a palindrome, he might elect to sacrifice the literal sense and substitute a 
French palindrome, such as "Un roc lamina l'animal cornu" ('A boulder swept away the horned 
animal') (Idem, p. 243). 

Conclusion  

After having analyzed the theoretical statements in the first two structural elements of the 
present paper and made a practical work concerning the revealing and commenting on the most 

important difficulties of translation, we have come to the following conclusions:  

We have found out that the English language is only a part of – or rather the 

“embodiment” of – English culture and history, which, by and large, are at variance with those of 
Greece. Therefore, any attempt to view things and notions from the English perspective without 
first mastering any other language features and components, i.e. advanced grammar constructions, 

more elevated vocabulary, etc., but with the sole aid of idioms, is, if not futile, certainly rather 
painstaking and unrewarding. Idioms are meant to give the language a more lively hue, not to 
substitute for Standard English completely. So, I’ve tried to make my paper more scientific, to 

support the experts’ view as regards to my investigation. Theoretically, I tried to give or to use my 
own examples in order to observe and to understand, to penetrate better, both in the meaning, and 

in the usage of the idioms. 

If one has already been acquainted with literary forms and expressions, there is no other 
way of “grasping “ idioms but through contenting oneself with magazines and tabloids, the 

informal register of which allows of the use of innumerable idiomatic expressions. By the same 
token, whoever wishes to learn English – or any other language – should not limit oneself to 
reading books taught at school, but also acquire a taste for classical and modern literature, 

religious and philosophical books, newspapers, etc. 

Referring to the computer-assisted translation, we can mention that words and 
expressions that are contained in the Romanian language database are obviously poor by 

comparison with the word database in Russian, French and Spanish. Thus we can conclude that 
languages that have a lesser degree of expansion such as Romanian are poorer represented in the 

database. There is a need to update this database by allowing users to insert the words and 
expressions or additional meanings that were not given in the translation. Such tool exists in the 
MS Word Application allowing users to complete the thesaurus of words.  

When working with Google translation software, it is worth mentioning that it can easily 
handle with context-free common language words and in a lesser degree with the terminological 
words. Nevertheless, in the cases when the translator has no access to paper-based dictionaries, 

the translation rendered by the software should be checked in the Google search engine. Finding 
the contexts of the words translated will help the translator to assure himself that the item 

translated is correct and is widely used in its field.  

The translation of set phrases by the software is widely wrong and inappropriate because 
of the fact that software can not deal with the ideas in translation. The task of the machine is to 

find, identify and render the word according to a list which is inserted in a special database. It can 
deal with the separate meanings of the elements in a phrase, but the general (whole) idea remains 
untranslatable. In this case, the idiomatic expression dictionaries are used. 

The text translation by the translation software is also a difficult task, as the translating 
software again translates word by word and word-for-word from the source text. The translator’s 
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task is to reveal the inexactitudes in the target language and remove them. The translation of the 
whole texts is suitable for the general meaning revealing. 

Speaking about the grammatical aspect in translation, we have to mention that difficulties 

are also present here due to the fact that Romanian and English Languages have different systems 
of tenses and tense aspect. The most important problem is the lack of continuous and perfective 

aspects in Romanian. Hence the problems in choosing the right Romanian tense to render the 
same value of the source language tense. In cases of such lacks, other modifiers occur in order to 
be able to have the same value.  

In some situations it is difficult to reveal a tense in English especially when it is abridged. 
But when we submit under a closer analysis this verbal form by the help of the context which will 
clearly show us that a specific tense is used.  

In the process of proper and geographical name translation, in most cases the 
transliteration technique is used, but as we have demonstrated in the third chapter of this paper, it 

is not always like this. In the cases when proper or geographical names denote a different 
meaning, the translator uses varied means of avoiding such situations, either the technique of 
transliteration is used by adding a translator’s note which would explain the connotation of that 

proper name. It is the case of the so-called national realities that are not understandable by the 
target audience unless the translator’s note or the explanatory translation is given.  

In accordance with what we have stated in the paragraph above, it is worth mentioning 

that the translator should not only have a strong command of the source and target languages, the 
general background knowledge is also required. At least the translator should carefully investigate 

the historical or cultural background of the target-language country.  

Dealing with the problems emphasized above, we must find a good dictionary, but in the 
cases stipulated, a linguistic dictionary is not enough. In such a situation encyclopaedic 

dictionaries are needed or even specialized dictionaries that refer to the culture, geography, arts, 
science, etc. 

When translating poems, the translator should be very careful, because alongside with the 

hidden meanings, puns etc., which are very difficult to translate in itself, he should also deal with 
keeping the rhyme. To our opinion this type of translation is one of the most difficult to perform. 
In this context we believe that such kind of translations should be performed not only by a person 

who is proficient in foreign languages, he should also master his own language to the extent to 
compose poems, to write the prose etc., i.e. the poems should be translated by poets of course. Not 

all the professional translators are gifted with the talent to write poems, as for the poets, it is 
sufficient they to study a foreign language well in order to be able to perform the translation 
dealing with poetry.  

As for the other types of texts, the professional translator will perform a better job than a 
specialist from the field of translation (computer science, medicine, engineering, etc.). A specialist 
in medicine for example will understand the meaning but he or she will not be able to render that 

meaning into specific words and expressions which are known by a linguist. While translating 
puns and examples of wordplay the translator must look carefully into their hidden meaning and 

analyze different synonyms of the words in order to perform an adequate translation into the 
target language.  

Now, talking about the fact whether the translation is possible or not, we would like to 

stress, that after having done a theoretical research in the first two chapters, and a practical 
investigation in the third one, guiding ourselves after the definitions above, it is worth mentioning 
that the translation is possible. As a proof to our assertion is the fact that people of different 

languages and cultures communicate with each other via the translation. People from different 
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countries share common beliefs, religion and ideas. A good translation, on the other hand, is 
impossible without taking into account the techniques described above. 
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SPRIJIN ȘI INIȚIATIVĂ PENTRU ADAPTAREA ȘCOLARĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

SPECIAL 

SUPPORT AND INITIATIVE FOR SCHOOL ADAPTATION IN SPECIAL EDUCATION 

Rezumat 

Adaptarea la școală marchează tendința de maturizare a copilului în cadrul unui mediu 

social unde va învăța să-și asume îndatoriri, să se detașeze de afectivitatea familiei, să devină 

independent în luarea unor decizii privind munca de învățare, să învețe să se descurce în viață, etc. 

Intrarea în primul an de școală specială profesională, a tânărului care vine din învățământul 

gimnazial special, coincide cu debutul adolescenței, iar elevul trece printr-o serie de transformări 

legate atât de școală cât și de comportament, de starea lui fizică și psihică. Acești tineri lăsați singuri 

în fața schimbărilor survenite devin nesiguri pe ei, impulsivi, plini de negativism și foarte influențabili. 

Studiile arată ca rezultatele școlare în primul an de studiu sunt în scădere, comparative cu rezultatele 

școlare anterioare, datorită dificultăților de adaptare la noile cerințe educaționale. 

Cuvinte-cheie: adaptare psihosocială, adaptare şcolară, dificultăţi de adaptare, inadaptare, 

factori ai adaptării, anxietate şcolară, CES.  

Abstract 

Adaptation to school marks the child's maturing tendency within a social environment in 

which he begins to assume his obligations, to break free from family affection, to become independent 

in making decisions about learning, to learn to cope with life, etc. The entry into the first year of a 

special vocational school, a young person coming from special secondary education, coincides with 

the onset of adolescence, and the student undergoes a series of transformations related both to school 

and behavior, to his physical and psychical condition. These young people left themselves in the face of 

the emerging changes, become insecure, impulsive, negative and highly influential. Studies show that 

the results of education in the first year of study are shrinking compared to previous school results due 

to difficulties in adapting to new educational requirements. 

Key-words: psychosocial adaptation, school adaptation, adaptation difficulties, adaptation, 

adaptation factors, school anxiety, types of personality, SER (Special Educational Requirements).  
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“Întregul proces de adaptare și relaționare poate fi rezumat 

 într-un singur cuvânt: recunoștința”. 

Wallace D. Wattles 

„Cei mari, precum cei mici, vor lupta din tot sufletul să-și apere libertatea atunci când 
simt că cineva îi constrânge să-și schimbe purtarea, deși ei nu deranjează absolut pe nimeni.” 

Thomas Gordon 

Analiza impedimentelor psihosociale ale adaptării elevilor orientați către școlile 
profesionale după terminarea ciclului gimnazial de 10 clase obligatoriu, urmăresc analiza 

factorilor ce influențează procesul de adaptare a elevilor cu CES, în domeniul competențelor 
sociale privind adaptarea la noi condiții de învățare școlară, diferite de cele anterioare;  

Astfel adaptarea psihosocială a elevilor din primul an de studiu din cadrul instituției de 

învățământ special vizează: analiza teoretică a conţinutului și particularităţilor psihosociale ale 
acestora, determinarea particularităţilor psihosociale de personalitate a elevilor scolii profesionale 

supuşi procesului de adaptare; stabilirea şi descrierea tipurilor de personalitate, influenţa factorilor 
primari în procesul adaptării psihosociale și descrierea relaţiilor de socializare; 

Pentru o adaptare adecvată a elevilor cu dizabilități, într-un mediu nou este necesară 

implementarea unor condiții psihosociale revitalizante, pentru a încărca pozitiv experiența şcolii 
gimnaziale speciale cu elemente pozitive și rapide a procesului de tranziție și adaptare a elevilor 
anului I din instituțiile de învățământ special-profesional. Prin urmare, elevii cu diferite nevoi 

speciale , au nevoie de un timp de pregătire pentru tranziția școlară ce va reduce riscul de 
manifestare a unor șocuri emoționale sau a unor neconcordanțe cognitive în procesul învățării, 

deoarece neadaptarea elevilor școlilor speciale într-un mediu necunoscut / nou aduce după sine 
eforturi mai mari din partea cadrelor didactice, pentru a le stimula interesul pentru ȋnvăţare, 
acestor elevi, motivând că nu sunt formaţi suficient pentru a lucra cu elevii cu rezultate slabe, 

inadaptaţi cerinţelor clasei şi că nu au timp pentru tratare diferenţiată ȋn cadrul programului de 
şcoală. 

Adaptarea este capacitatea unui organism de a-și modifica funcțiile și structurile în raport 

cu schimbările cantitative și calitative ale mediului înconjurător. În condițiile vârstei 
școlare, școala trebuie să asiste pe elev în eforturile de adaptare la viața școlara, la munca de 
învățare, la schimbările din ambianță social-culturală (a familiei, a comunității etc.), care are loc 

în primii ani de școală. Astfel, elevii cu dizabilități, care termină ciclul școlar gimnazial special, și 
sunt orientați către școlile profesionale speciale, nu sunt pe deplin pregătiți pentru această 

schimbare majoră în viața lor, ei având nevoie de susținere și suport din partea familiei, 
profesorilor, grupului social din care fac parte, etc. 

Din perspectiva psihologiei pedagogice (educaționale sau școlare), adaptarea poate fi 

tratată în trei ipostaze diferite, dar strâns legate între ele: 

1) adaptarea elevului (și a profesorului) la activitatea sa de învățare (de predare); 
2) adaptarea activității școlare la capacitățile psihice și psihofiziologice ale elevului; 

3) adaptarea elev - profesor și elev - elev (integrarea lui în colectivul școlar din care face 
parte). 

Întrucât tratarea acestor trei aspecte ar necesita spațiul grafic a cel puțin trei volume (câte 
unul pentru fiecare ipostază a adaptării), ne vom rezuma la a ilustra o singură problemă, și anume: 
adaptarea psihosocială a elevilor anului I (profesional) din instituția de învățământ special. 

Pentru a nu rămâne captivi unei singure realităţi didactice, a nu reflecta tot ceea ce 
îndeplineşti ca profesor, a analiza și evalua permanent efectul influenţelor educative, a pătrunde 
dincolo de aparenţe şi a scoate din aceasta concluzii pentru acţiunile viitoare, toate acestea 

semnifica cerinţele educaţiei de azi. 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Wallace+D.+Wattles
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Astfel adaptarea psihosocială a elevilor din anul I din instituția de învățământ special 
reprezintă, în primul rând, acceptarea de sine și a celor din mediul în care s-a integrat, 
debarasându-se de anxietatea care e frecvent prezentă, în rândul tinerilor din școlile speciale, în 

momentul unor schimbări majore din viața lor (trecerea de la un mediu social la altul, transferul 
de la o instituție de învățământ la alta, schimbarea domiciliului( in cazul copiilor instituționalizați) 

etc. Anxietatea școlară împiedica sau face procesul de adaptare a elevului, foarte greu de realizat, 
poate chiar imposibil. 

Termenul"special"este utilizat pentru a desemna (recunoașterea unei persoane după 

semne distinctive după care se poate recunoaște), ceea ce se constituie în ceva depărtat de 
obişnuit, de norma statistică şi care este destinat unor finalităţi particulare.  

Copilul sau adolescentul posedă alături de nevoile generale şi alte nevoi cu caracter 

particular, care nu sunt comune, obişnuite, oarecare. Pentru valorizarea pozitivă a caracteristicilor 
de acest tip a fost utilizat termenul “special” cu sensul de rar sau deosebit.  

Acest termen nu este utilizat pentru a desemna un defect care marginalizează social. 
Elevul cu CES este cel dezavantajat din diverse surse şi care are nevoie de asistenţă 
psihopedagogică complementară, cantitativ și calitativ variabilă. 

Pentru a veni în ajutorul adaptării psihosociale a elevilor anului I din învățământul 
special, pe baza orientării școlare și profesionale, psihologia îşi aduce aportul prin intermediul 
consilierii vocaţionale. Vocaţia este o opţiune, o alegere a unei structuri de activitate de un anumit 

profil dintre numeroasele structuri de activitate existente. 

Consilierii şcolari afirmă că deţin abordări ale problematicii riscului de părăsire timpurie 

a şcolii, dar că ar fi utilă existenţa unui mod practic de aplicare a unor metode de lucru cu elevii 
din instituțiile de învățământ special, aflaţi ȋn tranziţie şcolara, necesar adaptării școlare rapide a 
acestora. Părinţii nu au timpul necesar pentru a se preocupa de problemele copiilor legate de 

trecerea la ciclul profesional de studii, lăsând rezolvarea acestei probleme ȋn grija şcolii, totodată 
aceștia fiind de multe ori depășiți de situație. 

Termenul de tranziţie parcurge perioada de timp scursă de la iniţierea pregătirii pentru 

trecerea de la școala gimnazială spre școala profesională, până la integrarea cu succes a elevului 
ȋn ȋnvăţământul profesional. In acest interval, se parcurg patru faze distincte: 

Pregătirea. Este o etapă importantă, care ȋi pregătește pe elevi pentru nivelul următor de 

studiu. Acesta etapa are rolul de a-i informa ȋn legătura cu natura specifică a ȋnvăţământului 
profesional şi cu modificările survenite, atât pe părinți cât și pe elevi. 

Transferul. Se referă la perioada de interacţiune directă cu noul mediu şcolar ȋn care se 
vor integra elevii la terminarea ciclului gimnazial. Cele mai utilizate activităţi de transfer 
presupun vizite organizate ale copiilor/ părinţilor la instituţia de ȋnvăţământ avută ȋn vedere, se 

desfăşoară un schimb intens de informaţii ȋntre cadrele didactice din ambele instituții de 
invățământ, cu scopul facilitării procesului de tranziţie, adaptare și integrare a elevilor ȋn noua 
şcoală/ clasă.  

Inducţia. Implică proiectarea și implementarea unor programe de orientare şi consiliere a 
elevilor, cu scopul să le ofere acestora sprijinul necesar ȋn ȋnvăţare, dar și un dialog pe marginea 

aspectelor sociale și personale ale trecerii la următorul nivel școlar. In acest sens, o contribuție 
majoră o aduc profesorii de sprijin care supervizează elevii și le acordă sprijin în procesul de 
învățare, adaptare la condițiile de mediu. 

Consolidarea. Pe măsură ce elevii iau contact cu diverse programe de intervenţie/ sprijin, 
pot fi concepute activităţi care să-i ajute ȋn dobândirea și dezvoltarea unor competenţe cognitive, 
necesare pentru gestionarea eficientă a propriului proces de ȋnvăţare. 
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Motivul de bază pentru care elevii urmează școala după terminarea învățământului 
obligatoriu de 10 clase, este reușita școlară, pentru a primi un statut social superior. 

Consilierii sunt cei care asistă persoanele cu anumite nevoi speciale în explorarea, 

urmărirea şi obţinerea scopurilor legate de orientarea școlară și mai apoi de cea profesională, 
aceștia sunt în strânsă legătură cu școala, familia, servicii specializate, și nu numai, colaborează 

de asemenea cu anumiți agenți economici, organizații profesionale, mass-media etc., cu scopul 
comun de consiliere și sprijinire a elevului în demersul de orientare și adaptare școlară. 

Rolul orientării şcolare şi profesionale constă în a facilita procesul identificării 

profesionale, atât din punctul de vedere al societăţii cât şi din cel al tânărului, ținând cont de 
trecerea acestuia de la nivelul învățământului gimnazial special la cel profesional integrat, trecere 
pe care nu toți copiii cu deficiențe o pot depăși prin prisma simplului fapt că nu se pot adapta 

noilor situații școlare sau sociale. 

În literatura de specialitate sunt descrise cauzele inadaptării și factorii care le generează: 

*factorii personali (absenţa motivaţiei, dezinteresul, lipsa unui model de urmat,deficiența 
în sine); 

*factorii externi (grupul social din care provine, colegii de școala, societatea, etc.); 

*factorii interni (familia, rudele, prietenii etc.); 

Încrederea în forțele proprii este temelia pe care se așează volumul de informații al unei 
persoane. Lipsa unei socializări complete a tinerilor cu dizabilități, face ca ei sa fie dependenți, în 

mare măsură, de familie și de mediul școlar pe care l-au frecventat. Acest lucru se resimte cu 
preponderența după vârsta de 18 ani, când ies din sistemul de învățământ și încearcă să se 

integreze profesional. Chiar daca ajung să aibă un anumit grad de independentă, ei nu se pot 
descurca întotdeauna fără sprijinul familiei. În general, după absolvirea anilor de școală, părinții 
încearcă să rezolve aceasta problemă dar, se lovesc mereu de faptul că nu au acces la informații de 

bază, necesare parcurgerii acestui proces. Unde mă aflu?, Cui să mă adresez?, Ce posibilități am?, 
Ce perspective există? Iată doar câteva întrebări care frământă gândurile acestor persoane. 

Pentru a răspunde la aceste întrebări și pentru a rezolva problemele acestor persoane sa 

urmărit implementarea unor programe alternative de sprijin în care toţi copiii să beneficieze de 
programe educaţionale de sprijin îmbunătăţite continuu,  

Profesorii au datoria de a acţiona pentru construirea cunoştinţelor și dezvoltarea 

competenţelor prevăzute de programele şcolare, care să le permită elevilor adaptarea eficientă în 
şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar și pentru dobândirea 

normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi pe elevi în viaţă. 

Familia reprezintă esența primară în dezvoltarea echilibrului bio-psiho-social al copilului, 
acesta este nucleul de învățare, de sprijin și siguranță. În sânul familiei copii își conturează 

personalitatea, se autodefinesc prin valorile, normele și țelurile ei. 

Datorită specificului şcolii, unitatea de învățământ special se adresează unei populaţii 
şcolare cu deficiente mintale moderate, severe sau asociate, care provine din medii diferite de 

viață. Activitatea școlii este susținută de o echipă multidisciplinară, cuprinzând personal didactic 
calificat, personal auxiliar, personal medical și personal administrativ, care fac echipa în vederea 

sprijinirii elevilor din instituțiile de învățământ special. 

Școala reprezintă o instituție socială multifuncțională, capabilă de răspunsuri eficiente 
nevoilor materiale, psihopedagogice și sociale ale elevului, oferind o stare de bine, cu scopul 

prevenirii și eliminării tulburărilor de adaptare/inadaptare școlară, inclusive a rezolvării 
problemelor cu care se confruntă elevul. 
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Părinții joacă un rol imens în adaptarea școlară a copilului, prin atenția și sprijinul 
permanent oferit copilului, să arate interes pentru activitățile școlare și să pună în valoare 
eforturile acestuia, stimulând astfel participarea activa și afectiva a copilului la programul școlar. 

Adaptarea şcolară presupune acomodarea elevului la sarcinile pe care i le impune 
procesul de învățământ. 

Adaptarea școlară vizează capacitatea elevului de integrare în activitatea didactică și în 
grupul social prin valorificarea următorilor factori favorizanți:  

a) reușita școlară, (adaptarea școlara fiind premisa reușitei școlare);  

b) familiarizarea școlară (colectiv didactic, clasa de elevi, etc.). 
c) maturitatea școlară, care presupune punerea în valoare a nivelului de dezvoltare 

biologică, psihologică, socială specific vârstei și treptei de învățământ; 

d) orientarea școlară adecvată resurselor interne și externe (intelectuale-nonintelectuale, 
cerințele familiei și ale mediului social); 

e) (re)orientarea școlară specială, definită de incapacitatea rezolvării unor cauze 
obiective, pedagogice, instabilitate psihomotrică, tulburări comportamentale etc. 

Prin urmare, elevii anului I din instituția de învățământ special vor fi sprijiniți și ajutați să 

se acomodeze cu regulile de convieţuire din mediul şcolar, învățând că adaptarea şcolară optimă 
nu poate fi realizată decât în condiţiile unui climat şcolar oportun, pe care elevii vor trebui să 
învețe să accepte aceste norme, odată cu ceilalți elevi din cadrul unității de învățământ. 

Pentru eficientizarea procesului de adaptare psihosocială a elevilor anului I în instituția 
de învățământ profesional, este necesară cunoaşterea nevoilor personale și sociale ale elevilor, 

pentru a reduce nivelul de stres şi anxietate cauzat de schimbarea şcolii/ clasei/ a profesorilor. 
Acţiunile vizează dezvoltarea relaţiilor sociale dintre elevii implicaţi ȋn procesul de tranziţie 
şcolară, lărgirea cunoştinţelor acestora despre școlile profesionale și consolidarea ȋncrederii ȋn ei 

ȋnşişi. Astfel de interacţiuni pozitive pot avea loc ȋncă din timpul primelor 3 faze, de pregătire, 
transfer și inducţie, atât ȋntre elevi, cât şi ȋntre părinţii sau tutorii acestora. 
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MOTIVAȚIA ÎNVĂȚĂRII LA ELEVI DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI CENTRATE PE 

COPIL  

MOTIVATION OF STUDENT LEARNING FROM THE PERSPECTIVE OF CHILD-

CENTERED EDUCATION 

Rezumat 

Ca direcţie afirmată în psihologia educaţiei, motivaţia învăţării cunoaşte o mulţime dea 

abordări teoretice. Acestea fiind prezente în diverse manuale și monografii de orientare 

pihopedagogică. Respectivele abordări teoretice oferă o paletă foarte largă de clasificări ale 

motivelor învăţării şcolare. În pofida acestor varietăţi enunţate de motive, programele și manualele 

şcolare suprasaturate, solicită din partea elevilor mai mult memoria mecanică decât gândirea, 

respectiv, mai mult motivaţia externă decât cea internă necesară pentru autoînvăţare. Învăţarea 

centrată pe elev poate asigura schimbarea radicală a motivaţiei învăţări şcolare – de la cea extrinseca 

la ce intrinsecă. Motivaţia intrinsecă este asociată trebuinţelor elevului şi în primul rând trebuinţelor 
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lui de a cunoaşte, și a explora lumea înconjurătoare. Anume acestui subiect este dedicat articolul de 

faţă. 

Cuvinte-cheie: psihologia educaţiei, orientare pihopedagogică, motiv, învățare, elev, 

profesor, școală.  

Abstract 

As the direction, stated in educational psychology, learning motivation is noted for a lot of  

theoretical approaches. They are presented in various manuals and monographies of psycho-

pedagogical guidance. The respective theoretical approaches offer quite a wide range of classifications 

of motives for school study. Despite these designated varieties of motives, overloaded school curricula 

and manuals require from a part of students rather mechanical memory than proper thinking, and 

therefore, rather external motivation than internal one necessary for self-study. The study based on a 

student may provide a crucial change in school learning motivation from the extrinsic to the intrinsic 

motivation.  Intrinsic motivation is associated with the student's needs and primarily with his needs to 

learn and explore the surrounding world. This is the subject the present article is dedicated to. 

Key-words: educational psychology, psycho- pedagogical guidance , motive, learning, pupil, 

teacher, school. 

Orice activitate sau comportament uman pot fi descrise în termeni de trebuinţe, motive, 
atenţie, adoptarea unor decizii, efort volitiv necesar pentru realizarea deciziilor adoptate. 
Observăm că în şirul menţionat pe primul loc se situează trebuinţele umane. Deseori acestea sunt 

considerate ca elemente constitutive ale sferei motivaţionale ale persoanei. Doar aici. În rest 
accentele unor sau altor cercetări în acest domeniu sunt deplasate spre examinarea condiţiilor și 

mecanismelor de formare a motivelor învăţării, muncii, etc.  

În contextul actualelor aspiraţii, legate de educaţia centrată pe copil/elev este cazul să 
revină la ideea de trebuinţă, - cu atât mai mult, cu cât un imperativ major al acestei educaţii 

vizează luarea în consideraţie a nevoilor copiilor.  

De la bun început copilul este înzestrat cu dorinţe și emoţii. De regulă, dorinţele umane 
sunt formulate prin intermediul unor verbe. Acest fapt conduce la ideea, că orice dorinţă şi/sau 

trebuinţă de a acţiona într-un anume mod. Acţiunile, care conduc la satisfacerea unei 
dorinţe/trebuinţe pot fi incluse în paradigma „tehnici de satisfacere a trebuinţelor.” Omul dispune 
de o mulţime de sisteme /tehnici care asigură existenţa sa atât la nivel individual, cât și social. O 

parte din aceste sisteme funcţionează, din start, inconştient, altele conştient. Însă şi acestea de la 
urmă, automatizându-se pot deveni inconştiente. Unele sisteme se constituie preponderent din 

tehnici senzoriale, altele – din cele intelectuale. Spre exemplu, copilul mic îşi satisface 
curiozitatea prin intermediul acţiunilor senzoriale, maturul, în multiple cazuri îţi satisface 
curiozitatea sa în baza unor acţiuni intelectuale. În orice trebuinţă se regăsesc cel puţin două 

mobiluri: apetitul şi nevoia. Ponderea lor poate fi diferită, atât în funcţie de trebuinţă, ci şi de 
particularităţile individuale ale omului într-o situaţie concretă de viaţă.  

Aspectul de nevoie al trebuinţei reprezintă o stare negativă, cauzată de lipsa sau 

insuficienţa unor factor biotici şi abiotici pentru organism. Respectiva stare negativă poate lua 
valenţe pozitive odată cu apariţia, reală sau ideală a obiectivelor, care comportă în sine facultatea 

de a face faţă unei sau altei nevoi. (Leontiev, 1971). Apetitul este o expresie a excitaţiei 
psihofiziologice a organismului care mobilizează şi orientează individul în direcţia realizării unor 
acţiuni, menite să satisfacă, să completeze starea de trebuinţă. (F. Perls, 1945)  

Un copil, spre exemplu poate urmări, în procesul de învăţare obiective legate de nevoia 
de autoafirmare sau/şi de recunoaştere; iar însăși actul învăţării cunoaşterii să rămână, 
concomitent, puţin plăcut. Dimpotrivă, un alt copil poate fi captat de plăcerea de a cunoaşte a 

sesiza și diverse aspecte ale actului menţionat. Aspectele nominalizate ale trebuinţei: 
apetitul/plăcerea şi nevoia au o importanţă primordială în procesul de autoreglare psihică a 

individului. Revenind la exemplu prezentat anterior, este necesar să înţelegem, că în cazul 
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copilului care învaţă doar din plăcere, acesta ajungând la vârsta adolescentă, el îşi va dori, la fel ca 
și semenii săi o recunoaştere din partea celor din jur. Iar copilul care învaţă doar din considerente 
de autoafirmare se poate confrunta „absenţa unor cunoștințe temeinice” cu un dezechilibru psihic, 

și până la urmă cu stări nevrotice cronice. Există copii, adolescenţi, uneori și maturi care au o 
mulțime de-a trebuinţe, deseori destul de abstracte și fanteziste. La modul cel mai concret acestea 

nu sunt însă în stare să-şi formuleze trebuinţe reale, care ar putea fi realizate în situaţia lor de 
vârstă și de viaţă.  

Cauzele fenomenului descris se regăsesc în cunoaşterea, sau mai exact în necunoaşterea 

fenomenului trebuinţelor. Un prim pas în procesul de cunoaştere a trebuinţelor ţine de ideea de 
trebuinţă şi materializarea acestei idei în ‘‘uniforma‘‘ unor cuvinte. Această sarcină revine iniţial 
părinţilor. Anume ei ar trebui să modifice atitudinea răspândită și de obicei iritată, faţă de copii: 

„ce vrei?”, care lesne se traduce „ce mai vrei?”, în „ce anume vrei?” și „hai împreună să găsim 
cuvântul potrivit pentru , „ceea ce vrei tu?‘‘  

Este vorba de acel proces, care în psihologia gheştaltistă poartă numele de diferenţiere. 
Diferenţierea este un proces foarte anevoios pentru copil, deoarece el percepe lumea, lucrurile 
egocentric și sincretic. Mai mult decât atât, obiectele , oamenii, situaţia în care deseori se 

regăseşte copilul îl provoacă la dorinţe, nevoi, mixte, amalgamice. Tocmai de aceea, diferențierea 
trebuie urmărită, în procesul de educaţie al copiilor şi de formarea deprinderilor sau obişnuinţelor 
dintr-o optică de prioritate a trebuinţelor. Pe lângă abilitatea de a-şi formula trebuinţele, lor 

actuale „arzătoare” pentru ei de cele de perspectivă.  

Următorul pas în procesul de cunoaştere și diferențiere a trebuinţelor ţine de exprimare 

plastică sau imaginativă a trebuinţelor. Cuvintele exacte, asociate unor trebuinţe concrete 
intensifică, de regulă, procesul de creare a unor sau altor imagini, asociate trebuinţelor în cauză. 
La copii, îndeosebi la ei, anume imaginile vizualizate, sonorizate etc., devin adevărate mobiluri 

pentru includerea lor în diverse activităţi, în egală măsură și a celei de învăţare. Vom repeta din 
nou – cu condiţia cunoaşterii şi delimitării cât mai exacte și concrete a unei sau altei trebuinţe. 
Pentru aceasta copiii pot fi implicaţi în sarcini, utilizate în domeniul art-terapiei, activităţilor 

plastice, etc. Spre exemplu, ei pot fi solicitaţi să deseneze „trebuinţa de cunoaştere”, sau 
„trebuinţa de recunoaştere”, sau „trebuinţa de a realiza un succes‘‘.  

Cuvântul idee care desemnează o anumită trebuinţă organizează şi structurează tot 

ansamblu de acţiuni și imagini, necesare și suficiente pentru satisfacerea trebuinţei. Prin urmare , 
copilul trebuie învăţat să selecteze şi să obişnuiască anume acele acţiuni care îi pot asigura 

instrumentare eficiente a imaginilor în vederea realizării unei trebuinţe.  

Imaginile care reflectă acele obiecte, ce corespund unei idei concrete de trebuinţă servesc 
ca imbold pentru activarea unor acţiuni sau comportamente. Astfel trebuinţele devin motive reale 

pentru amorsarea unor sau altor activităţi (Leontiev A. N.)  

Formarea sau/şi dezvoltarea motivaţiei elevului are loc în procesul de învăţare, adică în 
activitatea elevului, organizată sau spontană. În această activitate se dobândește experienţa şi prin 

intermediul cunoştinţelor şi abilităţilor se modifică structura personalităţii elevului, relaţia lui cu 
lumea şi cu sine. Acest lucru este valabil şi pentru procesul de edificare a motivaţiei elevului.  

Motivaţia reală și esenţială a elevului înseamnă o schimbare tocmai a celui care învaţă. 
Acest proces ar putea comporta cu „teoria orientării” lui P. I. Galperin cu referinţă la formarea 
acţiunilor mentale la copii. (1) Într-adevăr copilul nu dispune, la debutul vieții de acţiuni mentale 

de orientare, iar procesul de învăţare are menirea de a contribui la edificarea acestora. Această 
constatare nu este însă valabilă totalmente și pentru procesul de formare a motivaţiei la copii. 
Copiii se nasc cu anumite trebuinţe, care se actualizează treptat pe parcursul avansării lui în 

vârstă.  
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Astfel, formarea motivaţiei elevului poate fi abordată dintr-o perspectivă a impactului 
dintre cerinţele educaţiei li ale trebuinţelor lăuntrice ale acestuia.  

Lipsa unei motivaţii de învăţare la copii se datorează, în opinia noastră absenţei 

conexiunii dintre trebuinţe şi obiectele adecvate şi necesare pentru transformarea celor dintâi în 
adevărate motive. Această legătură importantă dintre multitudinea de obiecte, incluse în procesul 

de cunoaştere și trebuinţele copilului este înlocuită cu învăţarea mecanică și reproducerea cât mai 
fidelă a unor sau altor conţinuturi. În instituţiile preșcolare și mai apoi în şcoală educatorii şi 
profesorii apreciază înalt cunoștințele, asimilate mecanic ale copiilor. De fapt ei evoluează 

memoria acestora, în detrimentul unor funcţii psihice mai superioare. Acest fenomen este prezent 
cu regret și în instituţiile de învățământ superior, unde profesorii predau materia dictându-le 
studenţilor.  

Revenind la conexiunea menţionată anterior, educatorii şi profesorii ar trebui nu doar să o 
cunoască, ci să contribuie la edificarea ei la copii. Pentru aceasta e nevoie să se i-a în calcul 

câteva momente. Unul din acestea revine curiozităţii copiilor, care urmează, să devină 
esenţialmente intelectuală. Aici poate fi vorba despre acel mecanism al transformării şi 
interiorizării acţiunilor de orientare descris de către Galperin (6). Un alt moment vizează lumea 

obiectelor ce ţin de domeniul de cunoaştere umană şi de cantitatea şi semnificaţia acelora care 
sunt incluse în disciplinele și manualele şcolare. Sistemul de învățământ autohton, lucru cunoscut 
tinde, în permanenţă spre o uniformizare a domeniului disciplinelor. Anume ministerul educaţiei 

dictează condiţia cunoaşterii elevilor incluşi în sistemul educaţional. Spre exemplu, dacă copilului 
nu-i place o oarecare disciplină el este obligat să o cunoască indiferent de preferinţele şi 

aptitudinile sale. Credem în acest context că este necesară o schimbare a acestei situaţii, astfel ca 
şcoala să aibă dreptul la diversitate în elaborarea programelor disciplinare.  

Orice disciplină oferă un şir de obiecte mai mult sau mai puţin asociate între ele ale unui 

aspect al realităţii. Copiii manifestă de regulă trebuinţe la fel și aptitudini doar pentru unele din 
ele. Acest moment condiţionează limitele unei motivaţii de învăţare la copii. Acolo unde se pune 
problema formării unei motivaţii largi, se urmăreşte de fapt, nolens – volens, abolirea oricărei 

motivaţii. Motivaţia autentică a unui elev are un caracter individual, și prin urmare, mai mult sau 
mai puţin îngust. Elevului trebuie să – revină dreptul la alegere a domeniului preferenţial de 
cunoaştere.  

Cel de-al treilea moment care este necesar să fie invocat aici ţine de raportul dintre 
procesul de învățare și procesul de dezvoltare a copiilor. În mediul academic, la fel și în cel 

educațional persistă ideea cu referință la rolul și locul procesului învățării în calitate de factor 
amorsator, - propulsator al procesului de dezvoltare la copii. Aceste două procese, însă, nu sunt 
absolut echivalente (Vîgotschi, p.447). Cu alte cuvinte, între procesele menționate nu există 

legături stricte, care pot fi apriori planificate și implementate în procesul de învățare. Motivația 
elevilor este, în ultima instanță o formațiune lăuntrică, individuală . ea reprezintă unul din 
aspectele esențiale ale procesului de dezvoltare a elevului. Tradițional educatorilor le revine rolul 

de organizatori ale motivației elevilor în procesul de învățare. Acest lucru se produce deseori pe 
fundalul imperativului social ”trebuie” în detrimentul motivației individuale ale elevilor. Fapt care 

alimentează, în cele mai frecvente cazuri, la elevi plictiseala și indiferența față de materia predată.  

Pentru a evita asemenea discrepanțe este necesar, ca educatorii să cunoască mecanismele 
psihologice ale apariției și edificării trebuințelor la copii, transformării acestora în motive reale, de 

care sunt ghidați copiii în viața lor de zi cu zi.  

Dezvoltarea trebuinţelor are loc în baza dezvoltării obiectelor, apte de a face faţă stărilor 
de trebuinţă (Leontiev, pag.4). Acest lucru este valabil, în opinia noastră, şi pentru trebuinţele 

actualizate în procesul de învăţare. În situaţia în care copii se confruntă cu unele și aceleaşi 
obiecte, care se repetă dintr-un manual în altul, sau pe interiorul aceluiaşi manual, trebuinţele 
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copiilor, asociate procesului de învăţare nu se dezvoltă. Ele stagnează, inducând la copii stări de 
apatie faţă de şcoală şi de cunoaştere uniformizată.  

Particularitățile, specificul respectivelor mecanisme trebuie căutate în așa numita „situație 

socială” a dezvoltării copilului, pe de o parte, pe de altă parte – particularitățile lui individuale. A 
construi și realiza un proces eficient de învățare, nu înseamnă altceva decât a apropia acest proces 

de nevoile copilului.  

Astfel spus, motivele elevilor nu pot fi decât subiective, chiar dacă originea lor este 
„obiectuală”, după cum afirmă A. N. Leontiev (pag.5). Obiectele reale, inducând imagini în 

psihismul copiilor afectează sau nu anumite stări de trebuinţe ale copiilor, punând în mişcare fie 
mecanismele de apropiere faţă de obiecte, fie de evitare a acestora, mecanisme descrise la timpul 
său de Merlin V.S. (Merlin, 1971).  

Rolul tradiţional, realizat de profesor în educaţia copilului contribuie la inducerea unor 
inhibiţii majore, care se leagă de persoana profesorului în calitate de mentor și moderator. Este 

acel rol, care-l obligă pe profesor să-i „motiveze” pe elevi. Un profesor cooperant, axat pe nevoile 
copilului, va oferi, prin diversele materii de studii şanse, ca copiii să se regăsească prin trebuinţele 
lor în activităţile și conţinuturilor disciplinare oferite.  

Una din cele mai frecvente stări, trăiri indusă de către educatorul tradiţional este 
anxietatea. Anume anxietatea este un factor de bază al inhibiţiei dorinţelor de cunoaştere la copiii. 
(M. Klein – p.231).  

Tot odată, în anumite cazuri, inhibiţiile legate de învăţătură se combină cu o mare 
refractaritate și needucabilitate generală. Persoana copilului în aceste cazuri se simte oprimată şi 

paralizată şi ca urmare neîncrederea sa în a accepta influențele educatorilor, deoarece acestea sunt 
simţite ca fiind în completă opoziţie cu trebuinţele personale.  

Stresul și anxietatea în procesul de învăţare necesită în general o abordare individuală cu 

toate că şi intervenţiile la nivel de clasă poate fi eficientă. Pentru aceasta poate fi implementate, în 
procesul de învăţare diverse strategii de studiu, strategii de procesare a informaţiilor, abilităţi de 
scriere și de luare a notiţelor, abilități de gestionare a timpului, etc.  

Cea mai eficientă modalitate de eficientizare a procesului de învăţare este totuşi cea 
asociată ideii de învăţare centrată pe elev. În acesta ordine de idei, lucrarea scrisă de Hoover și 
Patton (2005) conţine o prezentare practică a procesului de adaptare și modificare a programei 

şcolare, pentru a satisface nevoile elevilor. Autorii oferă pentru fiecare arie de învățare exemple 
de metode eficiente de remediere, precum și exerciţii detaliate care să fie rezolvate de elevi pentru 

a-şi dezvolta abilităţi de studii în domenii cât mai vaste.  

Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de 
învăţare şi îi formează aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii 

alături de alţii şi ale rezolvării de probleme. Metodele centrate pe elev implică individul în 
evaluarea eficacităţii procesului lor de învăţare și în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea 
viitoare. Aceste avantaje ale metodelor centrate pe elev ajută la pregătirea individului atât pentru o 

tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât și spre învăţarea continuă.  

Curiozitatea copilului, este spre exemplu, una din cele mai fundamentale formațiuni 

motivaționale. Anume în ea este engramată tendința copilului de a pune întrebări şi de a cerceta 
lumea, de a face, pentru sine tot soiul de descoperiri. Învățarea mecanică, reproducerea fidelă a 
unor conținuturi obligatorii în procesul de învățare distrug treptat curiozitatea și ca urmare și 

elanul motivației de cercetare la copii. În multiple sisteme educaționale, contemporane copiii de la 
bun început sunt incluși în activități legate de ”de cercetare”. Acestea sunt mai întâi de toate 
activități de grup, sau de echipă, și tot odată – axate pe ideea de proiect. Chiar din clasele primare, 

elevii școlilor americane, spre exemplu, sunt mobilizați în activități de elaborare a unor mici-
proiecte, în echipă, și prezentare a acestor proiecte în clasă. Lucrul în echipă cultivă spiritul de 
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echipă la elevi, spirit, care nu este altceva decât motivația socială despre care se cunoaște din 
psihologia sovietică.  

Forma de organizare și realizare a proiectului mobilizează la rândul ei curiozitatea 

copiilor , contribuind la transformarea acesteia în cunoscutele interese de cunoaștere.  

Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care trebuie 

legată de ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, stabilite în context semnificativ 
şi legate de viaţa reală. Ele nu trebuie să implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru 
duce la învăţarea “de suprafaţă” şi nu la învăţarea “de profunzime”.  

Având în vedere faptul că învăţarea elevilor va implica erori, sarcinile trebuie să le ofere 
ocazia de a se autoevalua, de a corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reacţia profesorului, 
precum și de a face alte verificări de “conformitate cu realitatea”.  

Pentru aceasta sunt binevenite sarcinile care cer elevilor să îşi explice unii altora modul 
cum au înţeles un anumit lucru și să elaboreze acest mod de a înţelege înainte de a-l exprima, 

punerea de întrebări şi răspunsuri de “diagnoză” și utilizarea răspunsurilor greşite pentru a explora 
și a corecta neînţelegerile. “Întrebările socratice”. Utilizarea sarcinilor şi întrebărilor care 
stimulează gândirea elevilor şi se bazează pe Taxonomia lui Bloom și nu simpla reamintire. 

Aceste sarcini şi întrebări necesită mai multă gândire și prelucrare.  
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DEZVOLTĂREA MOTIVAȚIEI LA LICEENII ARABI DIN ISRAEL ÎN RELAȚIE CU 

OBIECTELE DE STUDIU  

THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION IN ARABIC HIGH SCHOOLS IN ISRAEL IN 

RELATION TO STUDY OBJECTIVES 

Rezumat 

Motivația învățării este o variabilă frecvent abordată în cercetările ce vizează sistemul 

educațional. Dar în contextul procesului educațional din Israel motivația este o temă ce în perioada 

contemporană devine tot mai des cercetată. În cadrul cercetării de față încercăm să identificam 

motivația învățării la studenții arabi din Israel prin aplicare chestionarelor de identificarea a 

motivației spre învățare. Rezultatele aplicării chestionarelor au evidențiat ca principalele scopuri și 

obiective ale învățării sunt: pregătirea pentru examenele de BAC cu scopul de a fi admis în instituții 

superioare de învățământ, aprofundarea cunoștințelor la obiectele din PIP, obținerea informației 

adăugătoare și obținerea cunoștințelor necesare pentru viitoarea profesie. 

Cuvinte-cheie: motivația învățării, chestionar, cunoștințe.  
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Abstract 

The motivation of learning is a frequently variable that has been approached in research on 

the educational system. But in the context of educational sistem in Israel, motivation is a theme that 

becomes more and more researched in the contemporary time. In the present research we try to 

identify the motivation of learning to Arab students in Israel by applying questionnaires to identify 

motivation to learning. The results of applying the questionnaires revealed that the main goals and 

objectives of the education are: preparation for BAC exams to be admitted to higher education 

institutions, deepening knowledge of PIP objects, obtaining additional information and obtaining the 

necessary knowledge for the future profession. 

Key-words: motivation of learning, questionnaire, knowledge. 

Motivația este vectorul ce determină reușită personală. În procesul educațional motivația 
determină implicare și alegerea orientării profesionale în viață. Educaţia nu trebuie să producă 
apatie și suferinţă, ci să fie de folos și de interes, pentru a forma persoane responsabile și motivate 

spre acţiune în profesia aleasă. 

A fi motivat înseamnă a acţiona și a tinde spre ceva. În procesul educațional este 

important ca liceanul să manifeste interes pentru procesul de învățare, să realizeze obiectivele 
școlare și să facă alegerea obiectelor ce vor forma pasiunea pentru învățat. Cercetările ce vizează 
elementul motivațional al liceenilor în Israil a devenit o temă recent de analizat. Până recent 

cercetările erau focusate mai multe pe elementul motivațional al profesorilor și mai puțin pe 
implicare liceenilor în contextul schimbărilor din cadrul sistemului educațional. Din cercetările 
elaborate amintim studiul lui Roni Taub, despre motivația profesorilor în concordanță cu 

schimbările din sistemul educațional și cum influențează acestea asupra nivelului de motivație la 
profesori [2015, 1]. Motivația a mai fost analizată în relație cu decizia academică în alegerea 

instituțiilor de continuare a studiilor la liceeni [ Khalid Arar și colab. 2015,2] .  

Procedura de cercetare. 

Studiul se bazează pe un ansamblu de metode de cercetare, orientate spre demonstrarea 

scopului de a identifica dacă există diferențe în alegerea obiectelor și factoriilor de alegere la 
liceenii din clasele universale și cu profil. 

Pentru determinarea scopul a fost aplicată ancheta ce consta din 5 întrebări cu mai multe 

variante de răspuns. În baza răspunsurilor obținute de la fiecare respondent, se determină obiectele 
prioritare, factorii care au determinat respondenții pentru alegerea anumitului profil, factorii care 
influențează învățarea și motivația învățării.  

Pentru o prelucrare mai eficientă se determină frecvențele relative (%) a fiecărui profil, 
ceea ce dă posibilitatea de a compara rezultatele empirice.  

Eşantionul de cercetare a fost constituit din liceenii din școala generală Al-Bukhare din 
orașul Araba Israel. Lotul de studenţi a fost selectat conform următoarelor cerinţe: să reprezinte 
diferite profiluri: universal, umanist și real, să fie respondenți de la diferite specialităţi; să 

realizeze studiile la zi. Au fost selectaţi 100 de elevi din școala generală Al-Bukhare cu profilurile 
: universal (30), real (37) și tehnic (33). 

Respondenților li s-a aplicat toate metodele de cercetare și rezultatele obținute s-au 

analizat și prelucrat în dependență de profil: clasa 10a – clasa universală, în care sunt liceenii care 
nu s-au determinat un profil anume și reprezintă 30 de persoane, clasa 10b - clasa cu profil real, 

din care fac parte elevii care și-au ales profilul – fizică-matematică și chimie-biologie și reprezintă 
37 de persoane, clasa 10c – clasă cu profil tehnic și reprezintă 33 de persoane. 

Analiza rezultatelor 

Toate rezultatele au fost analizate și prelucrate în dependență de profil, pentru a 
determina influența profilului asupra manifestării motivației învățării. S-a aplicat ancheta pentru 
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elevii din clasa X pentru a determina obiectele academice importante pentru viitoarea orientare 
profesională. Fiecărui respondent li s-a propus să aleagă câteva obiecte, importante pentru 
formarea planului individual profesional (PIP) pentru realizarea eficientă a instruirii în dependență 

de profil: universal sau real, umanist. 

Tabelul 1. Prezentarea rezultatelor alegerilor obiectelor academice importante pentru 

planul individual profesional (PIP) 
 

Obiectele  

10а 10b 10c 

Nr. % Nr. % Nr. % 

L. Arabă 12 70,5 0 0 7 46 

L. Ebraică  6 35 0 0 2 13 

Аlgebră 10 59 9 60 5 33 

Geometria 4 24 9 60 1 7 

Fizică 1 6 9 60 0 0 

Informatica  1 6 0 0 4 28 

Biologia  3 18 6 40 2 13 

Chimia  1 6 6 40 2 13 

Istoria  5 29 0 0 2 13 

Șt. sociale 8 47 0 0 2 13 

L. Engleză 2 12 0 0 1 7 

Geografia 7 42 0 0 1 7 

Religia  2 12 0 0 0 0 

Conform tabelului putem afirma că în clasele 10a – universală și 10c – tehnic alegerea 

obiectelor academice au depins de profilul și planul individual profesional (PIP), excepție l. arabă 
și algebra, în listă au fost incluse practic toate obiectele, în afară de educația fizică. 

Tabelul 2. Factorii, ce influențează la alegerea profilului de studiu 

 

Factorii , ce influențează alegerea  

Frecvența răspunsurilor  

10а 10b 10c 

Nr.  % Nr.  % Nr.  % 

- obiectele profilului necesare pentru 

admiterea în instituții superioare de 

învățământ  

7 20 12 30 4 10 

- viitoarea profesie, care este determinată 6 17 4 10 5 13 

- dorința de a studia aprofundat obiectele 

alese 

5 13 15 37 2 5 

- sfaturile părinților și rudelor  5 13 1 3 6 15 

- încrederea în propriile aptitudini și 

capacități în dependență de profil  

4 11 8 20 5 13 

- experiența practică personală în munca 

profesională 

2 6 0 0 6 15 

- exemplele și recomandările prietenilor și 

cunoștințelor  

2 6 0 0 3 7 

- decizii intuitive  2 6 0 0 4 8,5 

- recomandările profesorilor  1 3 0 0 4 8,5 

- literatura artistică, mass-media 1 3 0 0 0 0 

Total  35 100 40 100 39 100 

Pentru determinarea factorilor ce influențează planul individual profesional, fiecare elev 

trebuia să aleagă cei mai importanți din lista propusă. În total au fost aleși 35 (100%) de 
răspunsuri în clasa 10a, 40 (100%) răspunsuri în clasa 10b – profil real, 39 (100%) răspunsuri în 
clasa 10c – profil tehnic. 
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Tabelul 3. Scopul și obiectivele învățării în dependență de obiectele profilului 

 

Scoruri  

Frecvența răspunsurilor  

10а 10а 10а 

Nr.  % Nr.  % Nr.  % 

Pregătirea pentru examenele de BAC și 

obiectele necesare pentru admiterea în 

instituții superioare de învățământ  

15 88 12 80 0 0 

Aprofundarea cunoștințelor la obiectele din 

PIP 

15 88 12 80 3 20 

Obținerea informației adăugătoare  0 0 12 80 0 0 

Obținerea cunoștințelor pentru profesia 

necesară 

0 0 0 0 2 13 

Analiza datelor obținute ne permite să afirmăm, că principalii factori care influențează 
învățarea sunt obiectele profilului necesare pentru admiterea în instituții superioare de învățământ, 

dorința de a studia aprofundat obiectele alese, încrederea în propriile aptitudini și capacități în 
dependență de profil. 

Concluzii  

Conform rezultatelor ilustrate în urma aplicării anchetelor la liceenii din Israel observăm că 

alegerea obiectelor academice au depins de profilul și planul individual profesional (PIP), 
excepție l. arabă și algebra, în listă au fost incluse practic toate obiectele, în afară de educația 

fizică. 
 Principalii factori care influențează învățarea sunt obiectele profilului necesare pentru 

admiterea în instituții superioare de învățământ, dorința de a studia aprofundat obiectele alese, 
încrederea în propriile aptitudini și capacități în dependență de profil. 

 Principalele scopuri și obiective ale învățării sunt: pregătirea pentru examenele de BAC cu 

scopul de a fi admis în instituții superioare de învățământ, aprofundarea cunoștințelor la obiectele 
din PIP, obținerea informației adăugătoare și obținerea cunoștințelor necesare pentru viitoarea 
profesie.  

 În concluzie, chestionarea elevilor ne-a permis să presupunem, că elevii care au ales profilul 
și și-au propus scopuri și obiective clare și eficiente au o motivație a învățării mai înaltă decât acei 
elevi care încă nu sau determinat. 
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ȘTIINȚE SOCIO-UMANE PROMOTORI AI UMANITĂȚII ÎN PROCESUL 

GLOBALIZĂRII  

SOCIO-HUMAN SCIENCES OF HUMANITY IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION 

Rezumat 

Cine sunt eu? Ce priorități am? Nu există mulți oameni care să poată răspunde la aceste 

întrebări. Majoritatea oamenilor, agresivii, supraîncărcați cu sarcini, posedați cu valori scăzute, își 

trăiesc viața fără să acorde atenție oamenilor din jur. Totul pare obișnuit, străin și fără oameni. Prin 

aceasta, științele sociale au rolul de a promova valorile umane. 

Cuvinte-cheie: umanitate, globalizare, toleranță, discriminare, iradiere, explozie 

demografică, identitate personală, criză alimentară, empatie, colaborare. 

Abstract 

Who am I? What priorities do I have? There are not many people who can answer these 

questions. The majority of people,warried,overloaded with tasks,possessed with low values,live their 

lives without paying any attention to people around. Everything looks ordinary, alien and humanless. 

Hereby,social sciences have the role of promoting human values. 

Key-words: humanity, globalization, tolerance, discrimination, irradiation, demographic 

explosion, personal identity, food crisis, empathy, collaboration. 

După cum bine știm majoritatea oamenilor cuprinși de griji, depășiți de timp, dominați de 
valori efemere î-și duc viața fără să-l observe pe cel de lângă ei. Totul pare străin, comun și lipsit 
de umanitate.  

În acest context științelor socio-umane le revine rolul de promotori ai umanității. Prin 
intermediul lor se urmărește educarea individului pentru societate și anume spre formarea unor 
abilități și atitudini pe care școala, răspunzând cerințelor sociale, le consideră necesare pregătirii 

viitorilor cetățeni. Învățământul este un instrument de politică socială menit să asigure pregătirea 
profesională, integrarea socială și un anumit standard cultural al indivizilor.  

Sub acest aspect, el se prezintă ca un proces complex de dezvoltare liberă, integrală și 

armonioasă a personalității umane autonome și creative, conform unui ideal educațional care, ca 
proiecție sintetizează dimensiuni socio-culturale și psiho-pedagogice.  

Contribuția științelor socio-umane în dezvoltarea umanității. Știinţele socio-umane, 
îşi propun cunoaşterea și înţelegerea vieții sociale, asimilarea valorilor democraţiei, care să 
permită o inserţie activă și responsabilă a individului în viaţa socială, cum ar fi:  

 formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula și de a rezolva probleme 
pe baza relaţionării cunoștințelor din diferite domenii;  

 valorizarea propriilor experienţe, în scopul unei orientări profesionale optime.  

 dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite.  

 dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială.  

 cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale și a 
promovării unei vieţi de calitate;  

 formarea autonomiei morale [4]. 

Studierea disciplinelor socio-umane are, deopotrivă, un caracter informativ și formativ. 
Prezenta acestor discipline în planul de învățământ este impusa de crearea modelului de 
personalitate, insistându-se pe recunoașterea individualității umane, a libertății și demnității sale. 

Adolescența este vârsta când încep să se manifeste interesele abstracte complexe, vârsta pregătirii 
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pentru viața sociala. Disciplinele socio-umane au menirea de a veni în întâmpinarea preocupărilor 
elevilor privind omul și societatea.  

Particularitățile științelor socio-umane în ansamblul axiologiilor și normelor morale.  

Educația este, un act de cultura, de ridicare a individului de la starea de natura la starea de 
cultura, îl sensibilizează pe individ pentru valorile spirituale și se manifestă prin știința, literatura, 

arta, filosofie etc.  

Personalitatea unui individ nu se poate forma decât în armonie cu valorile pe care aceste 
domenii le promovează. Științele socio-umane dispun de programe de dezvoltare menite să 

asigure formarea capacităților de a acționa: 

 

La realizarea acestor deziderate culturale și social-economice, disciplinele socio-umane 
își aduc din plin contribuția:  

• culturală - formarea omului instruit, prin asimilarea culturii; 

• socială - însușirea unui comportament care sa-1 ajute pe individ să-și joace rolul 

social; 

• economică - formarea omului pentru viața profesională [1]. 

Ştiinţele socio-umane au o particularitate anume, acestea generează cunoaştere prin 

cercetare, pentru a rezolva probleme teoretice sau practice, probleme existente sau create.  

Dacă cultura este înţeleasă ca un ansamblu de norme şi valori, aşa cum se întâmplă, 
practic, la nivel mondial, evident că ştiinţele socio-umane contribuie decisiv atât la generarea lor, 

cât şi la analiza lor critică, cu impact asupra menţinerii şi schimbării acestora. 

 Știinţele socio-umane trebuie să cuprindă o serie de caracteristici aparent divergente: 

- abordează probleme de interes global, dar trebuie să se aplece și asupra problemelor 
locale;  

- generează cunoaştere științifică, care este, însă, și parte a culturii unui popor; aşadar, 

cunoaşterea trebuie exprimată atât în limbi de circulaţie internaţională, cât și în limbile naţionale. 

Abilitățile și atitudinile pe care școala le consideră necesare pregătirii viitorilor 
cetățeni,sunt orientate spre asimilarea conștientă a valorilor cultural și a civilizațiilor. Prin 

integrarea individului în structurile sociale, se contribuie la o bună funcționare a societății. 

 "Este necesar sa-i învățam pe elevi comportamentele, modalitățile de a gândi și acționa, 
care au o valoare în societatea noastră și ajuta individul sa devina un adevărat membru al ei" [5] 

Viața 
particulară

Viața politică

Viața 
culturală

Activitatile din 
timpul liber.

Viața 
familiară

Viața 
socială

Viața 
profesională
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 Dezvoltarea personalităților elevilor prin intermediul științelor socio-umane vizează 
afirmarea unor atitudini pozitive față de valorile fundamentele, instituții și societatea, care aduc 
contribuția la instruirea generațiilor viitoare. 

 Calitatea vieții este determinată de schimbările radicale în domeniul activităților 
economice, iar factorul economic în fiecare societate stabilește mecanisme de relaționare, bazate 

pe proprietatea privată și perspective de viitor. Una din problemele globale ale societății 
contemporane este sărăcia. Prin ansamblul normelor de conduită socială, științelor socio-umane le 
revine rolul de a promova și propune modele bazate pe libertate economică, circulația mărfurilor, 

capitalurilor și persoanelor. Concurența economică și standardele unice au ca opțiune lupta 
împotriva corupției organizate, cât și determinarea conceptelor de globalizare economică, prin 
excluderea decalajului de dezvoltare a statelor lumii. 

Finalitățile procesului instructiv-educativ al științelor socio-umane 

Modul în care o persoană reacționează într-o situație, depinde de educația pe care a 

primit-o de deprinderile formate. Procesul de democratizare a societății se realizează prin 
comunicare. O bună comunicare duce la schimbarea mentalității și a mentalităților și a 
atitudinilor, la rezolvarea conflictelor, ceea ce este în interesul tuturor. Prin dialogul social se 

poate de prevenit discriminarea. Omul devine deschis spre transparență, disponibil pentru 
relaționare, contribuie la dezvoltarea unei comunități civile și la formarea cetățenilor cu viziuni 
nondiscriminatorii. Este necesar de a evita la maxim marginalizarea unor pături socio-culturale, 

cât și a minimaliza degradarea intelectuală [3] 

 Problemele lumii de astăzi sunt însă probleme complexe. Aşadar, ele trebuie abordare 

multi-, inter- și transdisciplinar. Astfel problemele abordate la nivel global trebuie să fie discutate 
și soluționate la nivel local.  

La finalul studierii disciplinelor socio – umane elevii vor manifesta: 

 gândire creativă; 

 diverse modalități de comunicare în situații reale; 

 să acționeze conform normelor validate de diverse tipuri de comunități; 

 să demonstreze capacitate de adaptare la situații diferite; 

 să contribuie la construirea unei vieți de calitate; 

 să utilizeze tehnologiile în mod adecvat; 

 sa-și dezvolte capacități de investigare și sa-și valoreze propria experiență; 

 să-și construiască un set de valori individuale și sociale și să-și orienteze 

comportamentul și cariera.  

Toţi elevii sunt participanţi activi la propriul proces de învăţare, având ca suport atât 
cunoştinţele şi comportamentul profesorului, cât şi dotarea tehnică a unităţii de învăţământ la care 

elevul are acces. Plasarea elevului în centrul procesului instructiv-educativ impune realizarea unei 
educaţii de calitate, ca elevii să posede un număr de deprinderi de comunicare (capacitatea de a se 
exprima oral, de a asculta, de a citi, de a scrie şi de a observa), deprinderi afective (capacitatea de 

a recunoaşte și de a înţelege reacţiile emoţionale și relaţiile dintre acestea şi sistemul de valori, 
capacitatea de acţiune şi de cunoaştere) şi, în aceeaşi măsură, impune și existenţa unui set de 

deprinderi necesare existenţei într-o societate de tip democratic [2]. 
 În concluzie afirm că științele socio-umane în procesul instructiv-educativ pun accentul 

pe formarea unei identități personale pozitive, a omului ce deține un complex axiologic ferm, 

bazat pe toleranță și spirit de empatie. Viitorul cetățean care combate vehement discriminarea, cel 
ce se implică pentru a iradia sărăcia și vine cu soluții în a stopa exodul de populație , acel cetățean 
ce va crea siguranța zilei de azi și de mâine. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОТИВНОСТИ В АСПЕКТЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

LEXICAL MEANS OF EXPRESSING EMOTIVITY IN TERMS OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION 

Резюме 

Эмоции тесно связаны с когнитивными процессами, а способ и мера их выражения 

обусловлены культурой субъектов коммуникации. Эмоции могут вызываться, выражаться, 

проявляться и передаваться в языке и речи, трансформируясь в эмотивность, как 

лингвистическую категорию. Знание эмотивного фонда языка, средств номинации, выражения 

и описания эмоции в контексте своей и чужой культуры обеспечивает эффективность 

межкультурной коммуникации. 

Ключевые понятия: эмоция, коннотативное значение, эмотивность, межкультурная 

коммуникация 

Abstract 

Emotions are closely related to cognitive processes, and the method and measure of their 

expression are determined by the culture of the subjects of communication. Emotions can be caused, 

expressed, manifested and transmitted through language and speech, transforming into emotivity, as a 

linguistic category. Knowledge of the emotion vocabulary, means of nomination, expression and 

description of the emotions in the context of one’s own and foreign culture ensures the effectiveness of 

intercultural communication. 

Key-words: emotion, emotive, connotative meaning, emotiveness, intercultural 

communication. 

Вся осознанная жизнедеятельность человека сопряжена с эмоциями, которые ее 
регулируют, выполняя целый ряд важнейших функций. Являясь сложным 

психофизиологическим феноменом, эмоции изучаются такими науками как психология, 
философия, социология, физиология и другие. Поскольку человек выражает свое 
эмоциональное отношение к миру прежде всего посредством языка, последний через 

номинацию, описание и непосредственное выражение эмоций становится ключом к их 
объективизации, осмыслению, концептуализации, категоризации и изучению. 

Языковые средства выражения эмоций, их экспликации и импликации стали 

самостоятельным объектом лингвистических исследований во второй половине ХХ века и 
получили наиболее пристальное внимание исследователей в последние два десятилетия в 

трудах ученых, разрабатывающих новый раздел языкознания - эмотиологию или 
лингвистику эмоций. Эта отрасль, основываясь на достижениях психологии, 
психолингвистики, когнитологии, лингвокультурологии и других областей научного 

знания, рассматривает неразрывную связь человеческих эмоций с его речемыслительной 

https://socioumane.files.wordpress.com/2012/12/importanta-studierii-disciplinelor-socio-umane.pdf
https://socioumane.files.wordpress.com/2012/12/importanta-studierii-disciplinelor-socio-umane.pdf
http://www.scritub.com/profesor-scoala/STATUTUL-DISCIPLINELOR-SOCIOUM31458.php
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деятельностью; влияние эмоций на языковое восприятие действительности и познание 
человеком объективных и абстрактных элементов окружающего мира; на отражения 
внешней реальности и внутренних переживаний в языке и речи, а также на взаимодействие 

человека с окружающим миром и другими людьми.  

Человечество накопило огромный эмоциональный опыт, что позволяет психологам 

говорить об универсальности эмоций. К.Т. Стронгман (2003, с. 3) считает, что «эмоция 
пронизывает жизнь, она есть подтекст всему, что мы делаем и говорим. Она отражается в 
физиологии, речи и поведении; она переплетается с познанием; она заполняет пространства 

между людьми, межличностные и культурные. Эмоции предоставляют нам личную 
информацию, которая является неотъемлемой частью нашего благополучия или, в крайнем 
случае, нашего выживания ». Многочисленные исследования таких лингвистов как К. 

Бюллер, Е.М. Вольф, В.Д. Девкина, В. Клейн, В.И. Шаховский, П. Шредер и др., 
касающиеся вопроса выражения эмоций в языке доказывают следующее: эмоции 

пронизывают язык на всех его уровнях (Филимонова, 2007) и «всякая речевая деятельность 
по своей природе эмоциональна» (Шаховский, 2008). 

Эмоции регулируют процесс отражения действительности в сознании человека, 

выступая в качестве посредника между миром и его отражением в языке человека: эмоции 
выражают ценность объекта для человека в мире. Такие эмоциональные отношения 
социально осознанны и в определенной степени типизированы. «Эмоции хранятся в слове 

в виде идей о них, и эти идеи воспроизводятся и разворачиваются до степени 
переживаемой в данный момент человеком эмоции. Таким образом, эмоции «проникают» в 

слова, фиксируются и «сохраняются» в словах, и если необходимо, они проявляются, то 
есть выражаются и идентифицируются этими словами». (Шаховский,2008).  

Однако эмоции обусловлены социальными и культурными параметрами, поэтому в 

дополнение к универсальным эмоциональным переживаниям, людям свойственны эмоции 
характерные для определенных культур. Нормы выражения эмоций нестабильны и 
варьируются от культуры к культуре, от одного социального класса к другому. В своих 

исследованиях В. И. Шаховский (2008, с. 13-19) приходит к выводу, что эмоциональные 
системы разных наций и культур схожи, поскольку они имеют как положительные, так и 
отрицательные эмоции и что положительные эмоции преобладают из-за психологического 

стремления к позитивности человека. Кроме того, автор отмечает, что в разных культурах 
положительные эмоции выражаются более монотонно и диффузно, чем отрицательные, 

которые всегда специфичны, различны и разнообразны.  

Одной из актуальных проблем современной лингвистики является вопрос 
межкультурной коммуникации и учет эмоционального поведения коммуникантов в ней. 

Долгое время под межкультурной коммуникацией подразумевали взаимодействие двух и 
более людей, которые принадлежат к разным этносам и являются носителями разных 
культур. Однако современная трактовка этого феномена определяет межкультурную 

коммуникацию как фактически межличностную коммуникацию в контексте культур, т. е. в 
такой ситуации, когда один партнёр естественно обнаруживает культурное отличие от 

другого. (Шаховский, 2008) Таким образом, межкультурное общение – это не только 
общение людей из разных стран, но и внутри одной и той же страны, на одном и том же 
языке, это общение людей, отличающихся по возрасту, месту жительства, полу, профессии 

и т. д. (Шаховский, 2013) 

Многие исследования подтверждают, что эмоциональные концепты по-разному 
интерпретируются и вербализуются разными культурами, особенно, на лексическом 

уровне. Таким образом, можно сделать вывод о наличии эмоциональной языковой картины 
мира у конкретного лингвокультурного социума, в соответствии с которой его 

представитель и будет вербально выражать свои эмоции. Сам же выбор языковых средств, 
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интенсивность и яркость будут зависеть от его индивидуальных особенностей (Чернышов, 
2014). 

Эмотивность слова является важнейшим компонентом его лексического значения, 

поэтому исследование языковых средств ее выражения помогает глубже понять 
своеобразие этого явления, позволяет расширить наши знания о национально-

специфических чертах языкового выражения эмоций. Эмотивные лексические единицы, в 
состав структуры которых входят эмотивные семы, определенным способом проявляют 
себя в процессе общения. Некоторые лингвисты (S. Ullman) утверждают, что эмотивное 

значение слова может проявляться исключительно через контекст. Другие (И.Р. Гальперин; 
В.И. Шаховский) считают, что существуют определенные единицы языка, в которых доля 
эмотивности преобладает над логико-предметным значением. К ним, по мнению В.И. 

Шаховского, относятся междометия (междометные слова), бранная лексика, усилительные 
прилагательные и наречия (Шаховский, 2008). Того же мнения придерживается И.Р. 

Гальперин (1981, с.153), добавляющий к списку таких единиц языка различного рода 
восклицания.  

Подробное их рассмотрение позволило В.И. Шаховскому (2008, с. 55) выделить три 

семантических статуса эмотивности: 1) статус денотативной эмотивности (эмотивное 
значение слова), при котором эмотивная семантика выступает первичным фактором и 
единственным содержанием семантики слова (аффективы); 2) статус факультативной 

эмотивности (коннотация слова), предполагающий лексические единицы, в структуре 
которых эмотивность реализуется в статусе коннотации и является вторичной по 

отношению к логико-предметной семантике слова; 3) статус потенциальной эмотивности 
(эмотивный потенциал слова), охватывающий две группы лексических единиц: первые 
имеют в структуре языковую эмотивность (слова-символы, название товаров, магазинов и 

т. д.); эмотивность вторых зависит от эмоциональной ситуации. 

В нашем исследовании мы концентрируемся на изучении аффективов как слов, 
содержащих исключительно семы эмоциональности и характеризующих высшую степень 

эмоциональности говорящих. Аффективы являются средством эксплицитного способа 
вербализации эмоций, подразумевающего наличие в языке лексических единиц, 
специально предназначенных для выражения данных эмоций. В. И. Шаховский (2008, с. 

200) считает, что по признаку «эксплицитность» эмотивная лексика есть лексика с явной, 
всем известной и постоянной эмотивностью, адекватно понимаемой коммуникантами и вне 

контекста и в контексте.  

Как указывалось выше, большинство исследователей к ним относят междометия и 
междометные слова (Wow; yuk; ah; oh; oops; yipe; gosh; no way; my, my; oh, boy; good God; 

great heavens; in Heaven‘s name; in God‘s name; Goddamn; damn it (dammit); darned; holy cats 
(cow); bloody hell; the hell; the heck; the devil; in blue blazes; oh dear; well, I never и др.), 
лексику обзывания и ласкания, бранную лексику (darling; sweetie; honey; bastard; moron и 

др.). Зачастую сленгизмы, жаргонизмы, вульгаризмы, выступающие нейтральными в языке 
своего микросоциума, являются эмотивными в кодифицированном литературном языке 

(dude; chick, cracker, eye-candy, stunner о девушке; fastbuck – шальные деньги, think outside 
the box – нестандартно мыслить, make a killing – сделать состояние, a win-win situation – 
взаимовыгодная ситуация в сфере бизнесса; shrink – о психиатре; gumshoe, private eye – о 

детективе; left wing, right wing в политике; blue boy о полицейском; vamp, witch, cat – о 
женщине; office boy; sweet tooth; такие фразы, как Bob‘s your ankle и др.); 

Следует уделить особое внимание фразеологизмам, у которых согласно позиция 

Н.А. Хомяковой (2008, с. 16) эмотивный компонент семантической структуры «имеет 
самое существенное значение для прагматики фразеологических единиц, поскольку 

семантика этого компонента адекватна его прагматическому статусу». Фразеология играет 
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важную роль в формировании национально-языковой картины мира и национального 
менталитета определенного лингвокультурного социума. По словам Н.М. Шанского (1985, 
с. 110), помимо выражения окружающей действительности, во фразеологических единицах 

вербально отражено «духовное национально маркированное сознание». Важно, что 
фразеологическое значение существует для выражения своего отношения к предмету 

восприятия. Этот факт подтверждает вышерассмотренные мнения о целесообразности 
включения фразеологических единиц в типологии эмотивов, т. к. благодаря коннотации, 
они выступают выразительными средствами языка, выражающими эмоциональное 

состояние человека. Поэтому некоторые фразеологизмы тоже могут быть отнесены к 
группе аффективов. 

Аффективы являются сугубо эмотивными языковыми средствами, имеющими 

эмотивное значение, закрепленное в словаре. По мнению З. З. Исхаковой (2009, с. 419) они 
обладают такой эмотивной силой, что способны к «иррадиации эмоциональности и 

экспрессивности на протяжении всего микротекста». Исследователь считает наличие 
аффективов одним из основных критериев оценки эмотивности текста. Это те лексические 
единицы, по Е.В Стрельницкой (2010), которые эмотивны всегда в связи с раположением 

его эмотивного компонента в денотатно-сигнификативной части семантики языковой 
единицы, то есть в самом ядре семантического поля, а не в его периферийной зоне.  

В качестве примера автор приводит английское междометие Ah, за которым в 

словаре закреплено следующее значение: “used for expressing a feeling, for example for 
showing that you are interested, surprised, pleased, or annoyed” («выражает удивление, 

удовольствие или раздражение, а также интерес»). Другим примером служит аффектив 
Bless me, обладающий словарным значением: “used for showing surprise” («выражает 
удивление»). Такие междометия как Heavens! Good Heavens! Heavens alive! имеют 

следующее объяснение: “expressions of surprise or annoyance” («выражения удивления или 
раздражения»). В качестве примеров фразеологизмов автор рассматривает фразы: Oh God! 
My God! Good God!, имеющие значение: “strong expressions of surprise, fear, annoyance, etc.” 

(«явное выражение удивления, страха, раздражения и т.д.»); и фразу Thank God 
означающую “an expression of happiness that trouble has passed” («выражение счастья по 
поводу того, что беда миновала.  

Таким образом, аффектив представляет собой любую языковую единицу, 
обладающую конкретным эмотивным значением, зафиксированным в словаре и 

составляющим макрокомпонент ее семантики, то есть остающуюся эмотивной даже вне 
контекста. Дополнительным критерием, по словам З. З. Исхаковой (2009, с.419), является 
наличие словарной пометы «экспрессивность» (emphasizing). Применение указанных 

критериев позволило исследователю выделить эмоционально-оценочные прилагательные 
как еще один вид аффективов. Это, например, такие прилагательные, как terrible, awful, 
dramatic, top, которые указывают на степень положительного или отрицательного качества 

того или иного понятия, выраженного в слове, которое следует за этими оценочными 
прилагательными.  

Проанализировав гендерные особенности употребления эмоционально-оценочных 
прилагательных З. З. Исхакова (2009) приходит к выводу, что чаще всего они используются 
в мужских и женских текстах XX в., при чем женские англоязычные тексты XIX-XX вв. по 

сравнению с мужскими текстами отличаются более высоким индексом встречаемости этих 
аффективов, что обусловлено культурно-историческими, социальными и другими 
факторами развития социума. При этом высокий количественный показатель аффективов в 

женских текстах XX в автор связывает с развитием феминистского движения в Европе, 
способствующим активному выражению чувств и эмоций в женской речи. Некоторые же 
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оценочные прилагательные в мужских англоязычных текстах относятся к разряду 
ненормативной лексики.  

Заслуживает внимания также классификация лингвистических эмотивных средств, 

приведенная А.В. Селяевым. Автор выделяет просодические, лексические, 
морфологические и синтаксические средства выражения эмоций в соответствии с уровнями 

языка. В качестве интересующих нас лексических средств, приводятся следующие 
компоненты:  

1) междометия;  

2) эксплетивы, т.е. слова, аффективное значение которых преобладает над 
предметно-логическим. В отличие от междометий эксплетивы функционируют как 
полноценные члены предложения, выполняя синтаксические функции;  

3) слова семантической без исключительности такие, как местоимение all со всеми 
производными фразами (at all, above all и т. д.), наречия always, forever, отрицательные и 

неопределенные местоимения с компонентами every-, any-, ever, отрицания с never;  

4) лексические интенсификаторы, к которым относятся усилительные наречия и 
частицы (awfully, pretty, utterly, so, such и т. д.);  

5) местоимения, из которых выделяются указательные местоимения, эмфатическое 
oneself, притяжательные местоимения, апеллятивное you (Селяев,2007).  

Как видно из приведенных классификаций эмотивной лексики, в работах авторов 

встречаются как сходства, к примеру, при отнесении междометий и междометных 
конструкций к аффективам, так и различия, в основном обусловленные различными 

подходами самих авторов, распределяющих данную лексику по соответствующим 
критериям (лингвистический, стилистический и др.). По нашему мнению, деление 
эмотивных лексических единиц на аффективы, коннотативы, сленгизмы, жаргонизмы, 

вульгаризмы и экспрессивы может быть признано лишь условно. К примеру, отнесение 
эмоционально-оценочных прилагательных (awful, terrible, terrific и др.) и наречий (terribly, 
horribly и др.) к коннотативам является спорным, т. к. эмотивное значение данных 

лексических единиц выступает их основным, единственным, а не сопутствующим 
значением (Шаховский, 2008). Другим примером может выступать лексика обзывания и 
ласкания, отнесенная авторами к аффективам, в то время как зоолексика с чужим 

денотатом отнесена к группе коннотативов. Однако в рамках эмоциональных ситуаций 
собеседники могут употреблять зоолексемы для реализации эмоциональных интенций 

оскрбления, унижения и т. д. Это означает, что такие слова как chicken, rat или turkey будут 
выступать в качестве лексики обзывания, которая в упомянутой типологии отнесена к 
аффективам.  

Проблема квалификации употребления слов и выражений инвективного характера 
как оскорбления значительно осложняется, по мнению А. В. Морозова (2010), в связи с 
усиливающейся размытостью границ и состава самой инвективной лексики. Так автор 

указывает, что оценочность может быть выражена не только в коннотативном, но и в 
денотативном компоненте значения, ибо оценочной может быть вся номинация в целом. 

Например, ученый считает, что слово «негодяй» называет плохого человека, и 
неодобрительный признак будет входить в денотативный компонент, так как денотатом 
данного знака является именно плохой человек в целом, а не человек + его отрицательная 

оценка, выраженная дополнительно. 

Необходимо подметить, что в текстах слова аффективы играют наиболее яркую 
роль. Чаще всего их встречают не в описаниях эмоций персонажа, а в его прямой речи, в 

диалогах персонажей, что передает читателю живую, естественную речь. Примечательно 
также то, что своей способностью прямо указывать на эмоцию, междометия создают 



313 

 

аутентичную и достоверную атмосферу, в которой проявляется та или иная эмоция. Кроме 
того, имея клишированный характер, большинство междометий помогает быстро и четко 
определить внутреннее состояние персонажа. (Хван, 2005) 

Наш мир представляет собой многообразие народов и наций, безусловно имеющие 
свой неповторимый колорит, богатое историческое прошлое и конечно же свой язык и 

культуру. Совершенно естественно, что между нациями существует так называемое 
межкультурное общение. И главным образом такое общение происходит с помощью 
художественной литературы. Чем лучше и глубже люди проникаются и понимают 

литературу другой страны, тем ближе они становятся к её культуре, а соответственно, и к 
её народу. И в этом плане огромная работа и ответственность возлагается на переводчиков. 
Они, во-первых, должны постараться как можно более точно и ясно передать особенности 

реалий и культуры языка оригинала, во-вторых – сохранить уникальность и благозвучие 
своего родного языка. Особенно немало трудностей возникает при переводе эмоций 

персонажа художественных произведений. Для того, чтобы понять, как и с помощью каких 
средств переводчики справляются с такими трудностями прежде всего следует рассмотреть 
лексические средства, которые используют авторы художественных текстов для описания 

эмоционального состояния героев своих произведений, и проанализировать их дальнейшее 
состояние при переводе текста с одного языка на другой. 

Как указывает А. П. Сбитнев (2008), художественная литература всегда была и 

остается ведущим средством культурного сообщения между нациями – носителями разных 
языков, преемниками различных исторических наследий. «Перед современным 

переводчиком художественных текстов стоит двойная задача: как можно более достоверно 
передать реалии и образы, свойственные культуре языка оригинала и, в то же время, 
сохранить цельность, ясность и благозвучие родного языка. Возможно, сложнее всего 

соблюсти этот баланс при переводе описаний эмоционального состояния персонажей, 
когда особенно важны компактная образность и немногословность.»  

Так, например, Г.И. Ибатуллина, анализируя роль междометия в романе «Жан-

Кристоф» Р. Роллана отмечает универсальность аффективов в отражении различных 
чувств, например, душевного подъема героя: «Ah ! que c’est bon de vivre !. - Ах, как хорошо 
жить!... Так автор показывает, что Жан-Кристоф настолько счастлив находиться рядом с 

матерью, что забывает обо всём на свете. Но что касается отношения того же героя к его 
отцу, то тут автор при описании прибегает к бранной лексике: «Animal ! voilà ce que tu es ! 

un animal... un grossier personnage... une brute ! oui, une brute !... Et je te hais, je te hais !... oh ! 
je voudrais que tu fusses mort, que tu fusses mort ! » - Скотина! Вот ты кто! Скотина… 
грубиян… изверг… Да, да, изверг!.. Ненавижу тебя! Ненавижу!.. Чтоб ты скорее умер! Ах! 

Чтоб ты скорее умер!.. Лексика данного высказывания дает явно понять, насколько сильны 
(а главное, отрицательны) чувства и эмоции героя. Например, нейтральное само по себе 
слово animal (животное) в данном контексте несет уже эмоционально ярко окрашенный 

смысл, а именно, становится бранным словом. Так и при переводе на русский язык 
переводчик подобрал подходящее по смыслу русское слово, чтобы читатель и на русском 

правильно почувствовал эмоции героя (animal перевели как «скотина», а не «животное»). 
Что же касается междометий, то, к примеру, ah! и oh! перевели одинаково – «ах», но с 
разным эмоциональным оттенком (одно – воодушевленное, другое – со злостью)». 

(Ибатуллина, 2017)  

Подобный пример мы находим в исследовании Е.В.Стрельницкой: 

«Ouf! Paf! Bof! Wow! Call me the Great 

Escapologist. Call me Harry Houdini (J. Barnes. Talking it Over). 

Уф-ф-ф! Ф-ф-у-у! Уау! Зовите меня Великий Эскапист. Зовите меня Гарри Гудини 
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(Пер. И. Бернштейн). 

Дж. Барнз щедро снабжает речь своего экстравагантного героя Оливера 
неологизмами – и в данном примере все междометия кроме “wow” являются авторскими. 

Во избежание двусмысленности переводчик отказывается от использования неологизмов в 
русском, заменяя “ouf”, “paf” и “bof” распространенными междометиями «уф» и «фу», 

растягивая их с помощью дефиса. Транслитерируется только хорошо знакомое 
русскоязычным читателями популярное английское междометие “wow”. Если перевод и 
уступает оригиналу с точки зрения создания экстравагантного образа, то в данном случае 

разница не слишком значительна – восторженное самолюбование Оливера после 
очередной эскапады выражается в русском языке не менее ярко, чем в 
английском».(Стрельницкая, 2010)  

В заключение следует подчеркнуть, что эмоциональная и чувственная сфера 
являются основой познавательной, социальной и духовной жизни индивида. Выбор средств 

вербализации соответствующего комплекса сведений определяется рядом факторов, среди 
которых важно упомянуть, прежде всего, особенности концептуализации и категоризации 
сведений о мире, свойственные определенной культуре, конвенции использования 

языковых средств в соответствующей культуре, регулирующие функционирование 
языковых средств. Затрагивая одновременно лингвокультурологические аспекты, 
межкультурная эмотивная коммуникация демонстрирует действенность тезиса о 

национально-культурной специфике выражения субъективной сферы личности средствами 
разных языков. 

Мы всецело разделяем точку зрения В. И. Шаховского, провозглашающего 
основным условием эффективности эмоциональной коммуникации наличие 
эмоциональной и эмотивной компетенции речевых партнёров, которая включает обширные 

знания об эмоциях, их функциях, знание эмотивного фонда своего и чужого языка, знание 
средств номинации, выражения и описания своих / чужих эмоциональных переживаний в 
контекстах конкретной культуры. Несмотря на то, что все люди независимо от их языка и 

национальной принадлежности способны испытывать эмоции, они по-разному их 
проявляют, выражают и используют в процессе общения. Такие культурные различия, 
касающиеся как самих эмоций, так и их проявления, степени экспрессивности, 

конвенциональности, а также прагматической направленности могут стать серьёзным 
препятствием на пути к взаимопониманию в межкультурном контексте, где без эмотивно-

прагматической компетенции обойтись невозможно. 
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SEMNIFICAȚIA LINGVISTICII ȘI PROCESUL EDUCAȚIONAL 

THE SIGNIFICANCE OF LINGUISTICS AND THE EDUCATIONAL PROCESS 

Rezumat 

Lucrarea își propune sa abordeze diferite însemnări ale limbajului și ale limbii raportate la 

procesul educațional care au reprezentat, încă din Antichitate, o adevărată comoară pentru 

generațiile de lingviști și cercetările ulterioare întreprinse de aceștia. Așadar, cei doi termeni fac 

referire la noțiuni diferite care ne duc cu gândul la felul în care se produce comunicarea indiferent de 

forma ei. Indiferent dacă înțelegem sau nu atunci când două persoane comunică într-o limbă, lucrul 

de care ne dăm seama la o primă vedere este faptul că acele persoane dezvoltă un act de comunicare, 

de vorbire. Spre deosebire de limbaj care de-a lungul timpului a rămas fidel acelorași atribute, limba 

s-a aflat mereu într-o continuă schimbare, într-un proces continuu de modernizare. Încă din cele mai 

vechi timpuri a existat o preocupare aparte a oamenilor privind comunicarea între ei, utilizarea 

limbajului adecvat pentru ca aceasta să se producă precum și existența unei limbi care să înlesnească 

actul comunicativ.  

Cuvinte-cheie: limbă, limbaj, comunicare, vorbire, lingvistică, cercetare, teorii educaţionale. 

Abstract 

The paper aims to address various language and language notes related to the educational 

process that have been, since Antiquity, a real treasure for the generations of linguists and the 

subsequent researches undertaken by them. So, the two terms refer to different notions that lead us to 

the way in which communication occurs regardless of its form.Whether or not we understand when 

two people communicate in one language, the thing that we realize at first sight is the fact that those 

people develop an act of communication, of speech. Unlike speech, that has remained faithful to the 
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same attributes over time, language has always been in constant change, in a continuous process of 

modernization. Since ancient times, there has been a particular concern amongst people about 

communicating with each other, the use of appropriate language for it to occur, and the existence of a 

language that facilitates communicative action. 

Key-words: language, communication, speech, linguistics, research, educational theories. 

Educaţia este o cultură a caracterului, o obişnuinţă contra naturii, dar și singura care-i 
distinge pe oameni. Este o artă, care face să treacă conştientul în subconştient, este un fapt al 

şcolii, și al unei virtuţi, pe care o porţi cu tine. Educaţia nu este răspunsul la întrebare. Educaţia 
este calea spre răspunsul la toate întrebările. Obiectivul general al educaţiei este acela de a 
conduce la o dezvoltare armonioasă şi sănătoasă atât a individului cât şi a societăţii, în ansamblul 

ei. Reieşind din aceste reflecţii şi din ideea lui Vl. Pâslaru, educaţia este un proces de formare a 
unor atitudini fundamentale, înglobate în termenul generic cultură şi un generator de valori ale 
persoanei celui educat, iar competenţa educativă este una din aceste valori fundamentale [1, p. 5] 

Strategia educaţiei ca factor anticipativ al dezvoltării sociale, determinată de modelul 
cultural al societăţii, vizează formarea unei personalităţi autonome, adaptabile la o lume aflată 

într-o schimbare rapidă, care are competenţe reale de a trata, de a produce şi de a utiliza informaţii 
variate, din multiple domenii ale vieții. Dată fiind abordarea complexă a educaţiei lingvistice de 
exemplu în clasele primare, care interesează continuu cercetătorii din diverse domenii științifice 

(sociologie, filozofie, psihologie etc.) şi răspândirea, în ultimul timp, a abordărilor și 
perspectivelor ei pedagogice, inventarierea ideilor și valorilor pedagogice ale fenomenului în 
cauză devine o necesitate evidentă în fundamentarea acestei treceri. Elaborarea unei viziuni de 

ansamblu, condiţionată de interesele educaţionale ale societăţii şi practica dezvoltării profesionale 
a cadrelor didactice care realizează educaţia lingvistică a elevilor, pune în valoare ideea de 

cumulativitate a competenţelor profesionale în numeroasele lor manifestări și deschideri de 
integralitate. 

Singura și unica realitate a limbajului este vorbirea. Aceasta nu înseamnă doar o asumare 

a valențelor oferite de limbă, ci presupune o depășire continuă a acestora.  

Lingvistica numită și știință a limbajului, glotologie sau glosologie este știința care 
studiază din toate punctele de vedere posibile limbajul uman articulat în general și în formele sale 

de realizare, adică în actele lingvistice și în sistemele de izoglose care, tradițional sau, 
convențional, se numesc limbi [2, p. 12] 

Limbajul este cunoaştere, anume în el există esenţa. și anume munca şi limbajul sunt cele 

două dimensiuni fundamentale ale omului. Limbajul este , pe de o parte, baza culturii, iar pe de 
altă parte, este o formă a culturii. El nu acceptă lumea aşa cum i se dă, ca o serie infinită de 

impresii, ci organizează lumea în semnificaţii, afirmă E. Coşeriu [3, pp. 102-105] 

Tudor Vianu afirmă că limbajul comunică, dar prin el omul se şi comunică [4, p. 142], iar 
Constantin Păunescu adaugă că prin limbaj omul se realizează ca personalitate şi îşi realizează 

destinul uman [5, p. 207] 

Datorită procesului de comunicare, oamenii au început să-şi schimbe modul de a gândi şi 
de a simţi; gândul a fost calificat ca expresie şi valoare intelectuală, de aceea capacitatea lor de 

procesare, de prelucrare și de operaţionalizare a informaţiei se modifica neîntrerupt. Interacţiunea 
umană a ridicat comunicarea ca etalon al gândului, al profunzimii gândului exprimat. Oamenii au 

pus preţ pe cuvinte dintotdeauna, însă numai clarificând ce fel de cuvinte sunt creditate şi 
discreditate în procesul de comunicare. Datorită limbii, oamenii au acces la cultura scrisă a lumii, 
adică la stocul de texte care înmagazinează memoria și învăţăturile pe care umanitatea le-a creat. 

Stăpânirea corectă a unei limbi constituie, pe lângă toate argumentele de mai sus, o îndatorire faţă 
de cultura și civilizaţia, faţă de valorile pe care poporul respectiv le-a creat în existenţa sa. 
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Încă de la început trebuie făcută o distincție între ceea ce înseamnă limbă și limbaj. Dacă 
primul termen ne duce cu gândul la comunicare, al doilea termen desemnează o caracteristică 
specifică a fiecărui individ de a crea semne simbolice pentru a fi folosite în intercomunicarea 

socială. „Oamenii nu vorbesc limbajul” ci vorbesc o limbă anume, una singură la un moment dat, 
fie aceasta româna, franceza, latina, esperanto sau oricare alta. Prin limbă vom înțelege așadar 

concretizarea istorică a facultății umane universale a limbajului [6, p. 12] 

Indiferent dacă înțelegem sau nu atunci când două persoane comunică într-o limbă, lucrul 
de care ne dăm seama la o primă vedere este faptul că acele persoane dezvoltă un act de 

comunicare, de vorbire. Spre deosebire de limbaj care de-a lungul timpului a rămas fidel acelorași 
atribute, limba s-a aflat mereu într-o continuă schimbare, într-un proces continuu de modernizare. 
Încă din cele mai vechi timpuri a existat o preocupare aparte a oamenilor privind comunicarea 

între ei, utilizarea limbajului adecvat pentru ca aceasta să se producă precum și existența unei 
limbi care să înlesnească actul comunicativ. 

Datorită meseriei pe care o practic am observat de-a lungul anilor diferite moduri de 
comunicare prin intermediul limbajului, în special între elevi. Aceștia utilizează diferite semne, 
mimica, gestica pentru a se face înțeleși între ei și pentru a transmite diferite informații în diverse 

situații. 

Încă din Antichitate au existat însemnări ale limbajului și ale limbii care au reprezentat o 
adevărată comoară pentru generațiile de lingviști și cercetările ulterioare întreprinse de aceștia. 

În continuare vom analiza câteva spații culturale în care s-a remarcat o preocupare spre 
problematica limbii. Ne vom îndrepta atenția asupra culturii Indiei, Chinei antice, asupra spațiului 

din Grecia antică și mai apoi spre cultura islamică.  

Potrivit lui Eugen Munteanu această aplecare sper apariția gândirii lingvistice vine ca o 
continuare a tradiției a cărei cunoaștere poate oricând oferi teme de meditație sau chiar soluții 

cercetătorilor de astăzi [7, p. 39] 

Conform spuselor lui Eugen Munteanu în lucrarea „Introducere în lingvistică”, prima 
perioadă la care ne vor referi este cea din zona vechii culturi hinduse – India. Limba sanscrită, 

căci despre ea este vorba a apărut ca urmare a înființării unei literaturi culte, care ulterior a 
devenit una dintre cele mai apreciate și cultivate limbi ale istoriei Indiei. Lyons afirma că „multe 
din aspectele lingvistice ale secolului al 19 – lea sunt, în mod evident, derivate din practica și 

teoria gramaticienilor indieni” [8, p. 33] 

Unele dintre lucrările hinduse reprezentative au fost „Vedele ” care erau texte cu caracter 

sacru și care au fost surse de inspirație pentru generațiile viitoare de lingviști mai ales deoarece 
până la apariția scrisă a acestora s-a păstrat cu sfințenie tradiția orală a textului [9, p. 41] 

Robins afirma că vechilor indieni le era cunoscută o dishindie similară cu cea efectuată 

de Sanssure între langue – limbă și parole – vorbire despre care am amintit anterior [10, p. 40] 

Potrivit lui Eugen Munteanu lingvistica indiană s-a dezvoltat în strânsă legătură și cu 
exigențele religiei hinduse. De aici derivă „elementele și factorii angrenați în actul sacrificial 

ritual îți găsesc corespondente stricte în funcțiile pe care, în raport cu verbul, le poate îndeplini un 
nume, respectiv funcția de obiect, de agent, de atribut, etc.” [11, p. 42] 

Lingvistica indiană a avut un rol major în apariția celei la care ne vom referi în continuare 
și anume, lingvistica chineză. Odată cu apariția scrierii hieroglifice chinezești s-a dezvoltat ca 
preocuparea oamenilor din acea zonă asiatică spre reflecții referitoare la problema originii 

limbajului. 

Han Wen Kun era adeptul ipotezei interjecționiste asupra originii limbajului fiind de 
părere că sunetele vorbirii sunt de aceeași natură cu cele scoase de animal, dar oamenii le conferă 

o funcție superioară, cea a comunicării [12, p. 43] 
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Cu toate acestea, lingviștii nu acceptă limbajul animal ca obiect al cercetării lingvistice 
pentru că nu recunosc în el esențiale ale limbajului uman [13, p. 20] 

Exegeții chinezi erau adepții teoriei potrivit căreia vorbirea a evoluat de la un stadiu 

primitiv la un stadiu elevat practicat de către oamenii de știință precum și de mai marii societăți. 
Adepții filosofiei confucianiste considerau că „orice cuvânt trebuie să corespundă esenței lucrului 

desemnat, trebuind să fie aplicat în mod just, conform trăsăturilor adecvate ale lucrului respectiv” 
[14, p. 43] 

Mounin a constatat că în același timp în tradiția chineză s-a exprimat și părerea contrară 

potrivit căreia între forma fonică a unui cuvânt și lucrul desemnat nu există nici o relație, lucrurile 
fiind denumite în mod convențional prin anumite cuvinte care o data instituite, se impun prin 
întrebuințare repetată [15, p. 44] 

Necesitatea păstrării tradiției scrise a fost principala teorie care a dus la abordarea 
lingvistică în China Antică. Același lucru se va observa și în cazul Greciei Antice. Au existat o 

serie de tratate care aveau rolul de a colecționa texte clasice care reprezentau un punct de plecare 
în cercetările lingvistice ulterioare. Este cazul textului Er Ya care, după cum afirma Eugen 
Munteanu în lucrarea „Introducere în lingvistică” o parte din cele 19 capitole ale acestei opere 

este dedicată problemelor analizei lingvistice, referindu-se la concepte din sfera vorbirii și 
interpretării [16, p. 43] 

La fel cum am afirmat mai sus și în cazul Greciei Antice ca și în cazul Chinei cercetările 

în domeniul lingvistic au avut la bază reflecția filosofică. Eugen Munteanu face o distincție între 
cele trei ramuri caracteristice domeniului lingvistic și anume cea filosofică, semiologică și 

filologică [17, p. 46].  Încă din perioada presocratică au existat întrebări referitoare la definiția 
limbajului și la originea acestuia. Răspunsurile erau diverse și cel mai adesea era făcută o asociere 
între lucruri și cuvintele care le desemnau. Filosofii eleni considerau că între lucruri și cuvinte 

există o corelare astfel încât să existe o justificare a denumirii acestora. Acest lucru este susținut 
de Eugen Munteanu în lucrarea amintită anterior. Cu toate acestea existau și păreri contrare în 
rândul filosofilor și convenționaliștii – care spre deosebire de naturaliști – adepții teoriei 

anterioare – considerau că nu există nici o legătură între lucru și denumirea sa, ci era o simplă 
coincidență atribuirea acelui cuvânt care să desemneze un obiect.  

Platon va fi cel care va analiza cele două teorii în „Cratylos” și va încerca să găsească o 

modalitate de a expune punctele comune ale celor două poziții prin raportare la idealul existent 
dincolo de cel obiectiv. În cele din urmă marele filosof rămâne fidel teoriei conciliante. 

La Aristotel abordarea filosofică a limbajului este una mai concisă arătând că un enunț 
format din subiect și predicat poate fi adevărat sau fals și nu cuvintele separat [18, pp. 47-49]. 
Aristotel în „Organon” afirma că „sunetele articulate prin voce sunt simboluri ale stărilor 

sufletești, iar cuvintele scrise sunt simboluri ale cuvintelor vorbite (...), stările sufletești pe care 
sunetele le simbolizează direct sunt aceleași pentru toți după cum, la rândul lor, sunt și lucrurile 
ale căror imagini sunt reprezentările stărilor” [19, p. 206]. Această afirmație vine ca o completare 

a noțiunii de semn sau simbol în cadrul cercetării limbajului al cărei precursor a fost Aristotel . 
Eugen Munteanu de o parte, în timp ce pe de altă parte Sfântul Augustin vine cu cea mai 

pertinentă teorie a semnelor verbale din perioada Antichității. În lucrarea „De dialectica” Sfântul 
Augustin afirma „cuvântul este semnul unui anumit lucru pentru că, emis de vorbitor, el poate fi 
înțeles de ascultător. Lucrul despre care se vorbește este tot ceea ce poate fi înțeles, perceput sau 

ascuns. Semnul este ceea ce se arată pe sine însuși simțurilor și, în afară de sine, mai ...... spiritului 
și altceva. A vorbi înseamnă a emite un semn cu ajutorul unui sunet articulat. Numesc <<sunet 
articulat>> ceea ce poate fi reprezentat prin litere.” [20, pp. 47-49] 

În lucrarea cu același nume, Augustin face referiri la distincția dintre limbaj – obiect și 
metalimbaj „cuvintele sunt semne ale lucrurilor când își primesc puterea (de semnificare) de la 



319 

 

ele; în schimb, cele discutate de noi aici sunt semne ale cuvintelor. Or de vreme cu nu putem 
vorbi despre cuvinte decât cu ajutorul cuvintelor și de vreme ce nu putem vorbi decât vorbind 
despre anumite lucruri, apare clar că cuvintele sunt semne ale lucrurilor, fără să înceteze să fie 

(ele însele) și lucruri.”[21, p. 53] 

Însă, cu toate aceste referiri la teoria semiologico – filosofică a sa, Sfântul Augustin are 

informații incomplete și uneori contradictorii. Teoria filosofică a constituit o preocupare constantă 
a filosofilor greci, dezvoltându-se în concordanță ce cea filosofică. Cercetările lingvistice din 
perioada Greciei Antice s-au dezvoltat ca urmare a necesității de a cultiva noi teorii educaționale 

în același timp păstrând și vechile tradiții culturale. 

Reprezentanții Școlii filologice din Alexandria care erau adepții teoriei convenționale, de 
care au amintit anterior, au făcut numeroase cercetări de natură lingvistică pe textele scrise 

existente la acea perioadă. Însuși Lyons remarcă modul de referire la termenul de „gramatică” 
utilizat de vechii greci pentru a desemna „arta scrierii”. Ei considerau că din aceasta rezultă 

limbajul oral, vorbirea [22, p. 20] 

Din registrul Greciei Antice ne îndreptăm atenția asupra altei zone de interes în care 
cercetarea lingvistică și-a creat o tradiție proprie și anume zona islamică. 

Cultura arabă a avut o puternică influență a culturii grecești, numeroase texte elene fiind 
traduse în limba arabă. Limba Coranului era considerată fără de greșeală, una perfectă regulile 
fiind cele care instituiau un caracter logic și regulat al limbii. Adepții școlilor arabe erau interesați 

de originea limbajului uman, de aspectele dialectului. Preocupările de natură filologică au existat 
și aici făcându-se numeroase analize morfo-sintactice ale părților de vorbire. Așa cum au observat 

în această prezentare a apariției ideilor lingvistice, această preocupare spre cercetarea limbii și a 
limbajului a existat însă din cele mai vechi timpuri. Ea s-a manifestat în diverse zone ale lumii și 
oarecum, au existat influențe care au dus la formarea principalelor direcții de gândire lingvistică.  

Totul a apărut ca o necesitate a păstrării vechilor tradiții textuale sau ca nevoie de 
prelungire a unei tradiții complexe și diverse a cărei aprofundare duce la numeroase soluții în 
cercetările actuale. 

Cercetarea lingvistică a fost un demers practicat de mulți oameni de știință, nu doar 
gramaticieni, ci și filosofi, filologi, aparținători ai altor ramuri educaționale, atunci când vom 
analiza ce alte discipline se află în strânsă legătură cu lingvistica. 

Actul educaţional inovator se bazează pe comunicare care trebuie realizată la toate 
nivelele, în toate formele și cu toţi factorii. Ea trebuie să aibă ca obiective atât cunoștințele, 

atitudinile şi valorile, priceperile, competenţele, cât și formarea modelelor comportamentale.  

În acest context scopul educaţiei lingvistice în perioada şcolarităţii obligatorii în mod 
deosebit este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională și literară de bază, 

capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice și să interacţioneze cu semenii, exprimându-
şi gânduri, stări, sentimente, opinii etc., să fie sensibil la frumosul din natură și la cel creat de om, 
să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme 

concrete în viaţa de zi cu zi, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare. 
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Adăscăliţei Andra-Mirabela 

MODELE ȘI TEORII ALE PROCESULUI CONFLICTUAL APLICATE ÎN CONTEXT 

EDUCAȚIONAL  

MODELS AND THEORIES OF THE CONFLICT PROCESS APPLIED IN THE 

EDUCATIONAL CONTEXT 

Rezumat 

Lucrarea îşi propune prezentarea unor modele și teorii ale procesului conflictual și analiza 

diferitelor stiluri de abordare ale acestui fenomen. Chiar dacă se consideră că anumite conflicte nu 

pot fi evitate, devine importantă rezolvarea acestora prin gestionarea lor într-un mod constructiv, în 

interesul tuturor celor implicaţi, fapt ce presupune atât abilităţi de comunicare, cât și competenţe în 

managementul relaţiilor umane. Ȋn sfera educaţională, dezvoltarea anumitor competenţe specifice, 

atât pentru evaluarea şi diagnoza psihologică şi pedagogică a conflictelor, dar mai ales pentru 

soluţionarea lor, presupune responsabilizarea elevilor pentru acţiunile lor, reflectate în atitudini, 

comportamente, valori. Ȋn acest sens se impune studiul sistematic și ştiinţific al conflictului 

interpersonal, optându-se pentru trecerea spre managementul creativ, prin abordarea 

corespunzătoare a situaţiilor incongruente, astfel încât aceasta să confere o dimensiune pozitivă în 

scopul dezvoltării celor implicaţi în actul didactic. Ȋnţelegerea dinamicii conflictului şi alegerea 

metodelor de control efectiv se subscriu teoriilor şi modelelor conflictuale din literatura de 

specialitate care sunt construite în jurul unui concept dinamic, procesual. 

Cuvinte-cheie: conflict, model al procesului conflictual, abilităţi de comunicare, conflict 

interpersonal. 
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Abstract 

The paper aims at presenting models and theories of the conflict process and analyzing the 

different styles of approach of this phenomenon. Even if certain conflicts can not be avoided, it is 

important to solve them by managing them in a constructive manner, in the interests of all those 

involved, which implies both communication skills and skills in human relations management. In the 

educational sphere, the development of certain specific competences, both for the psychological and 

pedagogical evaluation and diagnosis of conflicts, but especially for their solution, presupposes the 

responsibility of the students for their actions, reflected in attitudes, behaviors, values. In this regard, 

it is necessary to systematically and scientifically study the interpersonal conflict, opting for the 

transition to creative management, by appropriately approaching incongruent situations, so as to 

provide a positive dimension for the development of those involved in the didactic act. Understanding 

conflict dynamics and choosing effective control methods are part of the conflicting theories and 

models in the literature that are built around a dynamic, processual concept. 

Key-words: conflict, model of the conflict process, communication skills, interpersonal 

conflict. 

Devine din ce în ce mai greu să facem faţă unei lumi în care totul se petrece cu 
repeziciune. Nu este de mirare că zi de zi suntem asaltaţi de informaţii, idei, acţiuni, cu care, 

inevitabil, intrăm în contact. Modalităţile de gestiune a unor situaţii fac uneori ca acestea să capete 
o traiectorie care animă dispute,contradicţii, neînţelegeri. 

Forsyth, T.K. Gamble și M. Gamble definesc conflictul ca o posibilă poziţie, în sensul că, 
dincolo de toate perspectivele, conflictul este o consecinţă naturală a diversităţii [apud 3, p. 35]. 

Autorul B. Mayer identifică structura conflictului ca un fenomen psihosocial 

tridimensional, care implică o componentă cognitivă (gândirea, percepţia situaţiei conflictuale), o 
componentă afectivă (emoţiile și sentimentele) și o componentă comportamentală [ apud 5, p. 
337]. 

Conflictul poate fi definit din multiple unghiuri, însă ceea ce este interesant de studiat 
este mecanismul acţional şi modul în care natura achiziţiilor (cognitive, afectiv-motivaţionale, 
comportamentale) se construiesc în rezolvarea acestui proces. 

Ȋntemeietorul teoriei conflictului (apărut în cadrul sociologiei) este germanul George 
Zimmerly (1858-1918). Acesta a tratat conflictul ca un fenomen social şi l-a introdus astfel în 

limbajul științific, considerându-l o formă particulară a comunicării sociale. Astfel, de la 
începuturile teoretizării sale, conflictul a fost indisolubil legat de comunicare, căci prin aceasta el 
poate prolifera, dar, în acelaşi timp, prin comunicare se și rezolvă. 

Ȋn psihologie întreprind studii în direcţia temei analizate, M. Sheriph, D. Rappoport, K. 
Thomas, M. Doycha, D. Scott, conturându-se ca o direcţie relativ independentă – psihologia 
conflictului. 

Ȋn modernitate au apărut abordări științifice legate de cercetarea conflictului. Un rol 
deosebit în formarea conflictologiei l-a avut savantul american de origine rusă P.A. Sorokin. După 

acesta, conflictul se află într-o legătură continuă cu satisfacerea nevoilor oamenilor, în mod 
prioritar a celor de bază, care generează respectivele presiuni [3, p. 32]. 

Conflictul a devenit un obiect de cercetare specială pentru pedagogi și manageri 

educaţionali atunci când ştiinţa pedagogică a început să folosească pe larg cunoștințele 
psihologice și manageriale, cristalizând problema conflictului în mediul educaţional. 

 Ȋn cartea „Rezolvarea conflictelor”, P. Wehr dezvoltă „Conflict Mapping Guide”, 

sugerând faptul că disputanţii pot folosi harta pentru a-şi clarifica perspectiva lor sau a altora 
despre conflict, şi că o a treia parte, cum ar fi un mediator, o poate folosi ca un pas în 

managementul procesului conflictual. Autorul este de părere că harta conflictului ar trebui să 
includă următoarele informaţii: 
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- istoria conflictului – descrie originea şi evenimentele importante în dezvoltarea 
conflictului; 

- contextul conflictului – descrie contextul în care are loc conflictul, incluzând limite 

geografice, jurisdicţii politice, reţele de comunicare şi metode de luare a deciziei; 

- părţile conflictului – identifică părţile primare de interacţiune, indivizi sau grupuri ale 

căror scopuri există sau sunt percepute ca fiind incompatibile; identifică părţile secundare care au 
o miză indirectă în rezultatul disputei dar nu se simt direct implicate; identifică cea de-a treia parte 
interesată care are un interes în rezolvarea cu succes a conflictului. Ȋn fiecare caz, descrie natura 

relaţiilor de putere dintre părţi, conducătorul lor, scopurile principale în conflict și potenţialul 
pentru coaliţii între părţi [ 6]. 

Ȋn opinia noastră istoria, contextul şi părţile conflictului reprezintă elementele a căror 

cunoaştere ne ajută în alegerea unor strategii de rezolvare a acestui fenomen atât de complex. 

- probleme ale conflictului – identifică problemele în conflict și le clasifică pe fiecare ca 

bazate pe fapte, pe valori, pe interese şi ca nereale; identifică care este problema predominantă şi 
disparităţile importante în percepţie, valori şi interese, motivând fiecare parte; 

- dinamica conflictului – identifică evenimentele precipitante ale disputei, identifică cum 

se schimbă problema în timp ce conflictul progresează; identifică cum părţile încep să descrie 
conflictul în termeni bipolari, cum acesta s-a spiralat, crescând ostilitatea şi afectând oponenţii şi 
identifică posibile spirale ale dezescaladării în care participanţii reduc ostilitatea; descrie cum 

părţile au ajuns să se perceapă ca opus în oglindă a caracteristicilor lor exemplare; 

- căi alternative ale soluţiilor la probleme – se referă la cât mai multe sugestii pentru 

rezolvarea conflictului pe cât posibil pentru toate părţile, unele care ar putea fi deja considerate; 

- potenţialul de rezolvare al conflictului – identifică resursele pentru limitarea și probabil 
rezolvarea conflictului incluzând factori interni sau externi limitanţi dar şi părţi terţiare interesate 

sau neutre care ar putea facilita comunicarea sau media disputa şi tehnici ale managementului 
conflictului [6 ].   

Modelul procesului conflictual propus de K.W. Thomas include patru stadii ale 

conflictului [ apud 4, p. 165]: 

 frustrarea – conflictul apare în momentul în care, cineva devine frustrat de 
acţiunea/inacţiunea cuiva.  

De exemplu, în context şcolar, un elev ia o notă mare la un test, lăudându-se în faţa 
întregii clase de performanţa sa. Cei care au luat note mici se vor simţi frustraţi de gestul 

colegului lor. 

 conceptualizarea – în cadrul acestui stadiu, părţile încearcă să stabilească natura 
problemei, caută o posibilă rezolvare a acestuia, încearcă să înţeleagă cum doreşte cealaltă parte 

să rezolve conflictul. Această stare este denumită de K. W. Thomas o stare de „rezolvare de 
probleme”. 

Similaritatea, cel puţin parţială, dintre problemă şi conflict permite transpunerea 

modelelor de rezolvare a problemelor creative, mult mai elaborate şi deja validate atât 
experimental, cât și în practică, în sfera rezolvării conflictelor [2, p. 94]. 

Această etapă este responsabilă de naşterea cu adevărat a conflictului. Analizând situaţia 
în care se află, elevii se vor simţi în competiţie unii cu ceilalţi. 

 în continuitatea etapei de conceptualizare regăsim comportamentul, definind felul în 

care persoanele îşi exteriorizează modul de înţelegere a conflictului apărut în interiorul etapei 
precedente.  
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Unii elevi pot acţiona cu calm, abordând evitarea şi/sau acomodarea. O altă parte s-ar 
putea regăsi în competiţie și ar putea considera că și ei pot obţine rezultate meritorii, această 
situaţie fiind una singulară. Ar putea exista elevi care îşi doresc să progreseze și ei şi atunci ar 

profita de această situaţie, rugând colegul care a luat nota mare să-i ajute, apelând la colaborare. 

 ieşirile reprezintă ultima etapă, situându-se pe un continuum extrem de larg, de la o 

rezolvare satisfăcătoare pentru părţile aflate în conflict (comportamentele acestora se află într-o 
complementaritate oportună) până la retragerea în ce de-a doua etapă (conceptualizarea), dacă 
această rezolvare nu este obţinută.  

Modelul preocupărilor bilaterale prezentat de Rubin, Pruitt și Kim împarte alegerea în 
funcţie de orientarea preocupărilor spre sine sau spre celălalt, pe o scară foarte extinsă, de la 
indiferenţă la maxim interes [ 4, p. 169]. 

Ȋn conflict, părţile au motivaţie diversă, uneori axată înspre sine, alteori înspre ceilalţi. 
Modelul prezentat aduce în prim plan determinarea modalităţilor de răspuns la conflict referitoare 

la axa a două variabile individuale diferite: preocuparea faţă de rezultatele propriei părţi şi 
preocuparea faţă de rezultatele celeilalte părţi. 

Cu referire la condiţiile care afectează preocuparea noastră faţă de propriile rezultate, în 

literatura de specialitate se remarcă: 

 intensitatea interesului. Ȋntr-o situaţie didactică competitivă, un elev poate să îşi 
dorească foarte mult să participe la un anumit concurs pentru a creşte prestigiul şcolii (el 

manifestă un interes cu un grad de intensitate ridicat). Cadrul didactic trebuie să păstreze în 
anumite limite intensitatea acestor interese deoarece, până la un anumit grad, această intensitate 

este necesară pentru dezvoltarea unei motivaţii concrete în rezolvarea sarcinii. 

 ierarhizarea intereselor. Situarea pe o grilă de către profesor a unui interes mai 
puternic în a rezolva conflictul pe baza tactului comunicaţional implică nevoia de a-i motiva și pe 

ceilalţi elevi să participe la concurs, ceea ce va menţine un climat motivant, încurajator, 
diminuând posibilitatea apariţiei conflictului. 

 tipul de centrare. Conform lui Rubin, Pruitt și Kim, negociatorii cu un cadru de 

referinţă pozitiv fac mai multe concesii decât cei cu un cadru negativ [apud 4, p. 170]. Chiar dacă 
pare paradoxal, elevii implicaţi în conflict trebuie să îl perceapă pozitiv şi pot fi ajutaţi în acest 
sens de către cadrul didactic. Totuşi este indicat ca elevii să experimenteze ambele tipuri de 

centrări. 

 teama de conflict. Generarea conflictului în diferite arii atrage nemijlocit o anumită 

frică a participanţilor; înalta preocupare faţă de propriile interese poate lăsa deoparte această 
teamă şi să antreneze elevul în satisfacerea scopurilor. 

La polul opus deosebim două cauze care determină centrarea pe rezultatele celeilalte părţi 

[idem, pp. 170-171]: 

 diferite tipuri de angajamente interpersonale ca prietenia, dragostea, similitudinea 
percepută, identitatea comună a grupului. Autorul M. Milcu afirmă faptul că similitudinea 

percepută de subiect între membrii grupului său este sensibil diferită în funcţie de modul în care 
acesta se percepe pe sine fie în interiorul ansamblului (noi, toţi membrii grupului), fie în exteriorul 

lui (ei, ceilalţi membri ai grupului). Similitudinea percepută este mult mai mare în al doilea caz. 
Cu alte cuvinte, similitudinea membrilor grupului de apartenenţă este percepută ca fiind mai mare 
atunci când subiectul respectiv nu se include pe sine în acest proces de comparare. Mergând mai 

departe, similitudinea percepută între membrii unui alt grup este încă şi mai pronunţată [2, p. 35]. 

 dispoziţia afectivă pozitivă, creată de un tip de motivaţie externă sau internă. Este de 
dorit ca în context şcolar, profesorul să apeleze la metode de interacţiune educaţională care să 

favorizeze o dispoziţie afectivă pozitivă, benefică, energică. 
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Modelul oferit de Forsyth se defineşte ciclic pe intervalul a şase trepte: 

- rutina de interacţiune în grup; 

- apariţia dezacordului; 

- transformarea acestuia în confruntare; 

- escaladarea conflictului; 

- faza de dezescaladare şi de rezolvare a conflictului; 

- revenirea la situaţia de rutină și interacţiune în grup [3, p. 49]. 

Particularizând acest model în context didactic, ne vom referi la situaţia în care elevii 

unei clase plănuiesc o activitate de donare de fructe și legume. Acest eveniment este unul care se 
presupune că îndepărtează rutina de interacţiune din grup. 

Propunând elevilor să se grupeze câte cinci, dintr-o clasă de 30 de elevi, apare un 

dezacord în privinţa formării grupelor. Tensiunea se construieşte în jurul acestui punct, apar 
„coaliţii” în sensul că se polarizează anumite poziţii. Cei care doresc să facă parte cu orice preţ 

dintr-o anumită grupă vor încerca să-i instige pe coechipieri, alimentând conflictul. Această fază, 
a confruntării, îi determină și pe ceilalţi elevi să manifeste preferinţe care se doresc a fi respectate 
atât de o parte, cât și de cealaltă. 

Ȋn faza a treia, cea de escaladare, se aplică un principiu al teoriei conflictului conform 
căruia un conflict conduce la un conflict mai puternic, continuând această direcţie a amplificării. 

De la această divergenţă elevii ajung să se certe, să exprime idei negative unii faţă de 

ceilalţi care conduc chiar la acţiuni ostile, să apeleze la stereotipii, să afecteze relaţia ulterioară pe 
care o vor avea. 

Recunoscând că energia și timpul se consumă fără o finalitate clară, elevii traversează 
faza de „dezescaladare”. Pentru a trece la rezolvarea conflictului (prin negociere, construirea 
„adevărului”, mediere) este imperios ca acesta să fie în prealabil diminuat ca intensitate. 

Este practic greu de admis că un conflict aflat în faza de escaladare poate fi eradicat în 
acest punct, rezolvarea problemelor presupunând un management creativ.  

Un alt model, din patru etape, conţine: 

- apariţia situaţiei de conflict; 

- incidentul; 

- criza și ruperea relaţiilor dintre oponenţi; 

- diminuarea și dispariţia conflictului [3, p. 51]. 

Absenţa conflictului (de altfel, pur ipotetică şi fantezistă) limitează considerabil 

oportunităţile de evoluţie, indiferent de domeniul la care ne-am putea referi. Un individ pe deplin 
satisfăcut, blazat, excesiv de destins, ancorat exclusiv în momentul prezent este lipsit de orice 
motivaţie de schimbare şi de evoluţie [ 2, p. 26]. 

Contextualizând problematica supusă dezbaterii în câmpul educaţional considerăm că 
aceasta este inerentă şi chiar dacă în multiple situaţii afirmăm că ea prejudiciază actul educativ, se 
întrevăd şi soluţii, rezolvări rezonabile și chiar mijlocul care imprimă vitalitate, curiozitate, un 

factor potenţial de progres cognitiv. 

Ȋn concluzie, situaţiile pedagogice pun în joc diferite raporturi conflictuale, însă ceea ce 

fascinează în activitatea educativă este tocmai posibilitatea de rezolvare a conflictelor prin găsirea 
unui punct de echilibru. 
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CZU: 377 

Adăscăliţei Cristian 

ABORDAREA CONTEMPORANĂ A EDUCAŢIEI VOCAŢIONALE 

CONTEMPORARY APPROACH TO VOCATIONAL EDUCATION 

Rezumat 

Lucrarea îşi propune să prezinte repere ale educaţiei vocaţionale contemporane, în context 

naţional şi internaţional, subliniind importanţa acesteia în dezvoltarea personalităţii elevilor. La nivel 

curricular se întreprinde o comparaţie între România și Republica Moldova, având în vedere 

Curriculumul modernizat la disciplina Consiliere şi dezvoltare personală care este conceput pentru a 

răspunde provocărilor societăţii contemporane, contribuind la „realizarea profilului de formare din 

perspectiva a cinci dimensiuni ale dezvoltării personalității elevului, care vizează: competențe de 

autocunoaștere, competențe socio-emoționale, competențe de management al învățării, competențe de 

management al carierei și adoptarea unui stil de viață sănătos”. Prezentul demers de analiză a 

politicilor educaţionale conturează o abordare sistemică a educaţiei şcolare, bazată pe contextul 

actual, bune practici în proiectarea curriculumului naţional, studii şi cercetări relevante din domeniul 

educaţiei. Articolul vizează identificarea nevoilor de consiliere privind cariera la nivelul claselor 

terminale de gimnaziu pentru a realiza o orientare şcolară adecvată fiecărui elev în parte ţinând cont 

de interesele, aptitudinile și preferinţele fiecăruia. 

Cuvinte-cheie: educaţie vocaţională, consiliere vocaţională, orientare şcolară, dificultăţi de 

adaptare. 

Abstract 

The paper aims to present benchmarks of contemporary vocational education in a national 

and international context, emphasizing its importance in the development of pupils' personality. At the 

curricular level, a comparison is made between Romania and the Republic of Moldova, considering 

the Modernized Curriculum in the field of Counseling and Personal Development which is designed to 

meet the challenges of contemporary society contributing to "achieving the training profile from the 

perspective of five dimensions of pupil personality development: self-knowledge skills, socio-emotional 

skills, learning management skills, career management skills, and the adoption of a healthy lifestyle." 

The present analysis of educational policies outlines a systemic approach to school education, based 

on the current context, good practice in designing the national curriculum, relevant studies and 

research in the field of education. The article aims at identifying career counseling needs at the level 

of gymnasium terminal classes in order to achieve an appropriate schooling orientation for each 

student, taking into account their interests, skills and preferences. 

Key-words: vocational education, vocational counseling, school orientation, difficulties of 

adaptationt. 

Analiza cercetărilor care au avut în vizor problema laturii formative a procesului 

educativ, rezumă faptul că educaţia şi vocaţia sunt principalele domenii de identitate în 
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adolescenţă. Politicile europene în domeniu, reconfirmă importanţa esenţială a serviciilor de 
informare, consiliere şi orientare în procesul „facilitării accesului la oferta de educaţie şi formare 
continuă” şi sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor şi adulţilor [3, p. 8]. 

După cum menţionează autorul Sorin Cristea, educaţia vocaţională constituie o 
dimensiune specifică educaţiei aplicative, tehnologice, implicând, în mod special, procesul de 

formare şi dezvoltare a personalităţii elevului în perspectiva integrării sale şcolare și profesionale, 
realizabilă prin valorificarea deplină a resurselor psihologice, în funcţie de cerinţele sociale. În 
sens restrâns, educaţia vocaţională reprezintă premisa psihologică a procesului de formare 

profesională a elevului, proces iniţiat și intensificat în anumite etape ale şcolarităţii (învăţământ 
secundar și superior, dar și învăţământ primar, pentru identificarea vocaţiei artistice și sportive). 
În sens larg, implică o activitate complexă de orientare individuală – cu funcţie de “căutare a unei 

specificităţi ce favorizează, dacă nu antrenează, tendinţele cele mai profunde ale fiinţei” şi 
colectivă, socială – cu funcţie de diagnoză şi de prognoză, la nivel de “orientare şcolară care 

trebuie să devină o orientare a educaţiei”, evitând selecţia timpurie (cu excepţiile care confirmă 
regula – vocaţia artistică sau sportivă) [1, p . 64]. 

Ȋn Republica Moldova, lansarea sintagmei ghidarea în carieră a suportat reconfigurări 

provocate de reflecţiile ştiinţifice asupra fenomenului, punând accentul nu doar pe aspectul 
profesional, dar și pe cel educaţional. Studiind literatura de specialitate pentru analiza conceptului 
„educaţie vocaţională” remarcăm faptul că aceasta se identifică, de fapt, cu orientarea şcolară și 

profesională și doar în lucrările apărute în anii ’90 ai sec. XX și recent, în contextul educaţiei 
formale, educaţia pentru profesie este deseori încadrată în educaţia tehnologică, abordare 

influenţată de aspectul tehnicist al competenţelor noastre, dictată de revoluţia tehnico-ştiinţifică 
[2, p. 12]. 

Introducerea unor elemente de consiliere în programele şcolare reprezintă un argument 

important pentru dezvoltarea serviciilor de informare, consiliere și orientare în şcoli. Conţinutul 
programelor diferă de la o ţară la alta, dar acestea includ o serie de aspecte fundamentale, conform 
modelului DOTS, creat de către Law şi Watts (1977): 

- conştientizarea posibilităţilor: oportunităţi, exigenţe, interes pentru client, avantaje oferite; 

- cunoaşterea de sine: capacităţi, aptitudini, deprinderi, nevoi, valori și interese; 

- luarea deciziilor: învăţarea modalităţilor de luare a unei decizii realiste; 

- dezvoltarea capacităţii de a face faţă schimbărilor prin punerea în aplicare a deciziilor şi 
asumarea consecinţelor acestora [4, pp. 526-527]. 

Atât A.G. Watts cât şi R.G.Sultana, într-un studiu comparativ al sistemelor europene de 
consilierea carierei – Career Guidance Policies in 37 Countries: Contrasts and Common Themes -
, observă tendinţa contemporană de a acorda o mai mare importanţă orientării şi educaţiei carierei 

în şcoli. Ȋn curriculumul şcolar din multe ţări sunt incluse activităţile de educaţia şi consilierea 
carierei, acordându-li-se ponderi diferite în procesul instructiv-educativ. Se pot constitui în 
„discipline şcolare” distincte sau subordonate unei materii mai cuprinzătoare ori inserate pe 

parcursul curriculum-ului altor discipline compatibile cu acest domeniu.  

Aria curriculară Consiliere și orientare a fost inclusă în Curriculum-ul Naţional din 

România în anul şcolar 1998-1999, fiind creat, astfel, un cadru sistematic pentru desfăşurarea 
activităţilor de consiliere și orientare şcolară și de grup. Ȋn perioada 2003-2006 o echipă alcătuită 
din cercetători şi practicieni în domeniu a elaborat şi ameliorat continuu Programele de Consiliere 

şi orientare. De altfel, implementarea deplină a acestei programe în cadrul orei de dirigenţie, de la 
toate nivelurile învăţământului, a demarat în 2006, în urma unui amplu stagiu de formare a 
aspiranţilor la statutul de diriginte.  
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Etapa actuală a curriculumului este influenţată de factori, evenimente, procese care pot fi 
atribuite exploziei informaţionale și orientării prospective într-o societate axată pe schimbare. 
Aceste influenţe au impulsionat necesitatea modernizării curriculumului naţional pentru clasele 

V-VIII. Curriculumul modernizat la disciplina Consiliere şi dezvoltare personală este conceput 
pentru a răspunde provocărilor societăţii contemporane, contribuind la „realizarea profilului de 

formare din perspectiva a cinci dimensiuni ale dezvoltării personalității elevului, care vizează: 
competențe de autocunoaștere, competențe socio-emoționale, competențe de management al 
învățării, competențe de management al carierei și adoptarea unui stil de viață sănătos” [6]. 

Necesitatea aceasta este dictată de prevenirea dificultăţilor în mediul şcolar în vederea asigurării 
unui traseu educaţional fertil, care să permită educabilului axarea pe învăţare, în deplină 
concordanţă cu raportarea la obiectivele trasate care vor conduce la dezvoltarea identităţii 

vocaţionale. 

Noile realităţi şi perspective sociale au determinat necesitatea formulării finalităţilor 

Consilierii şi dezvoltării personale nu doar în termeni concreţi şi pragmatici de obiective, ci, mai 
ales, din perspectiva dezvoltării competenţelor-cheie stabilite la nivel european (la Barcelona, 
2002) şi, în special, a următoarelor aspecte: competenţe interpersonale, interculturale, sociale și 

civice, „a învăţa să înveţi”, cultura antreprenorială, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 
(TIC). 

Revizuirea programelor şcolare pentru clasele V-VIII, la nivelul ariei curriculare 

„Consiliere și orientare”, are în vedere racordarea, încă din învăţământul gimnazial, a obiectivelor 
și a conţinuturilor învăţării la cerinţele formulate pentru educaţia de bază. Se creează astfel 

premisele ca, pe parcursul şcolarităţii, elevii să dobândească cunoștințe, abilități şi atitudini care 
să le faciliteze adaptarea și viitoarea integrare şcolară şi profesională. 

Planurile-cadru de învăţământ în vigoare cuprind Consilierea şi dezvoltarea personală ca 

disciplină de trunchi comun atât în învăţământul primar cât și în cel gimnazial și liceal. Astfel, 
proiectarea curriculară a acestei discipline impune asigurarea coerenţei orizontale și verticale. 
Concepţia didactică a disciplinei reflectă libertatea cadrului didactic de a utiliza exemplele de 

activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară sau de a le completa astfel încât 
acestea să faciliteze un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Se asigură, în acest 
fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi a proiectării unor parcursuri de 

învăţare adaptate nevoilor elevilor [6]. Caracterul activităţilor educaţionale corespunzătoare 
disciplinei Consiliere, contribuie la formarea unei personalităţi capabile de a se adapta la condiţii 

generatoare de stres, neîncredere, dificultate, mai ales în preajma unor momente hotărâtoare din 
viaţa de elev (în preajma examenelor, la alegerea unui traseu educaţional, la trecerea la o altă 
treaptă de şcolarizare etc.). 

Analizând curriculumul modernizat, am ajuns la concluzia că există în conţinutul său 
indicaţii referitoare la domeniul tematic Managementul carierei. Avantajele incomensurabile ale 
curriculumului, în conformitate cu lucrarea noastră, ţin de intenţia ca elevii să exploreze lumea 

educației și lumea muncii și să-și dezvolte capacitatea de a lua decizii referitoare la educație, 
carieră și stil de viață. Pornind de la teza axiomatică enunţată de Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011 care stabileşte scopuri specifice corespunzătoare fiecărui nivel de învăţământ (Capitolul 
IV), în învăţământul preuniversitar curriculumul naţional este centrat pe formarea şi 
dezvoltarea/diversificarea competenţelor cheie care conturează profilul de formare al elevului. 

Cele opt competenţe cheie recomandate de Parlamentul European trebuie privite în ansamblu şi 
nu izolat, fiind un construct complex cu multiple relaţionări şi întrepătrunderi, consonante cu 
societatea interconectată din care cetăţeanul european face parte. 

Educaţia elevilor, concepută în sensul larg al acestei sintagme, este preconizată de 
Concepţia Dezvoltării Învățământului în Republica Moldova, Legea Învățământului, Programul 

Naţional de Dezvoltare a Învăţământului în Republica Moldova, Concepţia educaţiei în Republica 
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Moldova, Concepţiile disciplinelor şcolare, Curriculumul de bază, Curricula disciplinelor şcolare. 
Toate acestea preconizează un nou învăţământ, adecvat problemelor şi valorilor lumii 
contemporane, dar și specificului mediului educaţional al Republicii Moldova. Problemele și 

valorile lumii contemporane sunt conturate de documentele UNESCO, de alte lucrări în domeniu, 
consultarea cărora oferă diriginţilor reperele educaţiei contemporane. Ele constituie coordonata 

general-umană (universală) a educaţiei. Specificul educaţiei în Republica Moldova este 
sistematizat în tezele sus-numitelor documente, precum și în diverse studii de specialitate, 
reprezentând coordonata naţională a educaţiei. Coordonata naţională a educaţiei este conturată de 

problemele primordiale ale educaţiei în Republica Moldova. Coordonata general umană şi 
universală a educaţiei este marcată de problemele educaţionale ale civilizaţiei moderne. Lumea 
contemporană revendică educaţiei întemeierea ei pe principiul pozitiv și pe principiul libertăţii [5, 

pp. 134-135]. 

Disciplina Dezvoltare personală face parte din aria curriculară Consiliere şcolară și 

dezvoltare personală și se implementează în învăţământul primar, gimnazial și liceal din 
Republica Moldova începând cu anul şcolar 2018-2019. Acest curriculum este construit pe baza 
valorificării cercetărilor din domeniul educaţional şi a teoriei dezvoltării personalităţii. Conceptele 

şi ideile ce se conţin în curriculum au rezultat din valorificarea bunelor practici ale specialiştilor 
din diverse domenii şi din partea societăţii civile [7]. Este important faptul că noul curriculum 
reflectă o orientare prospectivă și dinamică a conţinuturilor, dar și a modurilor de organizare a 

învăţării, astfel încât elevii să fie implicaţi în acţiuni cu valoare formativă care să se convertească 
în patternuri pozitive ale evoluţiei lor ulterioare. 

Conform programei, disciplina Dezvoltare personală este structurată în cinci module.  

1. Arta cunoaşterii de sine și a celuilalt care pune accent pe cunoaşterea și acceptarea de 
sine, explorarea și autoevaluarea resurselor personale, familia ca valoare: responsabilităţi, roluri 

de gen, stereotipuri, comunicarea asertivă, non-conflictuală și non-violentă, autoeducarea, 
voluntariatul etc.  

2. Asigurarea calităţii vieții, cu accent pe integritate, gestionarea eficientă a resurselor, 

responsabilitate pentru o dezvoltare durabilă, o bună gospodărire etc. 3. Mod sănătos de viaţă care 
îi ghidează pe elevi în aspecte care ţin de sănătatea fizică, emoţională, alimentaţia sănătoasă, 
contracararea viciilor: drogarea, alcool, fumat, influenţe de diferit gen etc. 4. Proiectarea carierei 

personale şi dezvoltarea spiritului antreprenorial care pune accent pe înţelegerea profesiilor din 
perspectiva pieţei muncii, planificarea carierei și luarea deciziilor de carieră, dezvoltarea spiritului 

antreprenorial ca opţiune de carieră etc. 5. Securitatea personală ce oferă elevilor contextul de 
formare a unui comportament orientat spre asigurarea securităţii proprii şi a celorlalţi [7].  

Ȋn argumentarea importanţei și necesităţii curriculumului axat pe dimensiunea dezvoltare 

personală este abordarea contemporană centrată pe elev şi pe opţiunile acestuia pentru învăţare, 
conform intereselor și capacităţilor sale, în vederea pregătirii pentru o societate dornică să-l 
înglobeze, dar care, la rândul său, revendică anumite standarde. 
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Abstract 

The relatively unexpected finality of the Cold War was a juncture in the study and 

understanding of international relations. The dominant assertion prior to 1989 was the complete 

prescriptive capability of realism through its focus on the role of power, its balance and relative 

distribution between actors within the system. Yet as soon as the Iron Curtain fell, political scientists 

scrambled to either justify realism in spite of an unavailability of evidence to back their claims, or 

refute it on the basis that cultural, domestic and sociological assessments are more lucrative grounds 

for debates and predictions. It’s undeniable that realism took a beating following an ending of the 

Cold War that it claimed to be improbable. Yet, improbable does not mean impossible, as in this essay 

I will argue that realism hasn’t been properly repudiated, and even perhaps emboldened relative to 

other international theoretical currents, as long as we employ a more systematic approach. Presuming 

an eloquent understanding of realist theory such as its fundamental assertions, casual mechanics and 

relationships, we will use a simplified yet robust statement of realism to form an explanatory model of 

the events leading up the end of the Cold War, as a series of conscious decisions perpetuated by both 

superpowers. Then, following such explanation, and using predominantly insights developed by 

Randall L. Schweller and William C. Wohlforth, we will specify the standing that realist theory still 

possesses following the cold war by reviewing how its mechanics fit the standards of casual 

importance as well as the falsifiable nature they possess when opposed to competing explanations as 

both will be facing new potential patterns of evidence. We will conclude by asserting realism’s 

continual viability. 

Key-words: Cold War, Realism, Casual Mechanics, Explanatory Model, Balance of Power. 

Rezumat 

Concluzia relativ imprevizibilă a Razboiului Rece a fost o junctură în studiul și 

contextualizarea relațiilor internaționale. Afirmația dominantă înainte de 1989 a fost capacitatea 

prescriptivă completă a realismului prin concentrarea sa asupra rolului puterii, al balanței sale și a 

distribuției sale relative între actorii din sistem. Cu toate acestea, de îndată ce a căzut cortina de fier, 

savanții polițici s-au grăbit să justifice realismul în ciuda lipsei de dovezi care să le susțină supozitiile, 

sau să îl respingă pe baza faptului că factorii culturali, interni și sociologici reprezintă fundamente 

mai lucrative pentru dezbateri și predicții. Este incontestabil că realizmul a fost supus unei scrutini 

exigente după un sfirșit al Razboiului Rece pe care acesta l-a declarat improbabil. Dar 

improbabilitatea nu inseamnă o imprevizibilitate, asa cum în acest eseu voi argumenta faptul că 

realizmul nu a fost repudiat într-un mod adecvat, dar chiar și întărit în comparație cu alte teorii 

concurente, atît timp cît folosim o abordare sistematică. Presupunând o înțelegere elocventă a teoriei 

realiste, precum afirmațiile sale fundamentale, mecanicile sale casuale și relațiile dintre ele, vom 

folosi o declarație simplificată și robustă a realismului pentru a forma un model explicativ al 

evenimentelor care au condus la sfârșitul Războiului Rece drept o serie de decizii constiente 

perpetuate de ambele superputeri. Apoi, urmând o astfel de explicație și folosind perspectivele 

predominante dezvoltate de Randall L. Schweller și William C. Wohlforth, vom preciza poziția pe care 

teoria realistă o posedă în continuare după războiul rece, analizând modul în care mecanica sa 
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corespunde standardelor de importanță casuală, precum și natura falsificabilă pe care o posedă 

atunci când se opune explicațiilor concurente, pe masura ce ambele vor fi confruntate cu noi modele 

potențiale și dovezi. Vom încheia prin afirmarea viabilității continue a realismului. 

Cuvinte-cheie: războiul rece, realizm, macanici cazuale, model explicativ, balanța puterii. 

The Explanatory Model 

From a realist standpoint, the sensible explanation of the end of the Cold War was that it 
was triggered by USSR’s rational response of emulation and engagement to its decline in the 

bipolar system. US’s terms for ending the cold war thus became a probable outcome. USSR’s 
situation was limited by the same bipolar system through a restriction to alliance diplomacy1. 

Hence, with the compounded law of uneven growth taking effect, USSR was restricted only to 
retrenchment and engagement. It could not even claim for favourable terms due to the shifting 
distribution of power which shifted to the US’s favour2. And the model of a declining challenger 

reacting by emulation and engagement is one corresponding to realist theory, although it’s with 
noting that it cannot be statistically confirmed, because there is only one Cold War, one 
confrontation between two superpowers, where the challenger sustains decline only once3. 

Subsequently, using observational support4 we will translate this basic explanation in generalized 
present and future patterns for each superpower. 

Soviet Engagement and Decline: 

The decline of the Soviet Union relative to the US began in the 80’s, and as predicted by 
realism, it was significant enough to be registered and considered in the decision-maker’s 

assessments which pressured for emulation5. While realism can’t fully paint the Soviet decline, it 
does point to how the Soviet position was weakened by its relative capabilities, costs imposed by 
its international position, overstretch, technological inferiority, and inability to bear the status 

quo6. And contrary to critics, evidence points that this decline began in the 80’s prior to the 
“Gorbachev Revolution”7 through the Afghan war, productivity declines, Polish upheavals, and 
declines in the prices of Soviet exports. Due to over-extension and underdevelopment, USSR was 

faced with a defense burden much earlier than anticipated8. In the same decade, USSR spent 2% 
of its GDP on foreign aid9, the maintenance of their worldwide presence four times more 

expensive than that of the US10. USSR also spent 20% of its GDP on defense, four times more 
than the US11. Eventually, Soviet aid to the Warsaw pact domain itself became prohibitively 
expensive12. Facing irreversible yearly decline, no Soviet political faction believed they could 

sustain the status quo13. 

                                                         
1 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 85.  
2 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 85. 
3 William C Wohlforth (1993) The Elusive Balance: Power and Perceptions During the Cold War, page 185. 
4 William C. Wohlforth, "Realism and the End of the Cold War," International Security 19, no. 3 (winter 1994/95): 91 -129. 
5 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 86. 
6 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 86. 
7 Richard Ned Lebow, "The Long Peace, the End of the Cold War, and the Failure of Realism" International Organization, Vol. 

48, No. 2 (Spring, 1994), pp. 249-277. 
8 William Moskoff, Hard Times: Impoverishment and Protest in the Perestroika Years (Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1993) 
9 Michael Ellman and Vladimir Kontotovich, “Destruction of the Soviet Economic System”, Page 293. 
10 Charles Wolf Jr., "The Costs and Benefits of the Soviet Empire," in The Future of the Soviet Empire, eds. Henry S. Rowen 

and Charles Wolf Jr. (New York: St. Martin's, 1987), Page 138. 
11 Mikhail Gorbachev, Memoirs (New York: Doubleday, 1995); Prince Gaddy, The Price of the Past, chap. 1, Page 215. 
12 Randall Stone, Satellites and Commissars: Strategy and Conflict in the Politics of Soviet-Bloc Trade (Princeton: Princeton 

University Press, 1996), Page 43-45. 
13 Michael Ellman and Vladimir Kontorovich, "The Collapse of the Soviet System and the Memoir Literature," Europe-Asia 

Studies 49, no. 2 (March 1997): 259-79. 
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Thus, material constraints forced USSR to shift its position from challenging the status 
quo to merely maintaining it. Later, with additional requirements of military investments, 
European ally subsidies and commitments to 3rd world countries, even this initiative became 

unbearable14. Gorbachev noted that another arms race was unaffordable15, promising instead a 
swift exist from the Cold War whilst revitalizing USSR’s economy16. He aimed at policies that 

would preserve Eastern European security standings at lowered costs17. This policy was reactive, 
yet still realist, following cost-driven necessities18. In the 3rd world these constraints would 
translate as weapons shipments meant to increase local confidence enough to accept settlements 

brokered by Moscow and Washington19. By 1988, the material situation was so dire that 
Gorbachev adopted a policy of letting “Poland be Poland”20 expecting gains in reduced budgetary 
drain, stabler allies, increased credibility for Moscow internationally21, as well as time to remodel 

the European security architecture22. This was all part of Gorbachev’s “New Thinking”. At first 
competitive (1985-1987), it largely failed with Soviets ready to bare asymmetrical concessions in 

exchange for a perceived parity with the West23. The second phase of “New Thinking” consisted 
of an effort to leave the Cold War scot-free, yet once more failed due to a failure in revitalizing 
Soviet economy and institutions on time24. Any subsequent Soviet threat of cold war re-initiation 

lost credibility, as Gorbachev’s disputes with the West couldn’t influence any settlement, with the 
US Secretary of State George Schultz famously “Weeping for Gorbachev”25. This initiated the 3rd 
“phase” of “New Thinking”, capitulation, where the Soviets accepted all Western terms including 

German reunification within the NATO sphere. War was not even a necessity since Soviet 
socioeconomic breakdown was as accurate a statement of power as any war would26.  

Finally, due to shared beliefs of relative power, the end of the Cold War was achieved 
peacefully. Yet it’s critical to stress that this was not compromise, rather the capitulation of the 
weakest to the strongest27.  

Western Containment and Rollback:  

Naturally, USSR wasn’t the only superpower, and this time the law of uneven 
development favored the other28. Realist theory would expect the US respectively to end the Cold 

                                                         
14 William C. Wohlforth, “Realism and the End of the Cold War” International Security, Vol 19. No. 3 (Winter 1994-1995), pp. 

91-129, Page 113. 
15 Anatoly Chernyaev's notes from the politburo session of 4 October 1986 in Nationa 1 Security Archive, Understanding the 

End of the Cold War: The Reagan/Gorbachev Years. Briefing Book for a Critical Oral History Conference, 7-10 May 1998 at 

Brown University, Providence, R.I.. Doc no. 32. 
16 William C. Wohlforth, “Realism and the End of the Cold War” International Security, Vol 19. No. 3 (Winter 1994-1995), pp. 

91-129, Page 115. 
17 For a concise analysis of this policy and the expectations that fed it, based on extensive interviews and many internal 

documents, see Lévesque, The Enigma of 1989. 
18 Valerie Bunce, "The Empire Strikes Back: The Evolution of the Eastern Bloc from Soviet Asset to Liability," International 

Organization 39, no. 1 (winter 1985): 1-46. 
19 Aleksandr Lyakhovsky, Tragediia i Doblest' Afgana (Moscow: GPI Iskona, 1995). 
20 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 90.  
21 William C Wohlforth (1993) The Elusive Balance: Power and Perceptions During the Cold War, Chap. 9. 
22 William C. Wohlforth, “Realism and the End of the Cold War” International Security, Vol 19. No. 3 (Winter 1994-1995), pp. 

91-129, Page 110. 
23 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 91. 
24 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 91. 
25 Ibid., p. 723. 
26 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 91. 
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War only on its terms. This is true considering “New Thinking’s” failure, and how a powerful 
state would advocate for such sweeping reconstitution only amidst grave material decline. In the 
end the side wishing to overturn the status quo lacked the capability to even isolate itself from it29.  

US policy and their handling of the Cold War is fitting realist models, as they proved 
competitive and perceptive to shifts in relative power. As noted by Richard V. Allen30, the US 

strategy aimed to exploit any advantage they possessed while undercutting any Soviet strength, 
believing that global trends were shifting to their benefit31. For instance, Reagan highlighted the 
need to develop new military technology that would nullify the substantial advantage of the 

Soviets in conventional forces32. Yet, US efforts to get their arms race went into overdrive without 
raising taxes did generate budget cuts and subsequent trade deficits. Still, as much as the US 
might have been perceived to decline economically, Soviet relative decline was significantly more 

drastic33. Following Reagan, with this shift in the balance of power, Bush felt the US became 
strong enough to shift to a new international position beyond “Containment”, Soviet surrender34. 

The goal wasn’t merely maintaining European allies, but uniting Europe on West’s terms. A new 
policy towards Moscow was adopted in the Security Directive 23 of September 198935, aiming to 
integrate the Soviet union into the existing international order, requiring from it changes that 

could not be reversed without enormous material and political costs36. And were the Soviets to 
refuse such initiatives, the US could always threaten a return to the Cold War, where their 
material advantage was self-evident37.  

Realism permeates throughout the events and material conditions that lead-up to the 
German unification. As the West grew stronger and Soviets weaker, so did the bargaining power 

shift to a position where unification would be lead within NATO itself38. The sternness of West’s 
terms was only justified by their power. And no matter how much the Soviets would plead for 
parity on bargaining for the terms of merger, their influence was symbolic at best39. Making use 

of this new-found relative strength, Kohl began trying FRG’s financial to GDR to socioeconomic 
reforms, such as the abolition of communist influence within internal politics and free elections40. 
He did not believe in the need of Soviet participation during the unification, and that it was time 

for a policy of “Change through strength”41. Thus, on the 18th of March 1990, the first free 
election since 1932 was held, where voters gave Kohl mandate for the West German takeover 
under Grundgesetz Art. 2342. At the time, Bush categorically dismissed Soviet demands of a 
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neutral united Germany, yet still demonstrated caution in not publicly insulting or provoking 
Gorbachev43. Another curious disposition predicted by realism would be the German unification 
straining the Western alliance as Britain and Denmark categorically opposed the unification, and 

France displaying caution44. But the distribution of power gave them few options, as they could 
not openly support the Soviet effort of a neutral unification. Moscow would be alone in its efforts, 

all while knowing it lacked the capability to influence in any meaningful way. German unification 
was a takeover, not a merger, as the West sensed substantial shifts in the balance of power, with 
the Soviet Union only able to submit to their demands.  

Notwithstanding the position of anti-realists, there was no reciprocity or compromise in 
the peaceful end of the Cold War. It was a series of Western dominated political victories. As 
E.H. Carr noted: “We may desire to eliminate power when bargaining for peaceful change…but 

keep in mind that the realist view of peaceful change is an adjustment to the changed relations of 
power.”45.  

Defining Realist Claims: 

The short realist account above is congruent with all available evidence of the end of the 
Cold War. But explanations belonging to other schools of thought may be equally consistent with 

known facts. The dilemma is that the Cold War only happened once, only ended once, and “many 
lines can be drawn through a single point”46. Respectively, more thorough testing is required for a 
strong theory. In order to obtain such, we need standards of casual importance47 to which the 

explanatory model must be held. We follow by deriving predictions of patterns of evidence that 
we would obtain if the explanatory model is true. 

Standards of Casual Importance:  

When explaining the interactions and changes occurring on the international stage, realist 
theories consistently refer to well defined mechanics such as the “law of uneven growth”, 

“sameness effect” and policies of engagement. The basic realist claim is that such factors and 
considerations are indispensable when trying to explain an event. If some of its predicted 
mechanics such as the balance of power for instance were found to not only fail to influence the 

outcome, but predict an opposite reaction, then our confidence in realist models would require 
reconsideration. This does not mean that the realist model will explain fully all causes leading up 
to an event, as some theories may be better suited to explain outlying variables. It merely claims 

that any account that would fail to consider the structure of the international system in explaining 
the Soviet decline and Western dominance will ultimately fail further scrutiny48. It comes as no 

surprise then that most political scientists could not construct an explanatory model for the Cold 
War that would not include in any capacity the significance of the balance of power and material 
constraints of the two superpowers. Even those scholars accentuating the role of other ideas and 

variables still build their arguments around the substantive principles of realism49, and thus 
indirectly confirm the basic realist assertion that “power matters”50. Claims against realism are 

                                                         
43 The memorandum of conversation is excerpted in Mikhail S. Gorbachev, Gody Trudnykh Reshenii (Moscow. Tortuga, 1993), 

172-97. 
44 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 95. 
45 E. H. Carr, “Twenty Years' Crisis”, Page 222.  
46 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 97. 
47 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 97. 
48 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 98. 
49 See Robert Herman, "Identity, Norms, and National Security." 
50 Randall L. Schweller & William C. Wohlforth (2000) Power test: Evaluating realism in response to the end of the cold war, 

Security Studies, 9:3, 60-107; page 98. 



334 

 

ultimately not as much competing with realism, as they are completing it. As highlighted by 
William C. Wohlforth, “If theories do not compete over the same data, there will be no grounds 
for changing our view of any of them as a consequence of the cold war’s end.”51. Yet this is 

precisely the nature of the current debate and optics of anti-realist scholars, a mere competition 
among additional marginal causal claims, that do not advance the debate in any meaningful way.  

And so the advancement of the debate requires realism develop a more precise definition 
based on causal inferences.Such a theory would still claim that changing relative capabilities and 
pressures would be the dominant, yet not solitary drivers of international change. Realist theories 

may still claim ideals, policymakers and domestic factors do matter, just to a much lesser extent 
than competing theories52. Structural considerations don’t necessarily make certain decisions or 
outcomes inevitable, but may be their dominant cause53. That is, if we were to compare realist 

mechanics to ideological shifts, identifies, norms, institutions, or even the theory of 
democratization. As such, when matching power against ideas, norms, leaders or domestic 

politics, we need standards of casual importance, as will be listed bellow54:  

1) Weight. Power has more weight than norms, leaders, ideas or domestic leader in 
assessing further action.  

2) Depth. Power is a deeper cause, truly able to give weight either to “New Thinking” or to 
the “Renewed assault on the Evil Empire”. Power is what is required to give other factors effect in 
the first place.  

3) Indispensability. Power is an indispensable consideration for a robust explanation of the 
end of the Cold War. Had the relative balance of power not changed, Gorbachev’s “New 

Thinkers” and Reagan’s neoconservatives wouldn’t have taken such drastic policy course 
changes. 

4) Generalizability. Power is an easily recognizable cause for outcomes in world politics 

unlike other causes. Post 1991 tests for political theories usually pit realism against other theories 
that include both power and case-based details. Yet appeasement, retrenchment, decline and 
engagement are constant, while Grobachev, New Thinking, the USSR appear only once. Power 

isn’t only more general, but more permeating in this particular case.  

Predicting Patterns of Evidence:  

Yet in the end, realist claims are still but claims. As newer more refined considerations 

such as the ones above are still frowned upon both by more conservative realists and anti-realists, 
a true confrontation of explanations is still absent55. The limited availability of evidence is another 

obstacle for a causal analysis of realism. Additionally, any review of new-found evidence even in 
the form of memoirs will be subject to a series of inherent biases as they may emerge from 
different politically motivated actors within the main two factions of the Cold War. 

Another limit is the access to hard-data itself, given the relatively recent end of the Cold 
War itself. Data on the constraints generated by the international system at the times, evidence 
about the assessments taken by leaders such as Gorbachev and his entourage when facing the 
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decline and necessity for trade-offs of the Soviet Union56. All such material and ideological 
considerations would still be locked in the archives of the national security, bureaucracy and 
foreign agencies of each respective side.  

Yet as further evidence becomes available, we should get a trail of materially induced 
rationalizations confirming the realist explanatory model. For instance, Soviet evidence would 

show that a perception of decline and constraints are preceding domestic ideals and ambitions in 
defining policy positions, as well as the opposing view of the West becoming more bullying as a 
result of their new perceived relative strength, without having to concede anything.  

Ultimately, claims of power within the international system should correlate with 
material and political assessments of power.  

Conclusion 

Realists such as E. H. Carr used realism to predict the notion that the Cold War would 
end by a rational and peaceful readjustment of the status quo to a new changed relation of power. 

Yet where realism curiously failed was in not being able to anticipate just how peaceful the end of 
the would war would be57 back in the 40’s due to the fact that uniquely, it was the challenger who 
lost momentum and gave up under the status quo of the more solidified superpower. The USSR 

was unable and lacked the need to even resort to war to preserve any superpower status as its 
material and positional disadvantage was as good of an indicator of who the winner would be as 
any conventional war.  

Unless currently available evidence and explanations are falsified, or alternative non-
realist models are able to perform better, realism still remains credible in its assertions despite the 

unpredictable end of the Cold War. So far, the main visible reason for the realists’ grim outlook 
seemed to have been the failure to anticipate that it would be the challenger who would decline, 
and not the status quo power. Yet as Waltz predicted, the Cold War lasted as long as did the post-

war bipolar establishment58.  

In my opinion, realism is still an adequate tool for probing international relations. But if it 
hopes to further maintain its prominence, its predictions must perceive the world through more 

than a mere balancing act of powerful states, as new complexity will give rise to new scenarios, as 
once Bipolarity was, and now is Uni-Polarity.  

In regards to its prescriptive capabilities, a blunt way to phrase it would be to perceive 

realism as a rough sketch attempting to depict the complexity of human anatomy. One might 
always point to missing details and textures, but its main purpose is to provide an universally 

recognizable base upon which to build a complete model using new data-points, not to be seen as 
a caricature claiming to be a complete painting. 
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